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RESUMO  
 
 
 
Esta dissertação apresenta o resultado do trabalho de pesquisa, realizado no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus João 
Pessoa. A investigação tem como objetivo geral fazer um estudo sobre o acesso e a 
permanência do alunado do Curso Técnico em Eventos do PROEJA, no IFPB 
Campus João Pessoa. Os objetivos específicos buscam situar o PROEJA no IFPB, 
na perspectiva do direito à educação, desde a oferta de sua primeira turma, 
conhecer o perfil sócio econômico do alunado, identificar suas expectativas quando 
do acesso ao IFPB assim como as razões/motivações que os levaram a ingressar no 
PROEJA e identificar os fatores de permanência do alunado no PROEJA. Foram 
selecionados como sujeitos para a pesquisa os alunos do Curso Técnico em 
Eventos Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos. Os resultados da pesquisa apontaram que diversos fatores somam-se e 
contribuem para o aluno permanecer na escola e que o principal fator que favorece a 
permanência é o acolhimento. 
 

 
Palavras chave: PROEJA. Acesso. Permanência. 
 



 

 

RESUMEN 
 
 
 
Este estudio presenta el resultado  del trabajo de investigación, realizado en el 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, Campus João 
Pessoa. La investigación tiene como objetivo general, hacer un estudio sobre el 
acceso y la permanencia del estudiante del Curso Técnico en Eventos del PROEJA 
en el IFPB Campus João Pessoa. Los objetivos específicos buscan situar el 
PROEJA en el IFPB, en la proyección del derecho a la educación, desde la oferta de 
su primer Curso en Eventos, conocer el perfil socioeconómico de los estudiantes, 
identificar sus expectativas con respecto al acceso al IFPB y las razones / 
motivaciones que los llevaron a ingresar en el PROEJA, como también identificar 
factores de permanencia de los estudiantes en el PROEJA. Fueron seleccionados 
como sujetos para la investigación, los alumnos del Curso Técnico en Eventos 
Integrado al Secundario en la Modalidad de Educación de Jóvenes y Adultos. Los 
resultados de la investigación registran que diversos factores se agregan y 
contribuyen para el estudiante mantenerse en la escuela, además, el factor 
hospitalidad es lo más importante para la permanencia. 
 
Palabras clave: PROEJA. Acceso. Permanencia. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Aproximações com o objeto de estudo / Meu interesse pela pesquisa 

As pesquisas na área da Educação de Jovens e Adultos – EJA vem 

crescendo ao longo da última década, contribuindo para a elaboração de ações que 

visem o resgate da cidadania e a inclusão social de uma população que não pode 

usufruir do seu direito à educação em idade dita regular. Se observarmos, por 

exemplo, no banco de dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior – CAPES, vamos encontrar sobre a EJA no ano 2002, 15 

produções entre teses e dissertações e no ano 2011, 154 produções! 

O trabalho aqui apresentado traz um estudo sobre o acesso e a permanência 

do alunado do PROEJA no IFPB Campus João Pessoa, buscando identificar as 

expectativas que o alunado tem ao chegar no IFPB e os fatores que contribuem para 

a sua permanência. O acesso e a permanência são aqui referenciados na ótica do 

direito à educação e das condições que favoreçam a frequência do aluno na escola 

e o sucesso de seu percurso formativo, com a conclusão do seu curso. Garantir o 

acesso e as condições de permanência é antes de tudo, respeitar um direito 

humano. Direito que satisfaz uma vocação que é ontológica ao ser humano: o de 

―querer ser mais‖. (HADDAD, 2003, p.1). 

Haddad (2003) acrescenta ainda que jovens e adultos analfabetos ao terem 

este direito violado por não poderem frequentar a escola, perderam uma importante 

ferramenta: o acesso ao saber sistematizado que é produzido pela humanidade. 

Essa negação, na verdade, corresponde a uma série de violações que 

ocorrem na envergadura de um processo educativo que não é somente aquele que 

diz respeito ao oriundo dos estabelecimentos de ensino. É uma violação que diz 

respeito inclusive à negação do direito à educação desde o seu nascimento, nas 

condições de vida familiar, cultural e da sua comunidade, cujo fracasso escolar ou 

falta de acesso à escola expressa a negação também da cidadania, da igualdade e 

de vários outros direitos sociais. A dificuldade de acesso ou permanência na escola 

é a reafirmação dessas violações: 

 

As violações de direitos sejam eles civis, políticos, econômicos, sociais, 
culturais ou ambientais, geram a violência. Tão violentos quanto os Estados 
autoritários, que garantem sua manutenção por meio da força, são as 
sociedades que produzem e perpetuam desigualdades econômicas e 
sociais. (HADDAD, 2003, p. 3). 
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A temática deste trabalho, e de forma especial sobre a permanência do aluno, 

deriva de observações a partir da minha vivência como integrante da equipe de 

professores do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB no Campus 

de João Pessoa desde 2008. 

 Desde meu ingresso nesta equipe de trabalho docente, pude perceber logo 

no primeiro ano o quanto era desafiante para os alunos estar frequentando a escola, 

por razões diversas, oriundas do dia a dia de cada um. E isto através de relatos dos 

próprios alunos, quando faltavam as aulas por mim ministradas e vinham justificar 

suas ausências ou quando eram procurados por mim, no momento em que 

apresentavam mais de uma falta consecutiva. 

 Na época eu era aluna do Curso de Pós-graduação Latu Sensu em Educação 

Profissional Integrada a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos, onde pude melhor entender do ponto de vista teórico e pedagógico, as 

especificidades da Educação de Jovens e Adultos - EJA. Vivenciando a prática 

docente no PROEJA, compreendi tais especificidades com maior aproximação e 

assumi de forma mais permanente o desafio de contribuir para um melhor caminhar 

escolar destes educandos no IFPB Campus João Pessoa.  

No contexto da EJA, na qual o PROEJA está inserido, as dificuldades 

vivenciadas pelo alunado, originadas por fatores de ordem pessoal, profissional e/ou 

escolar refletem na evasão escolar. Acreditamos que um meio importante para 

amenizar o reflexo destas dificuldades no ambiente da sala de aula seja a atenção, a 

compreensão, o carinho, ou seja, a afetividade que pode favorecer o processo de 

ensino aprendizagem, contribuindo para a auto estima do aluno, para que ele sinta-

se acolhido e motivado a permanecer na escola. E essa forma de agir, como 

professora no PROEJA, assumi no meu trabalho em sala de aula. Recordo, dentre 

outras falas de meus alunos, quando diziam ―professora espero que você continue 

sendo essa pessoa que passa energia positiva quando estamos tristes‖. Fui então, 

na prática, compreendendo que não bastaria apenas ministrar uma boa aula, do 

ponto de vista dos conteúdos técnicos, formais. Seria necessário estar aberta ao 

diálogo, a escuta, ao ―contorno geográfico, social dos educandos‖. (FREIRE, 2007, 

p.137). 

 Apesar de ter experiência em sala de aula há mais de 25 anos, num primeiro 

momento na rede privada de ensino e a partir do ano 1987 no IFPB (na época 

Escola Técnica) meu público de trabalho em sua expressiva maioria foi de jovens 
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adolescentes do ensino médio, com faixa etária de 15 a 17 anos, considerada 

regular! 

Ao assumir a Coordenação do PROEJA em 2009, cargo até então inexistente, 

a aproximação com os alunos deu-se de forma mais constante, agora não mais só 

com aqueles para os quais ministrava aula, mas com o conjunto de alunos. E os 

relatos sobre suas dificuldades foram se tornando mais frequentes. 

Mesmo com as dificuldades existentes, pude observar a persistência e a força 

de vontade dos alunos no prosseguimento dos seus estudos. E como surtia efeito 

uma conversa, um estímulo, uma atenção, interesse em saber sobre o seu cotidiano, 

contribuindo muitas vezes para reverter a decisão do aluno em querer desistir do 

curso, em abandonar os estudos. Infelizmente alguns ficaram no meio do caminho. 

 Meu interesse nesta pesquisa, tendo como objetivo investigar os fatores de 

permanência do aluno do PROEJA no IFPB Campus João Pessoa, considerando-se 

suas expectativas quando do acesso ao Instituto, foi-se consolidando ao observar 

que apesar das dificuldades apresentadas pelos alunos, eles continuavam no curso. 

E aqueles que ficavam retidos ou tinham a necessidade de trancar um período, 

afastavam-se da escola, mas de forma temporária, voltando para continuar seus 

estudos. Esta situação, traduzida em dados numéricos, ou seja, na relação número 

de ingresso/conclusão de alunos das turmas que já concluíram assim como o 

número de alunos frequentes para as turmas que estão em curso, leva-nos a ter 

como hipótese a influência que o incentivo dado aos alunos, pela Coordenação do 

PROEJA, pelos professores, pelos serviços de assistência pedagógica, psicológica e 

social do IFPB pode se constituir um dos fatores motivadores que esteja 

contribuindo para a permanência do aluno na escola. 

 Nos anos 2007 e 2008 o IFPB Campus João Pessoa ofertou no PROEJA o 

Curso de Qualificação em Informática para Serviços Administrativos, com ingresso 

de 40 alunos. A primeira turma (2007) concluiu com 30 alunos e a segunda (2008) 

com 27. 

 A partir de 2009 o Curso que vem sendo ofertado é o Técnico em Eventos, 

estruturado em seis períodos semestrais (3 anos) com entrada anual. A primeira 

turma, também ingressa com 40 alunos, concluiu com 22 alunos, porém 12 que 

ficaram retidos em algum período do curso, ainda podem voltar aos estudos e 

concluir o curso, totalizando 34 alunos. Nos anos 2010, 2011 e 2012 novas turmas, 

todas com 40 alunos, ingressaram para o Curso Técnico em Eventos e na tabela 1, 

construída a partir de dados fornecidos pela Coordenação do PROEJA, podemos 

visualizar a situação atual de matrículas para o referido curso.  
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Tabela 1 – Situação de matrícula em 2012 para as turmas de 2009 a 2011 
 

Turma 
(ano de ingresso) 

N ° alunos 
concluídos 

N° alunos 
Evadidos 

N ° alunos matriculados 
em 2012 

N° alunos que 
podem voltar 

2009 22 06  03 09 

2010 - 05 31 04 

2011 - 02 32 06 

Fonte: Coordenação do PROEJA/2012 

  

O que está sendo denotado de ―alunos que podem voltar‖, são aqueles que 

estão com matrícula trancada temporariamente ou que ficaram retidos em algum 

período e que podem dar prosseguimento aos seus estudos, acompanhando outra 

turma ingressa em ano posterior a sua turma de origem. Foi o que ocorreu, por 

exemplo, com três alunos da turma que ingressou em 2009 e que estão neste ano 

de 2012 de volta ao curso, porém matriculados em outra turma, no caso a que 

ingressou no ano 2010. 

 A partir destes dados, podemos inferir as seguintes projeções, apresentadas 

na tabela 2, para a relação ingresso/conclusão do curso na hipótese dos alunos 

matriculados neste ano de 2012 não ficarem retidos em algum período e os alunos 

que podem voltar, deem prosseguimento e concluam. 

 
Tabela 2 – Projeção para relação ingresso/conclusão 
 

Turma 
(ano de ingresso) 

N° alunos 
ingresso 

N ° alunos 
concluídos 

% de 
conclusão 

2009 40 34 85% 

2010 40 35 88% 

2011 40 37 95% 

Fonte: Coordenação do PROEJA/2012 

 

 Mesmo sem estas projeções, a situação atual, conforme mostra a tabela 1, já 

nos leva a constatar que temos um bom índice de permanência, tanto para a turma 

2010 com 31 alunos (77,5%) assim como para a turma 2011 com 32 alunos (80%), 

além da nova turma ingressa neste ano de 2012, que mantem seu número de alunos 

matriculados com 40 alunos. 

 A partir das observações com minha vivência prática e estes dados 

preliminares observamos uma tendência positiva na permanência do aluno do 
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PROEJA no IFPB Campus João Pessoa e dai surgiu o nosso interesse na 

construção deste trabalho acadêmico, buscando responder a indagação, sobre que 

fatores contribuem para isto. 

 Contribuiu também para minhas reflexões, as indagações expressas por 

Prestes (2007): O que motiva pessoas jovens e adultas a estudar? As exigências da 

modernidade? As transformações do mundo do trabalho? Consciência de direitos? 

Ofertas de escolaridade? Facilidade para ingressar na escola ou em cursos de 

alfabetização? Incentivo familiar ou de amigos? Causas religiosas? Maior 

autonomia? 
 Segundo Prestes (2007, p. 31), as ―pesquisas realizadas sobre esta temática 

creditam o regresso do jovem e do adulto à escola às exigências do trabalho, às 

causas religiosas, familiares ou à necessidade de locomoção‖. Mas essas causas 

seriam suficientes para a permanência na escola? e que expectativas acompanham 

o alunado quando de seu retorno a escola? 

 Neste trabalho iremos então investigar os fatores que estão contribuindo para 

a permanência do alunado do PROEJA no IFPB Campus João Pessoa, identificando 

também suas expectativas quando do acesso para virem estudar no IFPB, a partir 

de suas vozes, buscando contribuir na construção de medidas efetivas que revertam 

o quadro de evasão e exclusão ainda existente no campo educacional e de forma 

especial na EJA. 

 

Problematizando o objetivo da pesquisa 

A Educação de Jovens e Adultos pelo público que a frequenta, reflete na 

prática a negação do direito universal à educação elementar e constitucional de uma 

população excluída socioeconomicamente. 

O seu reconhecimento como um direito humano veio acontecendo de modo 

gradativo ao longo do século passado, atingindo, na avaliação de Haddad (2007) a 

sua plenitude na Constituição de 1988, 

 

quando o poder público reconhece a demanda da sociedade brasileira em 
dar aos jovens e adultos que não realizaram sua escolaridade o mesmo 
direito que os alunos dos cursos regulares que frequentam a escola em 
idades próprias ou levemente defasadas. (HADDAD, 2007, p.8). 
 

Mesmo com o reconhecimento deste direito, do ponto de vista formal, a 

realidade ainda nos aponta desafios para a concretização do mesmo, não só no 
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tocante ao acesso à educação, como às condições de permanência do alunado na 

escola, refletiva em evasão.  

A preocupação com a evasão escolar e de forma especial na Educação de 

Jovens e Adultos não é uma novidade. A necessidade de busca de estratégias para 

elevar os índices de permanência na escola, desta população, tem se constituído um 

campo de preocupações e estudos por parte de educadores, gestores, 

pesquisadores e formuladores de políticas públicas, conforme trabalhos encontrados 

no banco de dissertações da CAPES. Em se tratando do PROEJA, apesar de sua 

oferta ser mais recente, preocupações semelhantes com relação à evasão e a 

permanência do aluno, já fazem parte do contexto deste programa, materializadas 

em trabalhos acadêmicos, também encontrados no banco de dissertações da 

CAPES, a exemplo de Bento (2009), Klinski (2009), Azevedo (2010), Debiásio 

(2010), Inácio (2011) e Noro (2011). 

A Educação de Jovens e Adultos - EJA era frequentada em 2007, ou 

anteriormente, por cerca de 10 891 milhões de pessoas, o que correspondia a 7,7% 

da população com 15 anos ou mais de idade. Das cerca de 8 milhões de pessoas 

que passaram pela EJA antes de 2007, 42,7% não concluíram o curso, sendo que o 

principal motivo apontado para o abandono foi a incompatibilidade do horário das 

aulas com o de trabalho ou de procurar trabalho (27,9%), seguido pela falta de 

interesse em fazer o curso (15,6%). Do total da população com 15 anos ou mais que 

frequentavam a EJA (2.921 mil pessoas), 36,1 % eram do ensino médio. 

Estes dados estão contidos em documento publicado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE, em 2009, intitulado Aspectos Complementares da 

Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional, suplemento da Pesquisa 

Nacional por Amostragem - PNAD, realizada pelo IBGE em convênio com o 

Ministério de Educação - MEC, que traz informações relevantes para se 

compreender a realidade de milhões de brasileiros que não conseguiram realizar os 

seus estudos de forma regular. 

No tocante a educação profissional, consta ainda neste documento que 1061 

mil pessoas frequentavam curso técnico de nível médio e 5436 mi frequentaram 

anteriormente, sendo a área de saúde a mais procurada (20,2%), seguida da 

indústria (19%), de gestão (18%) e informática (8,9%). Os problemas financeiros 

foram declarados como motivo para a não conclusão do curso de 190 mil pessoas, 

ou 24,5% das 775 mil pessoas que cursaram anteriormente o curso técnico de nível 
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médio e não concluíram o curso que frequentaram. A parcela de 22,6% (175 mil) 

não o concluiu por insatisfação com curso. 

A concepção e o papel da educação, assumidos pela escola para a EJA, 

precisa ser repensada para que ações concretas no cotidiano, possam se 

materializar no sentido de reverter este quadro de evasão. A igualdade de condições 

para acesso e permanência na escola, está contida na Constituição Federal de 1988 

em seu Art.206, como um dos princípios do direito à educação, porém o que se 

constata no sistema público de ensino é que quando este garante o acesso, não 

consegue assegurar condições para a permanência dos jovens e adultos na escola. 

Em 2002 o Brasil possuía 23.098.462 jovens com idade entre 18 e 24 anos, 

segundo dados da PNAD/IBGE. Destes, 23% tinham emprego no mercado de 

trabalho formal, de acordo com o Registro Anual de Informações Sociais 

(RAIS/MTE). Em 2003 o nível de escolaridade verificado através de dados da 

PNAD/IBGE apresentava que 22.932.919 pessoas possuíam 11 anos de estudo, ou 

seja, haviam concluído o ensino médio, representando um contingente de apenas 

13% do total da população. Outros dados apontavam que 68 milhões de Jovens e 

Adultos trabalhadores brasileiros com 15 anos e mais não havia concluído o ensino 

fundamental e, apenas 6 milhões (8,8%) estavam matriculados na EJA. Havia, 

portanto, um baixo nível de escolaridade dos brasileiros que enfrentavam o mundo 

do trabalho. 

Foi neste cenário, visando contribuir na superação deste quadro de exclusão, 

que o Governo Federal criou em 2005, através do Decreto 5.478/2005 (revogado, 

em 13 de julho de 2006, pelo Decreto n° 5.840/2006) o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Jovens e Adultos – PROEJA. Com esta medida, o Governo teve como objetivo não 

só resgatar e reinserir no sistema educacional brasileiro, jovens e adultos que 

tiveram seus percursos escolares interrompidos, cerceados do direito de concluir a 

educação básica, possibilitando-lhes a elevação da escolaridade, como também a 

profissionalização.  

Sendo o PROEJA uma modalidade de ensino médio integrado é, portanto, 

parte integrante da educação básica brasileira, logo, também está sujeito a 

problemas de acesso, permanência e evasão. Com a iniciativa de ofertar o PROEJA, 

o governo assumiu também o desafio de enfrentar as dificuldades inerentes a um 

contingente de pessoas, com suas características e especificidades, que foram 
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excluídas do processo de escolarização. De pessoas que não tiveram a liberdade de 

usufruir deste direito, durante a infância e/ou adolescência, seja pela oferta irregular 

de vagas, seja pelas inadequações do sistema de ensino ou pelas condições 

socioeconômicas desfavoráveis. 

Uma pessoa que retorna ao convívio escolar após um tempo afastada da 

escola, ou mesmo quando inicia esta trajetória na fase adulta traz consigo uma visão 

de mundo, fruto de suas experiências vividas, com crenças e valores constituídos. 

Possuem conhecimentos adquiridos ao longo de sua história de vida, através de seu 

saber sensível e do saber cotidiano. 

O saber sensível diz respeito ao saber do corpo, sustentando pelos nossos 

sentidos, originado na relação primeira com o mundo e fundado na percepção das 

coisas e do outro. É caracterizado pela Filosofia como um saber pré-reflexivo e que 

nos leva a ideia de que existe um conhecimento essencial, acessível a toda 

humanidade. 

Os alunos jovens e adultos, pela sua experiência de vida, são plenos deste 
saber sensível. A grande maioria deles é especialmente receptiva às 
situações de aprendizagem: manifestam encantamento com os 
procedimentos, com os saberes novos e com as vivências proporcionadas 
pela escola. Essa atitude de maravilhamento com o conhecimento é 
extremamente positiva e precisa ser cultivada e valorizada pelo(a) 
professor(a) porque representa a porta de entrada para exercitar o 
raciocínio lógico, a reflexão, a análise, a abstração e, assim construir um 
outro tipo de saber: o conhecimento científico (BRASIL, 2006, p.8). 

 

Quanto ao saber cotidiano, este possui uma concretude, originando-se da 

produção de soluções pelo homem, para os inúmeros desafios que enfrentam na 

vida, caracterizando-se com um saber aprendido e consolidado em diversos modos 

de pensar originados do dia-a-dia. 

 

Este saber, fundado no cotidiano, é uma espécie de saber das ruas, 
frequentemente assentado no ―senso comum‖ e diferente do elaborado 
conhecimento formal com que a escola lida. É também um conhecimento 
elaborado, mas não sistematizado. É um saber pouco valorizado no mundo 
letrado, escolar e, frequentemente, pelo próprio aluno. (BRASIL, 2006, p.7) 

 

Estariam os professores da EJA sensíveis a estes tipos de saberes? 

Certamente que o caminho para a construção de outros saberes, não seja algo tão 

imediato, tão tranquilo1, mas a busca por estratégias pedagógicas que levem a isto é 

                                                 
1
 A falta de conhecimento básico por parte dos alunos do PROEJA/IFPB-JP foi a segunda 

dificuldade mais destacada pelos professores em dados coletados durante os meses de abril e 



22 

 

 

algo que precisa ser assumida pela escola e de forma especial pelos professores 

que estão no contato direto com o aluno. 

O reconhecimento e valorização dos saberes trazidos pelos alunos da EJA é 

um elemento importante no processo de aprendizagem e esta só se torna 

significativa para o aluno, se fizer uso e valorizar seus conhecimentos anteriores, se 

produzir saberes novos que façam sentido na vida fora da escola. E isto poderá ser 

um caminho que contribua para a motivação e permanência do aluno na escola. 

 

O aluno adulto não pode ser tratado como criança cuja história de vida 

apenas começa. Ele quer ver a aplicação imediata do que está aprendendo. 

Ao mesmo tempo apresenta-se temeroso. Sente-se ameaçado, precisa ser 

estimado, criar autoestima, pois a sua ―ignorância‖ lhe trás tensão, angústia, 

complexo de inferioridade. Muitas vezes vergonha de falar de si mesmo, de 

sua moradia, de sua experiência frustrada, principalmente em sua relação à 

escola. É preciso que tudo isso seja verbalizado e analisado.‖ (GADOTTI. 

1993, p. 11) 

 

Os jovens e adultos, que retornam à escola, muitas vezes vêm imbuídos de 

insegurança e temor. Insegurança por terem um histórico de repetências, de 

desencantos com a escola regular, pela descontinuidade e rupturas na vida escolar. 

Temor, por terem a consciência de que enfrentará dificuldades, embora sem terem a 

devida consciência de sua dimensão. 

 

Apesar dos problemas enfrentados, a escola é almejada por todos, a 
criança fora da escola é discriminada, o jovem ou o adulto sem estudo não 
consegue colocação satisfatória no mercado de trabalho. A escola ainda 
apresenta-se como possibilidade de promoção social. (BRUNEL, 2004, 
p.33). 

 

Assim, os alunos da EJA, trazem também consigo a esperança de 

desenvolverem o seu potencial, obterem uma qualificação profissional, resgatando, 

desta forma, sua autoestima e sua cidadania. Esta esperança tem de ser, por um 

lado, cultivada, valorizada e, por outro, correspondida com ações concretas que de 

fato contribuam para a elevação de sua escolaridade e a aquisição de 

conhecimentos que lhes oportunizem condições de lutarem por uma melhoria de sua 

qualidade de vida. 

                                                                                                                                                         
maio/2008 para trabalho de pesquisa intitulado ―O PROEJA no CEFET-PB: um processo em 
construção‖ realizado quando pela autora, quando aluna de especialização PROEJA.  
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A existência deste novo público leva-se a refletir sobre a necessidade de 

investimento pedagógico nesta modalidade de ensino. De novas práticas 

pedagógicas, fundamentadas em princípios éticos, do pensar um currículo que leve 

em consideração as experiências de vida e cultura destes adultos e jovens 

trabalhadores. 

O aluno que se sentir motivado, que veja sentido naquilo que esteja 

estudando, que se sinta acolhido na escola, certamente terá mais razões para 

superar os desafios que a própria vida lhe impõe na retomada do caminho escolar. 

De acordo com Prestes (2009, p.101) a motivação ―é a mola real que faz as 

pessoas movimentarem-se com gosto e desempenharem seus papéis da melhor 

maneira possível‖. 

Não podemos esquecer que o aluno da EJA tem sentimentos e capacidade 

de aprender como qualquer outro aluno. Isto pode ser percebível numa simples 

conversa que envolve assuntos do seu dia-a-dia, uma vez que, quando estão a 

vontade, eles soltam as ideias, falam sem medo, se alegram, se emocionam. 

No convívio em sala de aula, é importante que o professor não se comporte 

perante a turma de forma arrogante, fazendo imposições, repreendendo o aluno que 

fala errado ou que não esteja conseguindo acompanhar os conteúdos abordados, 

rotulando-o como aquele que não sabe das coisas, pois desta forma o aluno 

certamente irá se sentir inferiorizado.  

Segundo Marchand (1985), na prática pedagógica, pode surgir entre 

professor e aluno, sentimentos de atração e repulsão. Acrescenta ainda este autor 

que a qualidade do diálogo estabelecido entre eles é importante para uni-los, criando 

um laço especial, ou para separa-los, criando obstáculos intransponíveis. 

É importante que o professor tenha a habilidade de buscar esta aproximação, 

de diminuir a distância entre o seu mundo e o mundo do aluno adulto, pois este 

certamente necessita de um tratamento acolhedor e humanizado. 

Segundo Freire (1991, p.29), não existe educação sem amor. ―Ama-se na 

medida em que se busca comunicação, integração a partir da comunicação com os 

demais‖. Freire (2007, p.141) acrescenta ainda com bastante pertinência que é 

preciso ―descartar como falsa a separação radical entre seriedade docente e 

afetividade‖. O professor precisa estar aberto ao gosto de querer bem! A ter 

disponibilidade para a alegria, para o afeto, para o amor. 
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É preciso reconhecer e valorizar os alunos como sujeitos, capazes não só de 

aprender, mas de administrar sua vida e sua sobrevivência pessoal e familiar, sem 

jamais vê-los como receptores passivos da assistência e do favor alheio. 

A busca pelo retorno ao convívio escolar para um público em sua maioria de 

jovens e adultos trabalhadores não é algo fácil. É um processo de idas e vindas, de 

ingressos e desistências. É antes de tudo um desafio e para muitos um projeto de 

vida.  

De acordo com Rummert (2007), esse retorno à escola na condição de 

estudantes trabalhadores, para conquistar o seu direito à educação, negado pelo 

sistema escolar e pela conjuntura socioeconômica, não garante a permanência e a 

conclusão das etapas formais da educação. É necessário desvelar essa realidade e 

refletir sobre as maneiras de sua superação. 

Neste sentido, para que este direito seja garantido, é importante considerar a 

condição de trabalhador deste aluno e promover uma educação que não se restrinja 

a uma mera compensação do tempo perdido ou à simples certificação ainda não 

obtida. É preciso garantir que esses jovens e adultos trabalhadores estejam 

inseridos e permaneçam na escola, não apenas para se escolarizarem, mas para 

usufruir e compartilhar dos conhecimentos e bens culturais produzidos socialmente. 

 E a escola precisa estar preparada ou se dispor a isto, para acolher este 

público. De oferecer condições materiais e humanas para ser coparticipe no 

enfrentamento de tantos desafios e situações concretas vivenciadas pelos alunos 

que se apresentam como obstáculos para a sua permanência na escola. 

Além disto, é importante ressaltar que a proposta pedagógica praticada na 

sala de aula influencia diretamente o envolvimento desses alunos, a aprendizagem e 

a superação de suas dificuldades, desafiando-os positivamente a aprender e 

incentivando-os a retornar a escola todos os dias.  

Nossa inquietude diante deste desafio, trazida para o espaço escolar do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba – IFPB é refletida na 

seguinte indagação: que expectativas acompanham o aluno quando de seu ingresso 

no IFPB Campus João Pessoa e quais os fatores que contribuem para a sua 

permanência?  

A partir dai trabalhamos o desenvolvimento desta pesquisa buscando atender 

aos seguintes objetivos: 
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 Objetivo Geral 

Fazer um estudo sobre o acesso e a permanência do alunado do Curso 

Técnico em Eventos do PROEJA, no IFPB Campus João Pessoa. 

 Objetivos específicos 

 Situar o PROEJA na perspectiva do direito à educação 

 Conhecer o perfil sócio econômico do alunado PROEJA 

 Identificar as expectativas de acesso do alunado no PROEJA  

 Identificar os fatores de permanência do alunado no PROEJA 

 

Situando a abordagem da investigação/caminho metodológico  

Dada as características do objetivo deste trabalho e o envolvimento direto da 

pesquisadora com o tema em foco, optamos pela análise de dados oriundos de 

processos metodológicos quantitativos e qualitativos, de natureza descritiva, pelo 

método estudo de caso. 

 

Os métodos de análise de dados que se traduzem por números podem ser 
muito úteis na compreensão de diversos problemas educacionais. Mais 
ainda, a combinação deste tipo de dados com dados oriundos de 
metodologias qualitativas, podem vir a enriquecer a compreensão de 
eventos, fatos, processos. (GATTI, 2004, p.11-30) 

 

A relação dinâmica existente entre a pesquisadora e os sujeitos envolvidos na 

pesquisa, os alunos do PROEJA do IFPB Campus João Pessoa, faz da mesma 

também uma fonte de dados, caracterizada por sua natureza descritiva e subjetiva, 

de quem não está apenas fisicamente presente no ambiente da pesquisa.  

Chizzotti (1991) adverte que o pesquisador como elemento fundamental do 

processo, deve se despir das ideias preconcebidas, estar aberto às diversas 

manifestações que ocorrerão no ambiente da pesquisa e ser prudente em relação às 

sensações imediatas de estudo. 

Diversas fontes foram utilizadas para este trabalho, dentre as quais 

documentos oficiais – Leis, Decretos, Projeto do Curso, relatórios produzidos por 

órgãos governamentais como MEC/SETEC e IBGE. Para Ludke (1986) a 

importância da análise documental reside na possibilidade de termos uma 

complementação de informações obtidas através de outros instrumentos. Assim 

novos aspectos do problema são revelados, e por representar uma fonte natural de 
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informação, poderá trazer dados importantes para evidenciar afirmações do 

pesquisador. 

Sobre a temática do nosso objetivo geral da pesquisa – acesso e 

permanência do aluno no PROEJA – fizemos um levantamento dos trabalhos 

acadêmicos (dissertações e teses) relacionados ao tema, produzidos a partir da 

oferta do PROEJA. Fizemos um recorte de busca, realizando-a no site da CAPES, 

através de seu banco de teses, onde constam os resumos das produções 

acadêmicas (teses e dissertações) defendidas junto a programas de pós-graduação 

do Brasil desde 1987. No nosso caso tomamos como referência o ano 2007, 

considerando-se a oferta do PROEJA em 2005. 

Nesta busca, percebemos que havia três alternativas para realizá-la, inserindo 

as seguintes informações: nome do autor da produção investigada, nome do 

assunto investigado e o nome da instituição em que se encontraria a produção 

desejada. 

Nosso caminho foi pelo nome do assunto, considerando-se a falta de 

elementos para seguirmos as outras alternativas. Neste percurso, ao inserirmos 

inicialmente o assunto PROEJA encontramos 105 produções, durante os anos de 

2007 a 2011. A partir dos títulos destes trabalhos, verificamos que 15 estavam 

relacionados com evasão e/ou permanência. Em seguida inserimos o assunto 

permanência do aluno no PROEJA e obtivemos 6 trabalhos, sendo um deles 

abordando simultaneamente permanência e evasão. Verificamos também, inserindo 

no assunto acesso e permanência do aluno no PROEJA, apenas três trabalhos, 

estes já incluídos na relação daqueles consultados com o assunto anterior 

(permanência). 

Observamos, através dos resumos destes trabalhos identificados através do 

assunto permanência, enfoques e situações diversas. Um deles, por exemplo, 

trabalha com a situação de alunos do PROEJA que já tem o ensino médio, quando 

este programa é voltado para aqueles que ainda não possuem este nível de 

escolaridade. Outros, buscam os fatores de permanência do alunado, mas num 

cenário em que ocorre um elevado índice de alunos desistentes do curso e o 

consequente baixo índice de concluintes do programa. Existem ainda abordagens 

sobre a permanência sob a ótica de determinantes sociofamiliares e escolares e 

sentimentos de pertencimento à escola. 
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Ressaltamos aqui que a relevância deste nosso trabalho não se encontra no 

ineditismo, em buscar os fatores de permanência do alunado no PROEJA. Ocorre 

sim na contribuição que o mesmo possa vir a dar, considerando-se que temos um 

cenário positivo de permanência do alunado no IFPB Campus João Pessoa, com 

baixo índice de evasão e que identificar as condições em que isto ocorre, pela voz 

do alunado, pode contribuir para uma melhor efetivação deste programa, neste 

campo de estudos que se configura nacionalmente. 

Entendemos também que sendo o PROEJA um programa que ao pretender 

resgatar a parcela da população em situação de exclusão dos bancos escolares 

enseja também o resgate da sua condição de cidadania, tornou-se essencial a 

compreensão de seus preceitos, bem como o seu funcionamento no IFPB, aqui no 

caso, como lócus da pesquisa, o Campus João Pessoa, na perspectiva do direito à 

educação. 

Para a coleta de dados junto ao alunado, foi utilizado questionário aplicado 

para 51 alunos das turmas do 3° e 5° períodos do Curso Técnico em Eventos do 

PROEJA, ingressos nos anos 2011 e 2010, respectivamente. Optamos por não 

trabalhar com informações oriundas da turma ingressa neste ano de 2012, 

considerando-se sua pouca vivência no PROEJA. Com a aplicação dos 

questionários junto ao alunado, e a utilização de outras fontes, obtivemos dados 

fundamentais para nossas reflexões. O questionário é um instrumento definido por 

Gil (2006) como: 
 

A técnica de investigação composta por um número mais ou menos elevado 
de questões apresentadas por escrito às pessoas, tendo por objetivo o 
conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, expectativas, 
situações vivenciadas etc.(GIL, 2006, p.128). 

 

Este autor ressalta ainda a vantagem da utilização deste instrumento, por 

garantir o anonimato dos participantes, possibilita atingir grande número de pessoas 

além de não expor os pesquisados à influência das opiniões e do aspecto pessoal 

do entrevistado. 

Richardson (2008, p.190) afirma que não existem normas claras para avaliar 

a adequação de determinados questionários a clientelas especificas, mas ressalta 

que o pesquisador deve [...] ―respeitar o entrevistado como ser humano que pode 

possuir interesses e necessidades divergentes das do pesquisador‖. 
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Neste trabalho de pesquisa, os questionários foram aplicados no âmbito das 

salas de aulas das duas turmas. Não encontramos nenhuma resistência por parte do 

alunado que se dispôs a colaborar com a pesquisa. Os alunos já tinham 

conhecimento que este trabalho de pesquisa estava sendo realizado e que em 

algum momento eles iriam ser consultados. Também tivemos o apoio dos 

professores que no momento da aplicação do questionário estavam em sala de aula 

e colaboraram na aplicação do mesmo. 

Nossa vivência com o PROEJA, refletida em observações, experiências em 

sala de aula, reuniões pedagógicas e como Coordenadora do PROEJA, contribuíram 

nas reflexões aqui expressas.  

 Este trabalho assim pensado foi estruturado em quatro partes, além desta 

introdução e das considerações (nem sempre) finais. 

Na segunda parte ressaltamos a educação como direito a partir de 

documentos internacionais e no cenário brasileiro, Ressaltamos a EJA inserida na 

LDB n° 9.394/96 como modalidade de ensino, inscrita no campo do direito, na busca 

da superação de uma concepção dita compensatória. Destacamos as iniciativas dos 

Governos Lula, através da proposição de programas e políticas, para superar os 

modelos excludentes, buscando propiciar o acesso e a permanência de jovens e 

adultos no sistema escolar brasileiro. 

 Na terceira parte fizemos uma contextualização do PROEJA, destacando as 

primeiras iniciativas legais para a sua implantação e os ajustes efetuados neste 

percurso inicial, que resultou no Decreto n° 5.840/2006, atual instrumento 

regulamentador. Ressaltamos a proposta deste programa, suas concepções e 

princípios, no sentido de resgatar e reinserir no sistema escolar brasileiro, jovens e 

adultos, possibilitando-lhes acesso à educação na perspectiva de uma formação 

integrada, buscando enfocar o trabalho como princípio educativo. Apresentamos as 

estratégias de ação para a permanência do aluno, discutidas no âmbito nacional. 

Na quarta parte apresentamos o lócus da pesquisa com um breve histórico do 

IFPB. Posteriormente fizemos um breve relato sobre a experiência da instituição 

vivenciada com um público da EJA, através da oferta de curso médio não 

profissionalizante. Abordamos sobre o PROEJA no IFPB, com ênfase para o Curso 

Técnico em Eventos no campus João Pessoa, apresentando a forma de acesso e as 

condições de permanência para o alunado. 
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Na quinta parte apresentamos uma caracterização do aluno do PROEJA a 

partir de dados sócio-econômicos, mostrando que os mesmos não são quaisquer 

jovens e adultos, mas uma determinada parcela da população com trajetórias de 

negação de direitos, de exclusão e marginalização. Apresentamos aqui reflexões a 

partir dos dados empíricos coletados, acerca das expectativas que o aluno traz 

quando de seu acesso no IFPB e os fatores que contribuem para a sua permanência 

no Campus João Pessoa. 

Na última parte, apresentamos as conclusões acerca dos objetivos deste 

trabalho, apontando algumas necessidades para a continuidade deste estudo. 
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2 A EDUCAÇÃO COMO DIREITO DE TODOS: ACESSO E PERMANÊNCIA 

 

2.1 A Educação como Direito nos documentos das grandes conferências 

 Os debates relativos ao Direito a Educação não é algo recente e nem 

enfocado de maneira isolada. Em 1948, nações do mundo afirmaram através da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos que toda pessoa tem direito à educação 

visando à plena expansão da personalidade humana e ao reforço dos direitos do 

homem e das liberdades fundamentais, favorecendo a compreensão, a tolerância, e 

a amizade entres todas as nações e todos os grupos raciais ou religiosos para a 

manutenção da paz das Nações Unidas. 

O cenário de barbárie da 2ª guerra mundial levou a construção da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, adotada pela Assembleia Geral da Organização 

das Nações Unidas - ONU2, em 10 de dezembro de 1948, com o intuito de se 

construir um mundo sob novos alicerces que favorecessem as bases para uma 

futura paz. As atrocidades e o genocídio da 2ª guerra levaram a um consenso que a 

ONU deveria trabalhar para evitar tragédias semelhantes no futuro. O objetivo inicial 

era criar um quadro legal para considerar e agir sobre as denúncias sobre violações 

dos direitos humanos. 

Foi também neste período pós 2ª guerra mundial que surgiu outra importante 

organização que iria exercer influência positiva pelo direito à educação: a United 

Nations Education Social and Cultural Organization – UNESCO. Assim, em 16 de 

novembro de 1945 representantes de 37 países reuniram-se em Londres, para 

assinar a Constituição da UNESCO (Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura), que entrou em vigor no dia 4 de novembro de 

1946, depois de sua ratificação por 20 Estados-membros.  

Os direitos humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, 

independentemente de raça, sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer 

outra condição. Incluem o direito à vida e à liberdade, à liberdade de opinião e de 

expressão, o direito ao trabalho e à educação, entre muitos outros. Todos merecem 

estes direitos, sem discriminação. 

                                                 
2
 A ONU foi criada em 26 de junho de 1945, em substituição à Liga das Nações, como entidade 

máxima da discussão do Direito Internacional e fórum de relação e entendimento supra-nacionais. Ela 

contém várias organizações subsidiárias para realizar suas missões. 
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 Embora a Declaração Universal dos Direitos Humanos não seja um 

documento que representa obrigatoriedade legal, serviu como base para os dois 

tratados sobre direitos humanos da ONU, de força legal, ambos no ano 1966: o 

Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Sobre este último, consta em seu Artigo 13 

que os Estados signatários do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 

à educação. Segundo Ireland (2010, p.59) [...] ―não há dúvida de que em 1966 na 

maioria dos estados, o direito de todos à educação estava longe de ser garantido 

nas suas políticas públicas‖. 

 Além destes dois pactos, nesta linha de desdobramento da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, podemos também citar as seguintes Convenções, 

que buscam encontrar formas de proteção dos direitos universais em nível 

internacional: Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial (1965); Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra a Mulher (1979); Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos ou Penas 

Cruéis, Desumanas ou Degradantes (1984) e Convenção sobre os Direitos da 

Criança (1989). 

 No caso brasileiro, a Constituição de 1988, que reflete as lutas pela 

democracia no Brasil, interrompidas com o período de ditadura militar instalada no 

Brasil em 1964, expressa em seu Art. 5°, item LXXVIII § 2° que:  

 

os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 
decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.(BRASIL, 
1988). 

 

 Assim, todos os seis pactos/convenções anterirmente mencionados, 

instrumentos fundamentais de proteção e promoção de direitos humanos, dentre 

eles o direito a educação, originários dos debates para regulamentar 

internacionalmente a Delaração Universal, integram a nossa ordem jurídica. 

 No caso específico da educação de adultos necessitados de escolarização, 

desde o seu surgimento, a UNESCO tem sido a principal agência organizadora das 

Conferências Internacionais de Educação de Adultos – as CONFINTEA´s e que até 

o presente foram realizadas seis conferências, com intervalo entre elas de 

aproximadamente 10 anos. A primeira ocorreu em Helsinor – Dinamarca no ano 
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1949. As seguintes aconteceram no Canadá (1960), Japão (1972), França (1985), 

Alemanha (1997) e Brasil (2009).  

 Diversas ações, muitas delas influenciadas pelas CONFINTEA´s foram 

estimuladas junto aos Estados membros da UNESCO3, dentre eles o Brasil, contra o 

analfabetismo da população adulta, visto até como expressão de atraso educacional 

e deficiência a ser eliminada. Entre os anos 1940 e 2000 várias ações em favor da 

alfabetização ocorreram no Basil: a Campanha de Educação de Adolescentes e 

Adultos (CEAA), a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), a Campanha 

Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA), o Movimento de Educação de 

Base (MEB), o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) e o Programa 

Alfabetização Solidária (ALFASOL). 

 Na primeira Conferência Internacional de Educação, na CONFINTEA I em 

1949 na Dinamarca, onde houve a participação de 106 delegados, 21 organizações 

internacionais e 27 países, as recomendações aprovadas nesta conferência foram: 

 

que os conteúdos da Educação de Adultos estivessem de acordo as suas 
especificidades e funcionalidades, que fosse uma educação aberta, sem 
pré-requisitos; que os problemas das instituições e organizações com 
relação à oferta precisariam ser debatidos; que se averiguassem os 
métodos e técnicas e o auxílio permanente. (SOARES; SILVA, 2008, p.10-
11). 

Na II CONFINTEA, realizada em Montreal, no Canadá, em 1960, houve o 

debate sobre a necessidade dos países mais desenvolvidos ajudarem aos que 

estavam em desenvolvimento, para melhorarem a sua aprendizagem. A Educação 

de Adultos passou a ser vista sob dois enfoques distintos: como uma continuação da 

educação formal, permanente e como uma educação de base ou comunitária. Os 

delegados participantes eram, em sua maioria, profissionais da Educação de 

Adultos. Sob a premissa de um mundo em mudança, as discussões culminaram com  

 

[...] a elaboração da Declaração da Conferência Mundial de Educação de 
Adultos, a qual apontou, também, a influência das novas tecnologias, da 
industrialização, do aumento populacional, dos desafios das novas 
gerações e a aprendizagem como tarefa mundial, no sentido de que os 
países mais abastados devessem cooperar com os menos desenvolvidos. 
(SOARES; SILVA, 2008, p.11). 
 
 

                                                 
3
 No Brasil a representação da UNESCO foi estabelecida em 19 de junho de 1964. 
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Segundo Ireland (2010, p.60) o Presidente da II CONFINTEA, o canadense 

Roby Kidd, durante seu discurso de encerramento desta Conferência, frisou [...] ―a 

necessidade de reconhecer a educação como um processo que continua ao longo 

da vida que é, ao mesmo tempo, o direito de todos e a responsabilidade da 

humanidade‖. Acrescenta ainda este autor que: 

 

Ao longo das três CONFINTEA´s subsequentes em Tóquio, Paris e 
Hamburgo, os acordos estabelecidos que expressam as convergências 
internacionais alcançadas sobre o direito à educação em termos temporais 
– educação supletiva, educação continuada, educação permanente, 
educação ao longo da vida -, em termos de público – as populações de 
baixa escolaridade, a população analfabeta, as populações mais 
vulneráveis e marginalizadas, a classe trabalhadora, e, mais recentemente, 
qualquer pessoa independentemente de qualquer variável -  em termos de 
modalidade – educação formal, não-formal e informal – são cada vez mais 
abrangentes e diversificados.(IRELAND, 2010, p.60-61). 
 
 

Por falta de registro do Brasil nos documentos oficiais da II CONFINTEA, 

existe a dúvida se teria o país participado e, em caso positivo, se teria sido 

signatário desta Declaração. 

 Na III CONFINTEA, realizada em Tóquio, no Japão, em 1972, houve a 

constatação de ser preciso adotar um conceito mais amplo de educação e a adoção 

das categorias de ensino escolar e extraescolar como formas de garantir a educação 

integral dos indivíduos de todas as idades.  

O relatório final desta Conferência fechou com as conclusões de que a 

educação de adultos era fator para a democratização da educação e para os 

desenvolvimentos econômico, social e cultural das nações, ressaltando ainda que o 

lugar da educação de adultos é integrada ao sistema educacional na perspectiva da 

aprendizagem ao longo da vida. 

A IV CONFINTEA, realizada em Paris, na França, em 1985, caracterizou-se 

pela pluralidade de conceitos, surgindo o conceito de Educação de Adultos. 

Trazendo o lema ―Aprender é a chave do mundo‖, a Conferência salientou a 

importância do reconhecimento do direito de aprender como sendo o maior desafio 

para a humanidade. 

Entendendo por direito o aprender a ler e escrever, o questionar e analisar, 
imaginar e criar, ler o próprio mundo e escrever a história, ter acesso aos 
recursos educacionais e desenvolver habilidades individuais e coletivas, a 
Conferência incidiu sobre as lacunas das ações governamentais quanto ao 
cumprimento do direito de milhares de cidadãos terem suas passagens 
pelos bancos escolares com propostas adequadas e com qualidade. 
(SOARES; SILVA, 2008, p.13). 
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A década de 1990 foi marcada de forma especial, com a realização de 

conferências mundiais com importantes repercussões no campo jurídico 

internacional e nacional, na perspectiva de pensar a educação de forma ampla, 

inserida em um contexto internacional, na perspectiva de conquistas de direitos. 

A V CONFINTEA (1997) foi um destes eventos, porém faremos referência 

primeiramente a outros, considerando-se a ordem cronológica de realização dos 

mesmos. 

Durante o período de 5 a 9 de março de 1990 foi realizada em Jomtien, 

Tailândia a Conferência Mundial sobre Educação para Todos. O Brasil participou e 

foi signatário do documento aprovado, intitulado Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos, Plano de Ação para satisfazer as necessidades básicas de 

aprendizagem. O cenário educacional mundial neste período, contido no preâmbulo 

deste documento, registrava a seguinte realidade:  

 

 mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 
milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário;  

 mais de 960 milhões de adultos - dois terços dos quais mulheres 
são analfabetos, e o analfabetismo funcional é um problema 
significativo em todos os países industrializados ou em 
desenvolvimento; - mais de um terço dos adultos do mundo não 
têm acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e 
tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-
los a perceber e a adaptar-se às mudanças sociais e culturais; e  

 mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não 
conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de 
concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades 
essenciais.  

(Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 1990). 

 

Assim, apesar de transcorridos 40 anos desde a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos afirmando que toda pessoa tem direito à educação, este objetivo 

ainda estava longo de se ser realizado. 

No que diz respeito à universalização do acesso a educação e promoção de 

sua equidade, a Conferência de Jomtien em sua Declaração Mundial sobre 

Educação para Todos afirma em seu Artigo 3° que é mister oferecer a todas as 

crianças, jovens e adultos, a oportunidade de alcançar e manter um padrão mínimo 

de qualidade da aprendizagem. Acrescenta ainda que: 

 

Os grupos excluídos - os pobres; os meninos e meninas de rua ou 
trabalhadores; as populações das periferias urbanas e zonas rurais; os 
nômades e os trabalhadores migrantes; os povos indígenas; as minorias 
étnicas, raciais e lingüísticas; os refugiados; os deslocados pela guerra; e os 
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povos submetidos a um regime de ocupação - não devem sofrer qualquer 
tipo de discriminação no acesso às oportunidades educacionais. 
(Declaração Mundial sobre Educação para Todos. 1990). 
 
 

 A Declaração Mundial sobre Educação para Todos certamente foi importante 

no sentido de contribuir para a elevação da consciência do poder público e da 

sociedade para a importância da educação como direito subjetivo de todas as 

pessoas e como condição insubstituível para o exercício de uma cidadania ativa 

visando à construção de cenários sociais pautados pela justiça e pela equidade. 

Transcorridos 10 anos da conferência em Jomtien, o Fórum Mundial de 

Educação, reunido em Dacar (Senegal), no ano 2000, retoma os objetivos desta 

conferência e os governos comprometem-se a atingir a educação básica para todos, 

até 2015, através de seis metas no Marco de Ação de Educação para Todos. 

Destas, três são referentes à EJA: à alfabetização, à qualidade da educação e ao 

atendimento das necessidades de aprendizagem por meio de um acesso equitativo 

a programas adequados de aprendizagem e de preparação para a vida diária. 

 

Reafirmamos a visão da Declaração Mundial de Educação para Todos 
(Jomtien, 1990), apoiada pela Declaração Universal de Direitos Humanos e 
pela Convenção sobre os Direitos da Criança, de que toda criança, jovem 
ou adulta tem o direito humano de se beneficiar de uma educação que 
satisfaça suas necessidades básicas de aprendizagem, no melhor e mais 
pleno sentido do termo, e que inclua aprender a aprender, a fazer, a 
conviver e a ser. É uma educação que se destina a captar os talentos e o 
potencial de cada pessoa e desenvolver a personalidade dos educandos 
para que possam melhorar suas vidas e transformar sua sociedade. 
(UNESCO, 2001,p.8). 

 

 

 Outras Conferências correlatas no campo da educação ocorridas na década 

de 90 e que tem levado o Brasil a buscar atender compromissos internacionais 

assumidos, referentes ao direito à educação foram: Conferência Mundial dos Povos 

Indígenas (1992), Conferência Mundial dos Direitos Humanos (1993), Conferência 

Mundial sobre População e Desenvolvimento (1994), Conferência sobre 

Necessidades Educativas Especiais: acesso e qualidade (1994) e Conferência 

Mundial sobre Mulher e Desenvolvimento (1995). 

 Em julho de 1997 ocorreu em Hamburgo, na Alemanha, a V CONFINTEA, 

envolvendo um intenso movimento de preparação, em cinco grandes regiões 

mundiais, dentre elas o Brasil. 
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A V CONFINTEA estabeleceu um entendimento sobre a educação como 

direito humano básico, para jovens e adultos de todas as idades e ao longo da vida. 

A educação e a aprendizagem de adultos foram reconhecidas como ferramentas 

chaves para lidar com os desafios de desenvolvimento econômico, cultural e social 

em todo o mundo. De acordo com Prestes (2010), esta Conferência 

 

[...] transformou a questão educativa da pessoa adulta em questão política, 
propiciando o surgimento e a defesa de lógicas e propostas inovadoras com 
vistas a equilibrar os desequilíbrios provocadores de desigualdades sociais. 
Os novos enfoques teórico-políticos sobre o direito de cidadania renovaram 
de forma ampliada as concepções de educação como direito do cidadão-
cidadã e dever do Estado. (PRESTES, 2010, p.37). 
 
 

A V CONFINTEA também foi importante no sentido de propiciar a EJA ser 

vista como um direito e um dever dos Estados no âmbito internacional. 

No Brasil, as reuniões preparatórias para a V CONFINTEA possibilitaram uma 

articulação de segmentos e de atores envolvidos com a EJA em todos os espaços 

da federação, desencadeando a criação de fóruns estaduais4 e a realização de 

encontros nacionais (ENEJAS)5. 

A delegação brasileira que participou desta Conferência foi com o desafio de 

representar não só os interesses da EJA em um evento tão significativo, como 

também o de dar retorno à sociedade civil sobre os acordos que impulsionariam o 

governo na elaboração de políticas públicas para a área. Como Estado signatário, 

adiantou-se o Brasil em trazer o documento final da Conferência “Declaração de 

Hamburgo sobre Educação de Adultos‖, a ―Agenda para o Futuro‖ e articulou, desde 

então, para que os compromissos fossem considerados e cumpridos. 

Em dezembro de 2009 aconteceu em Belém-PA a VI CONFINTEA, sendo o 

Brasil o primeiro país da América Latina a sediar um evento desta natureza. Com a 

participação de 144 Estados-Membros da UNESCO, representantes de 

organizações da sociedade civil, parceiros sociais, agências das Nações Unidas, 

                                                 
4
 O Fórum da EJA na Paraíba foi instalado no dia 27/10/1999, no Auditório da Reitoria da UFPB, onde 

estiveram presentes mais de 300 pessoas, dentre educadores populares e representações sociais 
envolvidas com o movimento nacional e local em defesa da educação de jovens e adultos. Desde sua 
criação vem se constituindo enquanto um espaço de articulação crítico e propositivo, com o objetivo 
principal de divulgar e defender a causa da EJA num estado em que os níveis de escolarização de 
jovens e adultos estão dentre os mais baixos da Federação. 
5
 Os Encontros Nacionais catalisam as demandas da EJA, em nível nacional, no intuito de angariar 

junto ao Ministério da Educação o comprometimento com a oferta e a qualidade dessa modalidade de 
educação. O I ENEJA aconteceu de 8 a 10/09/1999, no Rio da Janeiro. Deste período até os dias 
atuais foram realizados doze ENEJAS, tendo sido o último em Salvador-BA em 2011. O XIII ENEJA 
está programado para acontecer em 2013 na cidade de Natal-RN 



37 

 

 

organismos intergovernamentais e do setor privado, a conferência reafirmou a 

educação de adultos como um componente essencial do direito à educação e a 

necessidade de definir um conjunto de ações urgentes para que todos os jovens e 

adultos possam exercer esse direito. 

De acordo com Prestes (2010) a VI CONFINTEA evidenciou a relação entre 

educação de adultos, trabalho e desenvolvimento, ou seja, 

 

[...] no contexto dos desafios globais impactando a economia, o meio 
ambiente, a cultura e a alimentação, a educação vista como aprendizagem 
ao longo da vida, poderá ajudar no desenvolvimento humano e econômico, 
contribuindo para a transformação social e coletiva. (PRESTES,2010, p.44). 

 

A conferência foi encerrada com a aprovação do documento intitulado ―Marco 

de Belém‖, contendo uma série de convergências sobre a aprendizagem e educação 

de adultos. 

No ano seguinte à VI CONFINTEA, o Brasil realizou em Brasília outro grande 

importante evento: a Conferência Nacional de Educação – CONAE, cujos resultados 

servirão de base para a elaboração do Plano Nacional de Educação – PNE ainda 

em curso, e as metas estabelecidas nele para o campo da educação, inclusive a 

EJA. 

 

2.2 A EJA como direito e modalidade de ensino no cenário Brasileiro 

O direito à educação no Brasil, sempre foi marcado por situações de 

desigualdades sociais. Crianças e jovens trabalhadores foram cada vez mais 

firmando um contingente de pessoas afastadas da vida escolar em idade própria, 

fazendo assim com que o Brasil contraísse uma dívida social histórica para com os 

cidadãos de 15 anos ou mais que não concluíram a educação básica. 

Fazendo um breve percurso pelas nossas Constituições vamos encontrar na 

Constituição de 1934, em seu Artigo 149, o reconhecimento, pela primeira vez em 

caráter nacional, da educação como direito de todos, devendo ser ministrada pela 

família e pelos poderes públicos. Segundo Costa (2002) esta Constituição 

incorporou várias ideias discutidas e propostas por educadores e intelectuais da 

época, expressando os movimentos sociais em prol da escola como espaço 

integrante de um projeto de sociedade democrática.  

De acordo com Haddad e Di Pierro (2000), a Constituição Brasileira de 1934 

estabeleceu a criação de um Plano Nacional de Educação - PNE, que institui pela 
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primeira vez a educação de adultos como dever do Estado, incluindo em suas 

normas a oferta do ensino primário integral, gratuito e de frequência obrigatória, 

extensiva para adultos. Nela foi destinado um capítulo especial sobre educação e 

cultura. 

Para Carlos (2007, p.11) a década de 30 pode ser considerada um marco 

normativo constitucional imprescindível ao processo de reconhecimento do direito à 

educação, em geral, e de forma especial para a educação de jovens e adultos, onde 

[...] ―desenhava-se, portanto, o ordenamento jurídico necessário às condições de 

existência da EJA, enquanto modalidade de ensino específica‖.  

A Constituição de 1934 teve, porém, um curto período de vigência legal. No 

dia 10 de novembro de 1937, Getúlio Vargas deu um ―golpe de Estado‖, decretando 

um ―estado de guerra‖ em pleno período de paz, sob a alegação de que havia 

perturbações da ordem, decretando uma nova Constituição, dando preferência ao 

ensino profissionalizante das classes menos favorecidas. Esta ―preferência‖, no 

entanto, trazia no seu bojo uma política educacional discriminatória, 

 

[...] legitimou a separação entre o trabalho manual e o intelectual, erigindo 
uma arquitetura educacional que ressaltava a sintonia entre a divisão social 
do trabalho e a estrutura escolar, isto é um ensino secundário destinado às 
elites condutoras e os ramos profissionais do ensino médio destinados às 
classes menos favorecidas. (MANFREDI, 2002, p.95). 

 

Esta Constituição deslocará na prática a noção de direito para a de proteção e 

controle. Assim,  

[...] ela proíbe o trabalho de menores de 14 anos durante o dia, o de 
menores de 16 anos à noite e estimula a criação de associações civis que 
organizem a juventude em vista da disciplina moral, eugênica, cívica e de 
segurança nacional. (BRASIL, 2002, p.52). 

 

Ressalta-se ainda o caráter discriminatório dado ao ensino prevocacional e 

profissional, destinado às classes menos favorecidas, conforme está explicitado em 

seu artigo 129, tido como o primeiro dever do Estado em termos de educação. 

Com o fim da Segunda Guerra Mundial e a queda de Getúlio Vargas, ocorrida 

em 29 de outubro de 1945 a Constituição de 1946 retoma em seu Art.166 a 

educação como direito de todos, a ser dada no lar e na escola, devendo-se inspirar 

nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. O cenário político 

da época, contribuiu para isto, considerando-se que, 
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[...] a presença do Brasil na Segunda Guerra Mundial, a luta pela 
democracia no continente europeu, a manutenção da ditadura no país com 
seus horrores, o crescimento da importância da democratização política 
trarão de volta à cena movimentos sociais e temas culturais reprimidos à 
força. (BRASIL, 2002, p.54). 

 

Esta Constituição assegurava a oferta do ensino público em todos os níveis, 

sendo livre à iniciativa privada desde que respeitadas as leis reguladoras. 

Estabelecia ainda em seu Art. 5°, XV, d, que competia à União legislar sobre as 

diretrizes e bases da educação nacional. Isto iria ensejar mais tarde as discussões 

em torno da elaboração da Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional. 

Ao longo de sua história, esta constituição recebeu 21 emendas e depois do 

golpe de 1964 foi modificada quatro vezes por atos institucionais. 

Transcorrido quinze anos de sua promulgação, tivemos a nossa primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 4.024/61, que reconhece a 

educação como direito de todos.  

A Constituição de 1967 mantem a educação como direito de todos, a ser dada 

no lar e na escola. Assegura ainda em seu artigo 168 a igualdade de oportunidade, 

inspirando-se no princípio da unidade nacional e nos ideais de liberdade e de 

solidariedade humana. 

A expressão direito de todos e dever do Estado é usada pela primeira vez 

para a educação, na emenda constitucional de 1969, conhecida como Emenda da 

Junta Militar. Segundo Costa (2002) tanto a Constituição de 1967 quanto a ementa 

de 1969 [...] ―tinham um papel legitimador dos atos institucionais e do próprio 

movimento que se auto definia como revolucionário‖.(p.18). O governo militar 

iniciado em 1964 estendeu-se até a redemocratização do país em 1985. 

Nos anos de 1980, o contexto da redemocratização brasileira fez emergir uma 

nova concepção de educação de jovens e adultos, possibilitando a ampliação das 

atividades da EJA. Estudantes, educadores e políticos organizaram-se em defesa da 

escola pública e gratuita para todos. A Constituição de 1988, conhecida como 

―Constituição Cidadã‖, em função dos significativos avanços sociais, foi importante 

no campo da EJA, onde a educação passa a ser direito de todos independente de 

idade, conforme consta em seus artigos 205 e 208:  

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
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pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o mundo do trabalho. 
[...] 
Art.208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: 
I. ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que não 

tiveram acesso na idade própria; 
II.progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino 

médio.(BRASIL, 1988). 

Nesta Constituição, houve uma ampliação e fortalecimento dos direitos 

individuais e das liberdades públicas, estendendo o direito de voto facultativo para 

os analfabetos e jovens com 16 e 17 anos, enfatizando também a defesa do meio 

ambiente.  

Com isto temos a compreensão de que devemos abandonar de vez qualquer 

lógica de atendimento a EJA como caridade, favor ou filantropia a essa população 

e assumi-la como direito. 

No período dos Governos Fernando Henrique Cardoso (1995 – 2002) a EJA 

amargou duros golpes, repercutindo na inviabilidade do cumprimento das metas 

assumidas tanto na Carta de 1988 como em Jomtien em 1990. O Governo 

abandonou o Plano Decenal previsto nas Disposições Transitórias da Constituição 

de 1988 que pretendia eliminar o analfabetismo. 

 As reformas educacionais realizadas por este Governo, de acordo com Di 

Pierro (2005, p.1123), estavam sustentadas nas premissas de que [...] ―a educação 

básica de jovens e adultos oferece uma relação custo-benefício menos favorável 

que a educação primária de crianças‖. Prevaleceu assim a estratégia de focalizar os 

recursos públicos no ensino fundamental de crianças e adolescentes, visto como 

estratégia de prevenção do analfabetismo. 

A Emenda Constitucional n° 14/96, de 12 de setembro de 1996, suprimiu a 

obrigatoriedade do poder público em oferecer o ensino fundamental aos jovens e 

adultos que não tiveram acesso na idade (dita) apropriada. Foi criado o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério 

– FUNDEF, que não incluiu a EJA na distribuição de recursos orçamentários, 

atribuindo aos municípios esta responsabilidade. Com isto as redes municipais e 

estaduais foram desestimuladas a ampliar o número de matrículas na EJA. 

Em 20 de dezembro de 1996 a EJA foi inserida no corpo legal como 

modalidade de ensino, nas etapas do ensino fundamental e médio, através da Lei de 
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Diretrizes e Base da Educação – LDB n° 9.394/96, representando um passo 

importante na reconquista do direito universal à educação. 

Em se tratando de uma modalidade para o atendimento de alunos jovens e 

adultos, assume uma especificidade própria. Deve considerar a realidade do 

estudante e a proposição de um modelo pedagógico próprio, de acordo com o que 

está expresso nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a EJA.  

Traz também consigo novos desafios principalmente do ponto de vista da 

necessidade de formação do educador, do pensar em práticas pedagógicas e de um 

currículo que leve em consideração as experiências e a realidade do aluno. 

Os artigos 37 e 38 da LDB, tratam essa modalidade de Educação Básica na 

perspectiva dos antigos cursos e exames supletivos, reafirmando a obrigatoriedade 

e a gratuidade de oferta da educação para todos que não tiveram acesso na idade 

própria. Assim, temos que: 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 
tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 
na idade própria. 
... 
Art. 38. Os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que 
compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao 
prosseguimento de estudos em caráter regular. (BRASIL, 1996). 

A LDB incorporou a mudança conceitual de Educação de Jovens e Adultos 

que se dava desde o final dos anos de 1980. A formulação legal da EJA no interior 

da educação básica, como modalidade do ensino fundamental e sua inclusão na 

ótica do direito, como direito público subjetivo, é uma conquista e um avanço. 

Entende-se por direito público subjetivo, 

 

[...] aquele pelo qual o titular de um direito pode exigir imediatamente o 
cumprimento de um dever e de uma obrigação.  Trata-se de um direito 
positivado, constitucionalizado e dotado de efetividade. O titular deste direito 
é qualquer pessoa de qualquer faixa etária que não tenha tido acesso à 
escolaridade obrigatória. Por isso é um direito subjetivo, ou seja, ser titular 
de alguma prerrogativa é algo que é próprio desde indivíduo. O sujeito deste 
dever é o Estado no nível em que estiver situada esta etapa da 
escolaridade. Por isso se chama direito público. (BRASIL, 2002, p.60). 

 

Portanto a EJA não deve ser encarada como algo que venha a compensar 

aquilo que foi perdido anteriormente, mas respeitar e atender a um direito negado. 

Sobre isto, Arroyo (2005, p.28) afirma que ―[...] teimar em reduzir direitos a favores, à 

assistência, à suplência, ou a ações emergenciais é ignorar os avanços na 

construção social dos direitos entre eles à educação de jovens e adultos‖. 
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O autor chama-nos ainda a atenção para o fato de que a presença de milhões 

de jovens e adultos na busca de uma educação, muitas vezes à custa de sacrifico, 

pode ser lida como um sinal inequívoco de que se reconhecem sujeitos de direitos 

exigindo da sociedade e do Estado esse reconhecimento. 

O conceito de EJA muitas vezes confunde-se com o de Ensino Noturno. 

Trata-se de uma associação equivocada, uma vez que a EJA não se define pelo 

turno em que é oferecida, mas muito mais pelas características e especificidades 

dos sujeitos aos quais ela se destina. Várias iniciativas de educação de adultos em 

escolas ou outros espaços têm demonstrado a necessidade de ofertar essa 

modalidade para além do noturno, de forma a permitir a inclusão daqueles que só 

podem estudar durante o dia. 

Para que se considere a EJA enquanto uma modalidade educativa inscrita no 

campo do direito, faz-se necessário superar uma concepção dita compensatória, 

cujos principais fundamentos são a de recuperação de um tempo de escolaridade 

perdido no passado e a ideia de que o tempo apropriado para o aprendizado é a 

infância e a adolescência. Nesta perspectiva, é preciso buscar uma concepção mais 

ampla das dimensões tempo/espaço de aprendizagem, a partir da qual educadores 

e educandos estabeleçam uma relação mais dinâmica com o entorno social e com 

as suas questões, considerando que a juventude e a vida adulta são também 

tempos de aprendizagens. A LDB de 1996 fundamenta essa concepção ao enfatizar 

a educação como direito que se afirma independente do limite de idade 

Em julho de 2008, a LDB sofreu novas alterações, incorporando a educação 

profissional e tecnológica, através de projeto de lei, sancionado em Lei n° 11.741, no 

dia 16 de julho pelo então Presidente da República, Luís Inácio Lula da Silva. As 

alterações contidas nesta nova lei visam ―[...] redimensionar, institucionalizar e 

integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, da educação de 

jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica‖ (BRASIL, 2008). Assim o 

art. 37 da LDB (Seção V – Da Educação de Jovens e Adultos) passa a incluir o 

parágrafo 3° onde, ―A educação de jovens e adultos deverá articular-se, 

preferencialmente, com a educação profissional, na forma do regulamento‖. Esta 

institucionalização consolidou aquilo que já vinha sendo ofertado, via PROEJA, o 

qual iremos abordar mais adiante. 
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2.3 Políticas de acesso do alunado da EJA nos Governos Lula 

Ao assumir o primeiro mandato presidencial em 2003, o Governo Lula 

anunciou um conjunto de intenções, já expressas em seu programa de campanha, 

no sentido de reverter o quadro de exclusão social educacional no Brasil. A meta 

seria dobrar a escolaridade média do brasileiro que na época era de 5,4 anos, 

segundo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Outro contexto que 

reafirmava estas declarações era o fato de que apenas 20% dos jovens de 15 a 17 

anos faziam parte do Ensino Médio e apenas 8% dos jovens de 18 a 24 anos do 

Ensino Superior, constituindo os índices mais baixos da América Latina. 

 O Governo Lula, integrando seus projetos, afirmava buscar um novo contrato 

social, a mobilização cívica e os grandes acordos nacionais para incluir e beneficiar 

os setores historicamente marginalizados e sem voz na sociedade brasileira. 

Entendia assim que seria possível estender a cidadania a todos os brasileiros. 

 O Governo ressaltava a imensa tarefa de criar uma alternativa econômica 

para enfrentar e vencer o desafio histórico da exclusão social. Para isto seria 

necessário a presença ativa e a ação reguladora do Estado sobre o mercado, 

evitando o comportamento predatório de monopólios e oligopólios. Destacava 

também a importância do controle para uma maior transparência e eficácia no 

planejamento e execução das políticas públicas nas áreas de saúde, educação, 

previdência social, habitação e nos serviços públicos em geral. 

 No especial da Folha de São Paulo publicado em 27 de dezembro de 2002, 

foram apresentados os 5 eixos norteadores deste novo governo, dentre os quais 

destacamos o de inclusão social, onde estavam contidas as questões e propostas 

relacionadas a educação.  

 O tema da inclusão social estava fundamentado nos princípios éticos e nas 

prescrições constitucionais - direito à vida, à dignidade da pessoa humana e à 

justiça social - e com compromissos cívicos e patrióticos. Isto porque seria 

impossível conceber um futuro para a população, sem integrar os 53 milhões de 

brasileiros excluídos da cidadania. 

 Para a execução deste objetivo seria necessário implementar polícias sociais 

através de medidas audaciosas. O governo precisaria romper com ações 

fragmentadas e dispersas, os feudos e loteamentos temáticos e clientelísticos que 

descaracterizavam as políticas sociais no Brasil em todas as esferas, do município à 

União. Na proposta de governo, o país precisava de políticas sociais integradas, 
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estratégicas, formuladas e implementadas por meio de ações intersetoriais, 

buscando sempre parcerias com os diversos segmentos, entidades e movimentos 

sociais. 

 Sobre a política de educação, a proposta de governo sustentava a ideia de 

que ela era um instrumento de promoção da cidadania, sendo fundamental para o 

desenvolvimento e a inserção competitiva de qualquer nação do mundo. Se o país 

aceitasse a condição de subalternidade, ele dispensaria cidadãos ativos, criativos, 

com sólida formação humanística e científica. Assim, fazia-se necessário 

desenvolver as ciências humanas, naturais, exatas, a tecnologia, as artes, as 

múltiplas linguagens, com uma educação de qualidade para todos, afinal [...] ―a 

escolaridade média do brasileiro, de pouco mais de quatro anos, é um indicador da 

dramática situação de desigualdade e injustiça existente no Brasil‖. (FOLHA DE 

SÃO PAULO, 2002). 

No caso do ensino médio a política educacional deveria incluir os jovens 

trabalhadores. Para isto o governo anunciou que o FUNDEF deveria ser ampliado 

para todo o ensino básico e contar com recursos suplementares do governo federal, 

revertendo-se o atual processo de municipalização predatória da escola pública. 

Além disso, a exemplo da saúde, a educação teria que ser concebida como um 

sistema nacional articulado, integrado e gerido em regime de colaboração (União, 

estados e municípios) e de forma democrática, com a participação da sociedade. 

 Nesta perspectiva o Governo tomou iniciativas através da proposição de 

programas para superar os modelos excludentes, no sentido de propiciar o acesso e 

a permanência de jovens e adultos no sistema escolar brasileiro. Dentre estas 

medidas, podem ser destacadas: 

 

Exame Nacional de Certificações de Competências de Jovens e Adultos — 

ENCCEJA. Tem como objetivo avaliar as habilidades e competências básicas de 

jovens e adultos que não tiveram oportunidade de acesso à escolaridade regular na 

idade (dita) apropriada. O participante se submete a uma prova e, alcançando o 

mínimo de pontos exigido, obtém a certificação de conclusão daquela etapa 

educacional. O exame é aplicado anualmente e a adesão das redes de ensino é 

opcional. Foi apresentado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais – INEP 

ainda no Governo de FHC e após reformulações pouco substantivas foi 
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implementado pelo mesmo órgão no Governo Lula, através da portaria n° 44 do 

INEP. 

 
Programa Brasil Alfabetizado – PBA. Realizado pelo MEC desde 2003, é voltado 

para a alfabetização de jovens, adultos e idosos. As diretrizes principais deste 

programa dizem respeito ao fortalecimento da alfabetização como política pública, 

estímulo à continuidade dos estudos e articulação da EJA entre estados e 

municípios. O PBA é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento 

prioritário a 1.928 municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou 

superior a 25%. Desse total, 90% localizam-se na região Nordeste.  

 
Programa Nacional de Inclusão de Jovens — PROJOVEM. Foi instituído pela Lei n° 

11.129 de 30 de junho de 2005 com o objetivo de elevar a escolaridade para a 

conclusão do ensino fundamental e qualificação profissional para a inserção 

produtiva cidadã. Seu público alvo constitui-se de jovens desempregados, que já 

tenham cursado a 4ª série do ensino fundamental.  

 
Projeto Escola de Fábrica. Desenvolvido pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica - SETEC, foi instituído pela Lei 11.180/2005 de 23 de setembro de 

2005, com o objetivo de promover formação profissional inicial para 10.000 jovens 

trabalhadores entre 16 e 24 anos, pertencentes à família com renda per capita igual 

ou inferior a 1 salário mínimo e meio. A inclusão no programa era condicionada à 

matrícula no sistema público de ensino, educação básica regular ou em programas 

da modalidade de jovens e adultos. As empresas assumiram o papel do ambiente 

escolar e assim o governo acreditava estar ampliando a responsabilidade social do 

empresariado nacional. Em 2008 este programa passou a integrar o PROJOVEM. 

 

Programa Universidade para Todos – PROUNI. Criado pelo Governo em 2004 e 

institucionalizado pela Lei n° 11.096 em 13 de janeiro de 2005, tem como finalidade 

a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e 

sequenciais de formação específica, em instituições provadas de educação superior. 

É dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou particular na 

condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar máxima de três 

salários mínimos. 
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Projeto Mulheres Mil – Implantando em 2007 na Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica em parceria cooperativa com o Sistema de Faculdades e 

Institutos Canadenses, representados pela Associação das Faculdades 

Comunitárias Canadenses (ACCC), e os Institutos Federais, representado pela 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(SETEC). Está inserido no conjunto de prioridades das políticas públicas do Governo 

do Brasil, especialmente nos eixos promoção da eqüidade, igualdade entre sexos, 

combate à violência contra mulher e acesso à educação.  Estruturado em três eixos - 

educação, cidadania e desenvolvimento sustentável - o programa objetiva contribuir 

para a inclusão social, por meio da oferta de formação focada na autonomia e na 

criação de alternativas para a inserção no mundo do trabalho, para que essas 

mulheres consigam melhorar a qualidade de suas vidas e das de suas comunidades. 

Iniciou nas regiões Norte e Nordeste – por apresentar maiores índices de exclusão 

social em nosso país – e no atual Governo tem como meta ser ofertado em todas as 

unidades da rede federal, visando atingir 100 mil mulheres até 2014. 

 

Programa Brasil Profissionalizado.  Criado em 2007, visa fortalecer as redes 

estaduais de educação profissional e tecnológica. A iniciativa repassa recursos do 

governo federal para que os estados invistam em suas escolas técnicas, 

possibilitando a modernização e a expansão das redes públicas de ensino médio, 

integradas à educação profissional. O objetivo é integrar o conhecimento do ensino 

médio à prática. 

 

Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP. Iniciativa do Ministério 

da Educação em parceria com o Ministério do Trabalho e Emprego e com o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento – BID, com o objetivo de implantar a reforma da 

educação profissional determinada pela LDB.  Os investimentos do programa, da 

ordem de U$ 312 milhões, dos quais 50% do BID e 50% da contrapartida brasileira, 

foram destinados à construção, reforma e ampliação das escolas, aquisição de 

equipamentos para laboratórios, despesas de consultoria, capacitação e serviços de 

terceiros. Abrange, também, aspectos técnico-pedagógicos, como flexibilização 

curricular, gestão escolar que contemple a autonomia, flexibilidade, captação de 

recursos e parcerias, garantindo a expansão da rede de educação profissional, 
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independente do nível de escolaridade e da formação e habilitação de jovens e 

adultos nos níveis médio (técnico) e superior (tecnológico). 

 

Rede de Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada - CERTIFIC - É 

um programa interinstitucional, criado pelo MEC através de Portaria Ministerial n° 

1.082 de 20 de novembro de 2009, com o objetivo de certificar saberes nas áreas de 

pesca e aquicultura, música, construção civil, eletroeletrônica ou turismo e 

hospitalidade, adquiridos ao longo das trajetórias de vida e de trabalho, por pessoas 

maiores de 18 anos. Os trabalhadores terão seus conhecimentos avaliados e 

também podem receber cursos para melhorar a sua formação em articulação com 

programas de alfabetização e cursos de formação inicial e continuada, integrados 

com a educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos, com vistas 

a estimular seu retorno à escola.  

 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos — PROEJA.  Instituído no quadro 

das políticas de Educação Profissional, através do Decreto n° 5.478/2005 

(substituído pelo Decreto n°5.840/2006), tem como um de seus aspectos 

norteadores, tentar romper com a dualidade entre cultura geral e cultura técnica. 

Apresenta como principais objetivos, a formação inicial e continuada de jovens e 

adultos e a educação profissional e técnica de nível fundamental e médio, 

promovendo a elevação do nível de escolaridade com uma qualificação profissional. 

Ressaltamos aqui que as condições legais para a implantação do PROEJA 

foram criadas também no Governo Lula, a partir da vigência do Decreto n° 5.154, de 

23 de julho de 2004, que ao revogar o Decreto n° 2.208 de 17 de abril de 1997 

(Governo FHC), trouxe de volta a possibilidade de integração curricular entre o 

Ensino Básico e a Educação Profissional. Como parte integrante das reformas 

educacionais da década de 1990, o Decreto n° 2.208/97 estabelecia que a 

Educação Profissional teria uma organização curricular própria e independente do 
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Ensino Médio. A lógica era de que a Educação Profissional teria função exclusiva de 

desenvolver aptidões para as funções produtivas.6 

No horizonte apresentado pelo Decreto n° 5.154/2004, as expectativas 

convergem para a formação de sujeitos capazes de compreender a realidade social, 

econômica, política, cultural e do mundo do trabalho, atuando ética, técnica e 

politicamente, para a superação da dualidade ao romper com uma formação que 

separa cultura geral e cultura técnica. 

No mesmo período da revogação do Decreto n° 2.208/97, em julho de 2004 

foi criada a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

(SECAD), reunindo, pela primeira vez na história do MEC, temas como alfabetização 

e educação de jovens e adultos, educação do campo, educação ambiental, 

educação escolar indígena, e diversidade étnico-racial, temas antes distribuídos em 

outras secretarias. 

A criação desta nova secretaria marca uma nova fase no enfrentamento das 

injustiças existentes nos sistemas de educação do País. Objetiva a valorização da 

diversidade da população brasileira, visando à redução das desigualdades 

educacionais por meio da participação de todos os cidadãos, em especial jovens e 

adultos, em políticas públicas que assegurem a ampliação do acesso à educação 

continuada.  

Em 2011 com a reestruturação organizacional ocorrida no MEC7, os 

programas de educação inclusiva, antes vinculados a Secretaria de Educação 

Especial, foram incorporados à SECAD e esta passou a denominar-se SECADI: 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão. Esta 

secretaria passa a ter quatro diretorias: políticas para a educação no campo e 

diversidade; alfabetização e educação de jovens e adultos; direitos humanos e 

cidadania; educação especial.  

A SECADI em articulação com os sistemas de ensino implementa políticas 

educacionais nas áreas de alfabetização e educação de jovens e adultos, educação 

ambiental, educação em direitos humanos, educação especial, do campo, escolar 

indígena, quilombola e educação para as relações étnico-raciais. 

                                                 
6
 Para um maior aprofundamento com relação ao processo de revogação do Decreto n° 2.208/1997 e 

sua substituição pelo Decreto n° 5.154/2004, sugerimos ver FRIGOTTO, G.; CIAVATTA,M.; RAMOS, 
M.N. 
7
 DECRETO n° 7.480, de 16 de maio de 2011. Revogado pelo Decreto n° 7.690 de 2/3/2012.  
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O objetivo da SECADI é contribuir para o desenvolvimento inclusivo dos 

sistemas de ensino, voltado a valorização das diferenças e da diversidade, a 

promoção da educação inclusiva, dos direitos humanos e da sustentabilidade sócio 

ambiental visando a efetivação de políticas públicas transversais e intersetoriais. 

Outra ação também importante a ser destacada no Governo Lula diz respeito 

a criação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), substituindo em 2006 o 

FUNDEF. Com isto, toda a educação básica, da creche ao ensino médio, passa a 

ser beneficiada com recursos federais. Além disso, materializa a visão sistêmica da 

educação, pois financia todas as etapas da educação básica e reserva recursos 

para os programas direcionados a jovens e adultos. O FUNDEB tem vigência legal 

até 2020. 

 Em que pese todas as iniciativas para a educação e de forma especial para a 

EJA, adotadas pelo Governo Lula em seus dois mandatos, as quais aqui foram 

elencadas, chegou-se ao término de seu Governo sem que as mesmas 

conseguissem reduzir de forma satisfatória os índices de analfabetismo, a baixa 

escolaridade e a falta de qualificação profissional de parte considerável da 

população brasileira. 

 Considerando-se os dados apresentados pela Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílios - PNAD de 2008 – onde se registra que pelo menos 14,2 milhões de 

brasileiros com 15 anos ou mais não sabem ler e escrever no país e, ainda, que 

outras 30 milhões de pessoas são analfabetas funcionais, ou seja, sabem ler e 

escrever o próprio nome, mas não conseguem fazer uso da escrita nas atividades 

cotidianas – e pelo Censo Escolar de 2009 do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP, apontando para uma oferta de educação de jovens 

e adultos - EJA de 2.055.535 matrículas para uma demanda potencial de 33.812.098 

– evidencia-se a imensa dívida social com milhões de cidadãos e cidadãs com baixa 

ou nenhuma escolarização e sem qualificação profissional em busca de uma 

oportunidade de inserção no mundo do trabalho. 

Ressalta-se ainda que de acordo com Comunicado nº 41, de 2010, do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - IPEA existiam 24,8 milhões de 

trabalhadores que procuraram emprego no Brasil. Desses, 22% estavam sem 

qualificação profissional.  
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2.4 A permanência do aluno da EJA no ensino médio 

 Como vimos anteriormente, o direito a educação no Brasil nem sempre foi 

garantido e nem assumido como dever do Estado. Sua inserção na Carta Magna foi 

fruto de lutas e conquistas protagonizadas pela sociedade civil ao longo da história. 

Segundo Paiva (2006), no tocante ao direito existe na prática social um leque 

de oposições: 

A questão do “direito a” emerge em um conjunto de oposições existentes 
em práticas sociais a que alguns têm acesso e outros não, tanto 
configurando a negação de participar dessas práticas, quanto configurando 
o privilégio de alguns de poder participar dessas mesmas práticas: 
alfabetizado – não-alfabetizado; escolarizado – não-escolarizado; leitor – 
não-leitor; incluído – excluído; e, ainda, os conceitos de analfabetos – 
analfabetos funcionais; desescolarizados; e não-incluídos, todos eles 
refletem a situação de sujeitos segundo as condições de acesso a alguns 
direitos — sociais, nesses casos — caros ao exercício da cidadania. 
(PAIVA, 2006, p. 28). 
 

 

Se a questão do direito a educação, entendido na forma de acesso e 

permanência na escola, está contida na nossa Lei maior que é a Constituição 

Federal, dados estatísticos mostram um quadro real no mínimo preocupante, 

conforme foi ressaltado no item anterior, onde o Brasil possui uma demanda 

potencial de cidadãos e cidadãs com baixa ou nenhuma escolarização. 

Continuamos então a ver um contingente de pessoas fora da escola, numa 

constatação de que [...] ―a existência da formulação legal do direito, no entanto, não 

significa sua prática, assim como a luta pelo direito nem sempre chega a constitui-

lo‖. (PAIVA, 2006, p.29). 

Sem deixar de reconhecer os esforços nos últimos anos do Governo Federal 

no sentido de mudar o quadro de desigualdades na escolarização no Brasil, o ritmo 

de melhoria é lento. Segundo avaliação contida no relatório n° 4 do Observatório de 

Equidade da Presidência da República8, 

 

A síntese radical a ser feita é a de que a escola que temos hoje é 
despreparada para formar pessoas para inserir-se na sociedade do 
conhecimento, pelo contrário, sua ação multiplica desigualdades na medida 
em que não é sistêmica, distribui desigualmente oportunidades e qualidade 
de serviços educacionais, escolariza pessoas com insuficiências em 
aprendizagens fundamentais, como leitura, escrita e matemática, elimina 
estudantes precocemente, entre outras características. (BRASIL, 2011, p.7). 
 

 

                                                 
8
 Este relatório aborda sobre as desigualdades na escolarização do Brasil de 2005 a 2009. 
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A questão, portanto, não se limita somente em garantir o direito ao acesso à 

escola, mas às condições para que o aluno permaneça, aprenda e conclua seus 

estudos com sucesso. Este é o sentido real do direito à educação. 

 Em se tratando do acesso ao ensino médio, a Lei Federal n° 9.394/96 (LDB) 

sofreu alteração em seu inciso II do art.4º e o inciso VI do art.10, através da Lei n° 

12.061/2009, para assegurar o acesso de todos os interessados ao ensino médio 

público com a universalização do ensino médio gratuito. E, como incumbência dos 

estados, determina ―assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o 

ensino médio a todos que o demandarem‖ (BRASIL, 2009). 

 Dados estatísticos indicam que apenas 51% dos jovens entre 15 e 17 anos 

cursam esta etapa. Entre os mais ricos, eles são 78%, enquanto entre os mais 

pobres e os residentes no norte, nordeste e no meio rural não chegam a 40% dos 

adolescentes. Esta situação existe para cerca de 5 milhões de adolescentes que 

estão ou fora da escola ou com atraso na escolarização. (BRASIL, 2011, p.33). 

 Um dos grandes desafios em termos de políticas educacionais no Brasil é 

expandir este número de ingressantes do ensino médio através da expansão da taxa 

de matrícula e/ou das reduções das taxas de evasão e abandono. 

A Constituição Federal, através da Emenda Constitucional nº 59/2009, no 

inciso I do artigo 208, passou a prever a obrigatoriedade escolar dos 4 aos 17 anos, 

o que torna imperativa a frequência ao ensino médio daqueles que, concluindo o 

ensino fundamental, ainda estão com menos de 17 anos. Essa obrigatoriedade 

escolar, no entanto, garante que o ensino médio venha a ser concluído apenas pelos 

que não tiveram nenhum atraso no seu percurso, desde a entrada com 7 anos no 

ensino fundamental de 8 anos ou, com 6, no de 9 anos, até a conclusão, ingresso e 

progressão regular no ensino médio. O novo dispositivo constitucional, portanto, não 

alcançará diretamente os que tiveram alguma forma de atraso no percurso escolar. 

A realidade atual mostra, assim, que tal dispositivo constitucional não significa, 

ainda, obrigatoriedade do ensino médio para todos. 

 A distorção idade-série para o ensino médio no Brasil (Gráfico 1) é outro 

indicador desafiante e requer prioridades dos poderes públicos para aumentar o 

nível de escolarização. Mesmo observando-se um índice decrescente, pelos dados 

apresentados no gráfico abaixo, para matrículas com distorção idade-série, 

podemos afirmar que a taxa de distorção ainda é significativa na média nacional. 
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Gráfico 1: Taxa de Distorção Idade-Série do Ensino Médio Regular - Brasil e Estados com Maior 
Valor (Piaui) e Menor Valor (Santa Catarina) - 2005 a 2009. 
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Fonte: INEP/MEC 
 

Entre as causas dessa defasagem idade/série estão a repetência, ainda no 

ensino fundamental, e a situação socioeconômica das famílias. A repetência, ao 

invés de contribuir para a melhoria do desempenho escolar, desestimula o aluno. 

Como não estão aprendendo, os jovens abandonam a escola, uma vez que não 

atende suas expectativas, perdendo sentido para eles. 

De acordo com estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), intitulado ―Os 

determinantes do fluxo escolar entre o ensino fundamental e o ensino médio no 

Brasil‖ (2010), 70% dos jovens matriculados no ensino médio são oriundos de 

famílias com renda familiar per capita de até um salário mínimo. O quadro é ainda 

mais perverso quando se considera a cor e o local de moradia dos jovens. 

 Segundo dados do INEP, em 2007 apenas 38% dos jovens negros de 15 a 17 

anos cursavam o ensino médio, contra 59% dos estudantes brancos na mesma faixa 

etária. Naquele ano, 57% dos brasileiros de 15 a 17 anos que residiam em áreas 

metropolitanas frequentavam o ensino médio, contra pouco menos de 31% 

residentes no campo. 

 Sobre a permanência e conclusão do ensino médio para pessoas entre 18 e 

24 anos, de acordo com o Observatório da Equidade, apesar de ser constatada uma 

ampliação de 4,5% entre os anos 2005 e 2009, [...] ―os índices ainda são 

extremamente ruins, particularmente para as pessoas pobres, onde cerca de 80% 

dos jovens entre 18 e 24 anos ainda não concluiu o ensino médio‖. (BRASIL, 2011, 

p.36). 

 Considerando-se também o já citado estudo realizado pela Fundação Getúlio 

Vargas (2010), dados desta pesquisa indicam que, da parcela de apenas 50% dos 
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alunos do ensino fundamental que concluem essa etapa na idade correta, 83% se 

matriculam no primeiro ano do ensino médio na idade considerada ―correta‖ ou 

adequada; 65% no segundo, e 55% no terceiro. Destes, apenas 47% concluem o 

último ano no tempo esperado. Os demais o fazem com distorção de idade-

ano/série.  

Se já existe essa distorção na entrada, ela se acentua ao longo do curso pela 

desestimulante repetência e pelo abandono, este ocasionado por múltiplos fatores. 

Entre eles, distância das escolas, horários inadequados para a frequência regular, 

precárias condições socioeconômicas pessoais e familiares, necessidade de 

trabalho e, o que é intrinsecamente grave, inadequação do currículo aos diferentes 

interesses, aspirações e anseios das diversificadas juventudes que compõem esse 

segmento da população. 

De acordo com Arroyo (1991, p.128), ―muitos métodos escolares que evitem a 

evasão e reduzam significativamente a repetência têm sido criados e postos em 

execução, no entanto, não resolvem o problema por muito tempo‖. Alguns 

pesquisadores do assunto preferem substituir a palavra evasão pela palavra 

exclusão, alterando, portanto, as fórmulas que nominam o fenômeno de evasão 

escolar para exclusão da escola. Uma das conclusões é a de que o sistema escolar 

não reduz, mas acaba por reforçar a desigualdade de condições de vida que outros 

sistemas sociais determinam e consolidam. 

Não basta, portanto, garantir apenas o acesso à educação. É necessário criar 

as condições para que o aluno seja ele, adolescente, jovem ou adulto permaneça na 

escola e obtenha sucesso no seu processo de aprendizagem.  

Com relação ao indicador taxa de abandono precoce, relacionado à evasão, 

usado pelo Observatório da Equidade, como elemento de análise sobre 

permanência e sucesso na escolarização, dados de 2009 indicam que 32,5% da 

população entre 18 e 24 anos não frequentam a escola e não completou 11 anos de 

estudo. Entre os mais pobres e a população do campo a situação é pior. Eles são 

mais de 50% sem o ensino médio completo, o que acarreta dificuldades para a 

profissionalização e empregabilidade. 

 Considerando-se esta população de 18 a 24 anos e a relação nela existente 

entre estudo e trabalho, vamos encontrar que 46,7% apenas trabalham, 14,7% só 

estudam e outros 15,6% estudam e trabalham, condição esta que leva ao ensino 

noturno com possibilidade de abandono. Interessante observar a tendência 
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decrescente nos últimos 10 anos da proporção de jovens que apenas estudam e que 

estudam e trabalham, e o aumento dos que apenas trabalham. (BRASIL, 2011, 

p.37). Estes dados, apresentados no gráfico 2, reforça a hipótese de evasão escolar 

motivada pela necessidade de ingresso no mercado de trabalho. 

 

 
Gráfico 2 - Jovens de 18 a 24 anos de idade por condição de atividade – Brasil - 1999/2004/2009 
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Fonte: IBGE, PNAD 

(1) Exclusive a população rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roramia, Pará e Amapá. 

 
 

Provavelmente boa parte dos jovens que apenas trabalham são os mesmos 

que não completaram o ensino médio ou, quando o concluíram, encontraram 

dificuldade de se empregar por falta de qualificação e de experiência.  Tais 

resultados sugerem que esta é uma população que busca colocação no mercado de 

trabalho, mesmo frequentando a escola e, em geral, no período noturno.  

Adolescentes e jovens que concluíram tardiamente o ensino fundamental, 

além da idade desejável, dita regular e que já são trabalhadores, necessitam 

encontrar ofertas de ensino médio apropriadas para sua condição, seja na 

modalidade regular, seja na de educação de jovens e adultos.  

 Considerando-se o aluno da EJA que busca o ensino médio, geralmente o faz 

para a escola noturna. Isto porque no geral são pessoas com uma relação direta 

com o mundo do trabalho, ou seja, que já trabalham ou que procuram por trabalho, 

possuindo, portanto, a característica de ser aluno-trabalhador. Pertencem a uma 

mesma classe social: 

 

São pessoas com baixo poder aquisitivo, que consomem, de modo geral, 
apenas o básico à sua sobrevivência: aluguel, água, luz, alimentação, 



55 

 

 

remédios para os filhos (quando os tem). O lazer fica por conta dos 
encontros com as famílias ou dos festejos e eventos das comunidades das 
quais participam, ligados muitas vezes, às igrejas e associações. 
(BRASIL,2006, p.15). 

  

Existe uma heterogeneidade de pessoas, desejos, aspirações, que requer da 

escola noturna ter uma identidade própria. Apesar de seu público não ser 

exclusivamente de trabalhadores, mas é uma escola de alunos de origem 

trabalhadora, assim [...] ―para os que precisam trabalhar e para a escola que os 

acolhe, há uma equação difícil de resolver, ou seja: como combinar escola e 

trabalho‖. (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2004, p.26). 

As dificuldades em compatibilizar simultaneamente escola e trabalho, pode 

levar o aluno ao fracasso escolar, a desistência. É preciso ter muita força de 

vontade, para enfrentar o desafio de depois de um dia de trabalho, encarar uma sala 

de aula, muitas vezes com o corpo e a mente já cansados. 

O aluno jovem e adulto, que retorna a escola, tem suas motivações, 

interesses, sonhos, a exemplo de querer dar prosseguimento aos seus estudos, 

melhorar suas condições de vida, ter melhores oportunidades de emprego ou buscar 

novas amizades. A compreensão dessas expectativas deve ser reconhecida e 

levada em conta na elaboração do currículo, nas práticas pedagógicas do corpo 

docente, no acolhimento que a escola deva propiciar no dia a dia destes sujeitos. 

A tradicional culpabilidade que o aluno da EJA traz consigo, pelo seu suposto 

―fracasso escolar‖, deve ser uma prioridade no trabalho pedagógico, na busca de 

reverter este sentimento, de melhorar sua autoestima, de fazer com que ele tenha 

prazer e se sinta motivado em vir a escola. E mais, que ele compreenda que se há 

um fracasso este compete ao Estado, no tocante a políticas sociais em geral, porque 

―uma das causas mais acentuadas do afastamento da escola diz respeito à pobreza, 

que exige, nas famílias, mais braços trabalhando para aumentar a renda familiar‖. 

(PAIVA, 2006, p.33). 
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3 O Programa de Educação Profissional e a Educação de Jovens: o caso do 

PROEJA 

 

3.1. O percurso inicial do PROEJA e suas metamorfoses 

O Governo Federal, através do Ministério da Educação, estabeleceu em 13 

de junho de 2005, por meio da Portaria n° 2.080/2005, na esfera dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CEFET), das Escolas Técnicas Federais, das 

Escolas Agrotécnicas Federais (EAF) e das Escolas Técnicas Vinculadas às 

Universidades Federais (ETV) as diretrizes para a oferta de cursos de educação 

profissional de forma integrada com o ensino médio na modalidade de educação de 

jovens e adultos. 

De acordo com a referida Portaria, esta oferta abrangeria cursos e programas 

de formação inicial e continuada de trabalhadores e educação profissional técnica de 

nível médio, somente para quem já tivesse concluído o ensino fundamental, 

ofertados na mesma instituição de ensino (CEFET, EAF ou ETV), com matrícula 

única por aluno. 

A carga horária para estes cursos de educação profissional técnica de nível 

médio teria um máximo de 2.400 horas enquanto os cursos de formação inicial e 

continuada de trabalhadores teriam uma carga horária máxima seria de 1.600 horas. 

Em ambos os casos, seriam destinadas um mínimo de 1.200 horas para a formação 

geral. 

Com relação ao número de vagas ofertadas, este obedeceria de forma 

crescente a um percentual mínimo de 10% em 2006. Em 2007 as vagas subiriam 

para 20% tendo como referência as vagas de ingresso na instituição em 2005, 

quando se efetivaria uma avaliação da necessidade de se implantar novos 

percentuais de ofertas de vagas a partir de 2008. 

Acerca do percentual inicial de 10% de vagas estipulado pela Portaria n° 

2.080/2005 para a oferta destes cursos, destacamos ainda que na época já existia o 

Decreto n° 5.224/2004, que dispunha sobre a organização dos CEFET´s, 

estabelecendo em seu artigo primeiro, que estas instituições ―[...] constituem-se em 

autarquias federais, vinculadas ao Ministério da Educação, detentoras de autonomia 

administrativa, patrimonial, didático-pedagógica e disciplinar‖ (BRASIL,2004). 

Portanto esta Portaria não poderia determinar qualquer valor de percentual de vagas 
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para a oferta destes cursos, considerando-se sua hierarquia em relação a um 

Decreto já existente. 

Apesar disto, o MEC instituiu no âmbito da Rede Federal9, o Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos – PROEJA, através do Decreto n° 5.478/2005, promulgado no 

dia 24 de junho, ratificando as diretrizes estabelecidas pela Portaria n° 2080/2005. 

O PROEJA possibilitava ao aluno obter não só a qualificação profissional 

como a certificação para a continuidade dos estudos, segundo o Decreto n° 

5.478/2005:  

Art. 6° O aluno que concluir com aproveitamento curso de educação 
profissional técnica de nível médio no âmbito do PROEJA fará jus à 
obtenção de diploma com validade nacional, tanto para fins de habilitação 
na respectiva área, quanto para certificação de conclusão do ensino médio, 
possibilitando o prosseguimento de estudos em nível superior. 
 
Parágrafo único. O curso de que trata o caput, quando estruturado e 
organizado em etapas com terminalidade, deverá prever saídas 
intermediárias, possibilitando ao aluno a obtenção de certificados de 
conclusão do ensino médio com qualificação para o trabalho, referentes aos 
módulos cursados, desde que tenha concluído com aproveitamento a parte 
relativa à formação geral. (BRASIL, 2005). 
 

 

Com a criação do PROEJA e visando apresentá-lo e sensibilizar a sua 

implementação nas instituições federais, a Secretaria de Educação Profissional – 

SETEC/MEC promoveu durante o período de 29 de setembro a 29 de novembro de 

2005, 15 Oficinas Pedagógicas de Capacitação para Gestores Acadêmicos das 

Instituições Federais de Educação Tecnológica – IFET`s. Na avaliação de Moura 

(2007, p.22) [...] ―essa ação, ao invés de concretizar a capacitação esperada, 

resultou em uma série de análises, reflexões e duras críticas relativas ao conteúdo 

e, principalmente, à forma de implantação do programa‖. 

Segundo relatório/síntese elaborado pelo MEC (Anexo A) as oficinas 

aconteceram em dois dias, onde no primeiro, após abertura oficial, foi feita uma 

apresentação do PROEJA, com espaço para questionamento e apresentação de 

relato acerca de experiências institucionais na oferta de cursos de EJA. As questões 

mais recorrentes sobre o PROEJA, referiam-se a: 

 

                                                 
9
 Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, as Escolas 

Agrotécnicas Federais e as Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. 
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 O descontentamento quanto à publicação do Decreto 5.478/2005 
principalmente no tocante à truncagem do diálogo iniciado entre a rede 
federal de educação tecnológica e a SETEC; 

 Incoerências entre os textos do Decreto 5.154/2004, que institui a oferta 
da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma integrada ao 
Ensino Médio, e o 5.478/2005, que institui o PROEJA no âmbito da rede 
federal; 

 Incoerência interna no texto do Decreto 5.478/2005 (Cf. Parágrafo único 
do art. 6º); 

 Problemas quanto a urgência da oferta de 10% das vagas; 

 Prazo estipulado para implementação; 

 Carga-horária máxima estabelecida pelo Decreto 5.478/2005; 

 Problemas no repasse dos recursos financeiros; 

 Insuficiência de recursos humanos e falta de condições de trabalho 
adequadas. (BRASIL, 2005). 

 

De acordo com o relatório/síntese do MEC, a exposição feita por um 

especialista em EJA sobre concepções, princípios, sujeito envolvidos no processo 

ensino-aprendizagem, currículo, relação educação e trabalho, dentre outras 

questões relacionadas às especificidades da modalidade, além dos debates 

ocorridos,  

[...] influenciaram positiva e fundamentalmente para o aprofundamento de 
reflexões que contribuíram para mudanças de concepções equivocadas 
e/ou preconceituosas da EJA. Observou-se igualmente, a diminuição da 
rejeição à proposta de oferta regular, na rede federal, de cursos nessa 

modalidade (BRASIL, 2005). 

  

As oficinas pedagógicas abordaram ainda sobre diversas outras questões, 

tais como: processo ensino-aprendizagem, estratégias de ingresso e permanência10, 

estratégias de divulgação, o papel dos gestores públicos (MEC, Secretarias 

Estaduais e Municipais), dos gestores das instituições, dos servidores e dos 

educadores. 

Sobre o processo de ensino-aprendizagem, o relatório destaca que 

 

[...] a EJA abre possibilidades de libertação de modelos curriculares rígidos. 
A desconstrução e construção de modelos curriculares e metodológicos, 
observando as necessidades de contextualização frente à realidade do 
educando, promovem a ressignificação de seu cotidiano. Essa flexibilização 
permite a abordagem de conteúdos interdisciplinares, a utilização de 
metodologias dinâmicas, promovendo a valorização dos saberes adquiridos 
em espaços de educação não-formal além do respeito à diversidade. 
(BRASIL, 2005). 

 

                                                 
10

 Abordaremos sobre este tópico mais adiante 
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Outro aspecto importante destacado no relatório/síntese destas oficinas diz 

respeito aos principais entraves para a implementação e continuidade do PROEJA, 

bem como a garantia da qualidade de sua oferta, tais como: 

 

1° _ A instabilidade e descontinuidade das políticas/ações na área 
educacional, especificamente, e governamentais, como um todo; 

2° _ A falta de garantia de investimentos permanentes e a insuficiência ou 
ausência de investimentos iniciais políticos, técnicos e financeiros. Os 
investimentos políticos devem garantir a inserção do programa nas políticas 
prioritárias do MEC, bem como proporcionar a articulação política 
necessária para sua inserção entre as prioridades educacionais em todas 
as esferas de governo (federal, estadual e municipal). Os investimentos 
técnicos devem garantir a assessoria nas questões de base legal e 
operacional. Os investimentos financeiros devem garantir a contratação e 
qualificação de pessoal com formação/capacitação específica para EJA e 
condições de trabalho adequadas. (BRASIL, 2005). 

 

A síntese destas oficinas foi a compreensão de ter a educação compreendida 

como direito de todos e a função social da EJA na perspectiva da formação para o 

exercício da cidadania, por meio do desenvolvimento do pensamento crítico e 

autônomo de cidadãos participativos, conscientes de seus direitos sociais e de sua 

inserção no mundo do trabalho. 

Ao término destas oficinas foi constituído e nomeado através de portaria da 

SETEC/MEC, publicada no Diário Oficial da União em 2 de dezembro de 2005, um 

Grupo de Trabalho (GT), que teve a função de elaborar um documento onde fossem 

explicitadas as concepções e princípios relativos à proposta do PROEJA. Foi este 

GT composto por representantes da Rede Federal de Educação Profissional 

Tecnológica (RFEPT), do Fórum Nacional de EJA e de pesquisadores de 

universidades brasileiras, que organizou em 2006 o Documento Base para o 

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

O Documento Base do PROEJA estruturando em cinco seções apresenta 

uma contextualização sobre a Educação de Jovens e Adultos em relação à oferta e 

demanda por educação básica no Brasil, discute os motivos que ao longo da história 

brasileira vem construindo o cenário de exclusão das classes menos favorecidas do 

acesso à educação básica, principalmente no que se refere ao ensino médio e 

ressalta a necessidade imperiosa de uma política pública de Estado para 

potencializar a oferta integrada da educação técnica de nível médio com o ensino 

médio, na modalidade EJA. 
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Também apresenta as concepções e princípios inerentes a uma política 

pública com vistas à integração entre educação profissional técnica de nível médio e 

o ensino médio na modalidade da EJA. Propõe um Projeto Político Pedagógico 

Integrado na perspectiva de operacionalizar a integração da educação profissional 

com a educação básica e finalmente na última seção, define os aspectos 

operacionais para fins de implantação do referido programa. 

Com a produção do Documento Base buscou-se promover um debate entre 

atores interessados nos campos de atuação do programa: educação profissional, 

ensino médio e educação de jovens e adultos. Nessa discussão, destacou-se a 

participação do Fórum Nacional dos Gestores Estaduais de Educação Profissional.11 

A partir da constituição do Grupo de Trabalho que elaborou a primeira versão 

do Documento Base, o então Decreto n° 5.478/200512 foi revogado, sendo 

substituído em 13 de julho de 2006 pelo Decreto n° 5.840/2006 (Anexo B) agora com 

o nome de Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

Dentre as mudanças que ocorreram com a revogação do Decreto 5.478/2005, 

destacamos aquelas relacionadas com sua abrangência, com as instituições 

ofertantes e com a carga horária, conforme mostra o quadro a seguir. 

                                                 
11

  Articulação entre Governo Federal e os Gestores Nacionais que trabalham com Educação 

Profissional e Tecnológica, com o objetivo de difundir e fortalecer as ações das políticas da EP&T no 
âmbito estadual e nacional. 
 
12

 Além do Decreto n° 5.840/2006, outros atos normativos que fundamentam o PROEJA, são: a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, o Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, os Pareceres 
CNE/CEB nº 16/99, nº 11/2000 e nº 39/2004 e as Resoluções CNE/CEB nº 04/99 e nº 01/2005. 
 



61 

 

 

Quadro 1 – Comparativo entre os decretos 5.478/2006 e 5.840/2006 

Decreto Abrangência 
Instituições 
ofertantes 

Carga horária 

5.478/2005 Articulado ao 
Ensino Médio 

Rede Federal de 
Educação Profissional 

Tecnológica 

Máxima de 1.600h para os 
cursos de formação inicial e 
continuada e 2.400h para os 

cursos de educação 
profissional técnica de nível 

médio 

5.840/2006 

Articulado ao 
Ensino 

Fundamental ou 
ao Ensino Médio 

Rede Federal, 
Estadual e Municipal 

e pelas entidades 
privadas nacionais de 

serviço e formação 
profissional 

vinculadas ao 
―sistema S‖. 

Mínima de 1.400h para os 
cursos de formação inicial e 
continuada e 2.400h para os 

cursos de educação 
profissional técnica de nível 

médio 

Fonte: Decretos n° 5478/2008 e 5840/2006. Construído pela autora. 

 

A nova versão do PROEJA ampliou a sua abrangência já que anteriormente 

limitava-se a oferta do ensino médio. Como o novo Decreto, a orientação foi de 

incluir o ensino fundamental, englobando assim toda a educação básica. 

Também ocorreu uma ampliação dos espaços educacionais onde o PROEJA 

poderia ser oferecido. No Decreto anterior o ensino era restrito à Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica passando a ter, através do Decreto 

5.840/2006, a inclusão das instituições públicas estaduais e municipais e entidades 

privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional, 

vinculadas ao sistema sindical (Sistema S). Importante aqui ressaltar que o PROEJA 

surge ao mesmo tempo em que são removidos os obstáculos legais (Lei 9.649/98) 

que impediam a expansão da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica.13 

Outra mudança significativa foi relativa à carga horária. Enquanto o Decreto 

5.478/2005 estabelecia valores máximos de cargas horárias para os cursos, o atual 

Decreto fixou limites mínimos, deixando a definição da carga horária a ser adotada 

em cada curso para o âmbito da autonomia da instituição ofertante. 

Pelo Decreto n° 5.840/2006 os cursos ofertados através do PROEJA deverão 

considerar as características dos jovens e adultos a serem atendidos, podendo ser 

                                                 
13

 Através da Lei 11.195/2005 a expansão da oferta de educação profissional, mediante a criação de 
novas unidades de ensino por parte da União, ocorrerá, preferencialmente, em parceria com 
Estados, Municípios, Distrito Federal, setor produtivo ou organizações não governamentais, Antes, 
através da Lei 9.649/98, expansão poderia ocorrer somente com as parcerias. 
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articulados ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do 

nível de escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e continuada e ao 

ensino médio de forma integrada ou concomitante. Em qualquer destes casos deve-

se ter a construção prévia de um projeto pedagógico integrado, ficando também a 

cargo das instituições de ensino ofertantes a responsabilidade pela estruturação dos 

cursos oferecidos e pela expedição de certificados e diplomas. 

Pela forma integrada o estudante recebe formação profissional e a formação 

geral na mesma instituição com matrícula e currículos únicos. Já na forma 

concomitante, o curso é oferecido em instituições distintas. Para este caso, em uma 

escola o estudante pode ter aulas dos componentes da educação profissional e em 

outra escola do ensino médio ou do ensino fundamental, conforme o caso. As 

instituições que optarem pela forma concomitante devem celebrar convênios 

objetivando o planejamento e desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados. 

De acordo com o Decreto n° 5.840/2006, para o PROEJA não existe a oferta 

de cursos na forma subsequente, ou seja, para um público que já tenha concluído o 

ensino médio e isto é justificado no Documento Base, devido a 

 

[...] heterogeneidade dos projetos pedagógicos das instituições onde foram 
realizados os estudos anteriores dos alunos das turmas de EJA. Além disso, 
esses alunos/trabalhadores possuem tempos de afastamento dos estudos 
mais ou menos longos o que implica a possibilidade de terem sido 
submetidos a propostas educacionais de diferentes períodos da história da 
educação. (BRASIL,2007, p.40). 

 

Embora o PROEJA não ofereça cursos na forma subsequente, cabe destacar 

que os alunos da EJA que concluem o ensino médio podem ingressar em cursos de 

educação profissional técnica de nível médio na forma subsequente, conforme está 

previsto no Decreto n° 5.154/2004. 

Os cursos de educação profissional técnica de nível médio, ofertados pelo 

PROEJA, devem prever a possibilidade de conclusão, a qualquer tempo, garantindo 

ao aluno a obtenção do diploma, desde que demonstrado aproveitamento e 

atingidos os objetivos desse nível de ensino, mediante avaliação e reconhecimento 

por parte da respectiva instituição de ensino. Assim, além da habilitação na 

respectiva área profissional, o aluno terá a possibilidade de dar prosseguimento aos 

seus estudos em nível superior. Os diplomas dos cursos técnicos de nível médio 

ofertados no âmbito do PROEJA, terão validade nacional. 
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3.2. Os princípios norteadores do PROEJA  

O PROEJA surge com o objetivo de enfrentar as descontinuidades e o 

voluntarismo que marcaram a modalidade da Educação de Jovens e Adultos no 

Brasil, bem como de integrar a educação básica a uma formação profissional, 

buscando oportunizar melhores condições para a inserção no mundo do trabalho, 

para jovens e adultos com trajetórias escolares descontínuas. 

Este projeto educacional fundamentado na integração entre trabalho, ciência, 

técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral, com a finalidade de contribuir para o 

enriquecimento científico, cultural, político e profissional como condições 

necessárias para o efetivo exercício da cidadania poderá oportunizar o trilhar de um 

novo caminho de resgate da cidadania de uma imensa parcela da população 

brasileira, excluída do sistema escolar por problemas diversos encontrados dentro e 

fora da escola.  

Igualmente fundamental é o novo olhar dado à educação profissional, que 

sempre foi tratada de forma preconceituosa ao longo de sua história, influenciada 

por uma herança colonial e escravista, no tocante às relações sociais e de modo 

especial ao trabalho. De acordo com Manfredi (2002) existem perspectivas e 

projetos diferentes, expressando concepções de trabalho, de sociedade e de 

educação, elementos estes pautados por princípios político-filosóficos divergentes. A 

autora afirma que, 
 

entre as diversas concepções, há desde as que consideram a Educação 
Profissional numa perspectiva compensatória e assistencialista, como uma 
forma de educação para os pobres, até aquelas centradas na racionalidade 
técnico-instrumental, às quais postulam uma formação voltada para a 
satisfação das mudanças e inovações do sistema produtivo e dos ditames 
do atual modelo econômico de desenvolvimento brasileiro, além, de outras 
orientadas pela idéia de uma educação tecnológica, numa perspectiva de 
formação dos trabalhadores como sujeitos coletivos e históricos. 
(MANFREDI, 2002,p.57). 

 

 Manfredi (2002, p.57) acrescenta ainda sobre a formação para o trabalho ser 

concebida como uma das dimensões educativas do processo de formação humana, 

ou seja, como um direito social, possuindo a dimensão de [...] ―ser incorporada aos 

projetos de escolarização de nível fundamental e médio dirigidos aos jovens e 

adultos pertencentes aos grupos populares.‖ 

 A política para a educação profissional de integração – formação geral e 

profissional - a que se propõe o PROEJA, expressa uma concepção de formação 
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humana, com base na integração de todas as dimensões da vida no processo 

educativo, visando a formação omnilateral dos sujeitos. Tais dimensões são o 

trabalho, a ciência e a cultura. Compreende-se aqui o trabalho como realização 

humana inerente ao ser, ou seja, em seu sentido ontológico, e como prática 

econômica, em seu sentido histórico associado ao modo de produção. A ciência é 

compreendida como os conhecimentos produzidos e acumulados pela humanidade 

e a cultura que corresponde aos valores éticos e estéticos que orientam as normas 

de conduta de uma sociedade.  

 A partir de teorias da educação em geral14, de estudos específicos do campo 

da EJA, além de reflexões teórico-práticas desenvolvidas na EJA e nos cursos do 

ensino médio profissional existentes na Rede Federal, foram constituídos seis 

princípios contidos no Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007), com vistas a 

consolidar os fundamentos para esta política de ensino integrado. 

 O primeiro princípio ressalta o papel e compromisso que entidades públicas 

integrantes dos sistemas educacionais tem com a inclusão da população em suas 

ofertas educacionais. Este princípio deriva da constatação de que os jovens e 

adultos que não concluíram em sua faixa etária regular tem pouco acesso a essas 

redes de ensino. É importante destacar que, a maioria dos jovens e alunos 

trabalhadores, são provenientes de uma camada menos privilegiada da sociedade, 

que tiveram de interromper seus estudos muitas vezes para garantir a sua 

sobrevivência, ou ajudar no sustento da família. 

 O princípio de inclusão do PROEJA precisa ser compreendido não apenas no 

tocante ao acesso daqueles que estão fora da escola, mas questionando também as 

formas como esta inclusão tem sido feito. Não só pelo processo de entrada 

(seleção), como também pelas condições para a permanência e sucesso do aluno 

na escola, buscando-se assim evitar a exclusão dentro do próprio sistema 

educacional. 

Este princípio dialoga também com o direito à educação, abordado no 

segundo capítulo deste trabalho, reafirmando as concepções contidas na LDB 

9.394/96, nas proposições Constitucionais, assim como na Declaração Mundial 

sobre Educação para Todos. 

                                                 
14

 Ver Saviani. Escola e Democracia: teorias da educação, curvatura da vara, onze teses sobre 

educação e política. 1984. 
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O segundo princípio, relacionado diretamente com o primeiro, trata da 

inserção orgânica da modalidade EJA integrada à educação profissional nos 

sistemas educacionais públicos, retomando a questão da perspectiva da educação 

como direito, assegurada constitucionalmente como dever do Estado para o ensino 

fundamental.  Vale ressaltar conforme abordamos no capítulo anterior, que a 

Emenda Constitucional n° 59/2009 prevê a obrigatoriedade escolar para o ensino 

médio para quem esteja dentro da faixa etária regular. Assim este princípio alarga a 

projeção deste direito para a EJA no ensino médio, enquanto modalidade inserida na 

educação básica. 

O terceiro princípio refere-se à ampliação do direito à educação básica pela 

universalização do ensino médio, considerando-se que a formação humana não se 

faz em tempos curtos, sendo necessário períodos mais alongados que consolidem 

saberes, a produção humana, suas linguagens e formas de expressão para viver e 

transformar o mundo. O PROEJA assim contribui para este princípio, a partir do 

momento em que oferta cursos para aqueles que não puderam ter acesso na idade 

dita regular, neste nível de ensino, ou seja no ensino médio. 

O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo. Com isto 

a compreensão é de que a vinculação da escola média com a perspectiva do 

trabalho não se paute apenas pela relação com a ocupação profissional e sim pelo 

entendimento de que homens e mulheres produzem sua condição humana pelo 

trabalho, ação transformadora no mundo de si, para si e outrem. Sobre este 

princípio, voltaremos a abordar mais adiante, no próximo tópico. 

O quinto princípio define a pesquisa como fundamento da formação do sujeito 

contemplado nessa política, por compreendê-la como modo de produzir 

conhecimentos e fazer avançar a compreensão da realidade, além de contribuir para 

a construção da autonomia intelectual desses sujeitos/educandos. No Documento 

Base, no entanto percebe-se uma lacuna sobre a efetivação deste princípio, ou seja 

como ele se dará na prática. 

O sexto e último princípio considera as condições geracionais, de gênero, de 

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

produzem as identidades sociais. Neste sentido, outras categorias para além da de 

trabalhadores devem ser consideradas, pelo fato de serem elas constituintes das 

identidades e não se separarem, nem se dissociarem dos modos de ser e estar no 

mundo de jovens e adultos. Compreende-se aqui que EJA possui suas 
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especificidades, a partir de seus sujeitos (jovens, adultos, idosos, população do 

campo, mulheres, negros, pessoas com necessidades educacionais especiais, 

dentre outros) que aponta como desafio a construção de identidades próprias para 

novos espaços escolares, superando as estruturas rígidas de tempo e espaço 

presentes na escola. 

 

3.3 O PROEJA e suas concepções pedagógicas – o trabalho como princípio 

educativo 

A política de integração da educação profissional com a educação básica na 

modalidade EJA, de acordo com o Documento Base do PROEJA, ―[...] opera 

prioritariamente, na perspectiva de um projeto político-pedagógico integrado.‖ 

(BRASIL, 2007, p. 39).  Para a concretização disto, os maiores esforços concentram-

se na busca de se construir um currículo integrado.  A ideia de integrar é abordada 

por Ciavatta como  
 

[...] sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da 
unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, 
nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos 
educativos. (CIAVATTA, 2005, p.84). 
 

 

Neste sentido para a formação integrada ou a formação do ensino médio 

integrada ao ensino técnico, a educação geral e educação profissional devem se 

tornar partes inseparáveis onde se dê a preparação para o trabalho, quer seja nos 

processos produtivos ou educativos. 

Com a formação integrada, busca-se enfocar o trabalho como princípio 

educativo, procurando superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho 

intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, capaz de 

formar trabalhadores capazes de atuar como dirigentes e cidadãos. De superar a 

ideia de que cabe a uns pensarem e a outros executarem. Este é um desafio que 

posto para o PROEJA. 

Considerar o trabalho como princípio educativo equivale dizer que o ser 

humano é produtor de sua realidade, apropria-se dela e pode transformá-la. Em 

outras palavras, somos sujeitos da nossa história e da nossa realidade. Através de 

sua permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens, 

simultaneamente, criam a história e se fazem seres histórico-sociais. (FREIRE, 

1981, p.108). 
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 A concepção de trabalho como princípio educativo é abordado em Gramsci 

(2000, p.18), onde o mesmo afirma que [...] ―em qualquer trabalho físico, mesmo no 

mais mecânico e degradado, existe um mínimo de qualificação técnica, isto é, um 

mínimo de atividade intelectual‖. Com esta contribuição Gramsci (2000) aponta para 

a dupla dimensão do trabalho, ou seja, mesmo o trabalho sendo alienado fornece 

subsídios para a atividade intelectual.  

 Para Gramsci (2000, p.18), o trabalho se institui como princípio educativo, o 

processo de educação para emancipação acontece tomando como princípio a 

ciência e a técnica, com uma escola unitária que rompa com o fetiche da 

mercadoria15 para a formação de um ser humano dirigente, cientista e político em 

uma atividade teórico-prática pois ―todos os homens são intelectuais mas nem todos 

os homens tem na sociedade a função de intelectuais‖. 

 A escola unitária assim pensada por Gramsci (2000) seria  

 [...] escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre 

de modo justo o desenvolvimento da capacidade trabalhar manualmente 

(tecnicamente, industrialmente) e o desenvolvimento das capacidades de 

trabalho intelectual (GRAMSCI, 2000,p. 33). 

 

Vivemos numa sociedade capitalista, permeada de desafios para uma 

formação humana. Seria então possível não só falarmos, mas colocarmos em 

prática esta formação desejada tendo o trabalho como princípio educativo? Esta 

certamente é uma temática bastante debatida quando tratamos da relação 

Educação e Trabalho. E mais ainda quando falamos da oferta de um programa (aqui 

no caso o PROEJA), em uma Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, onde a ideia de focar o educando numa mera preparação para o 

―mercado de trabalho‖ deva ser superada. 

De acordo com o Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007, p.41), [...] ―o 

que se pretende é uma integração epistemológica, de conteúdos, de metodologias e 

de práticas educativas. Refere-se a uma integração teórica prática, entre o saber e o 

                                                 

15
 O fetiche da mercadoria, postulado por Marx, opõe-se à idéia de "valor de uso", uma vez que este refere-se 

estritamente à utilidade do produto. O fetiche relaciona-se à fantasia (simbolismo) que paira sobre o objeto, 
projetando nele uma relação social definida, estabelecida entre os homens. ―O fetichismo da mercadoria é o 
exemplo mais simples e universal do modo pelo qual as formas econômica do capitalismo ocultam as relações 
sociais a elas subjacentes‖.(Dicionário do Pensamento Marxista. 1988). 
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saber-fazer‖. Em termos de currículo, pode ser traduzido na integração entre uma 

formação humana mais geral, uma formação para o ensino médio e para a formação 

profissional. 

Pensar então a oferta do PROEJA na perspectiva do trabalho como princípio 

educativo não pode estar dissociada de pensar a educação como processo de 

emancipação humana, mesmo estando-se numa sociedade capitalista. E isto na 

prática deve estar refletido no currículo, nas práticas pedagógicas. O princípio 

educativo do trabalho é norteador dos processos de emancipação humana. 

O currículo integrado leva-nos a refletir sobre o papel que deva ter a escola, 

na perspectiva de promover a formação humana, com acesso ao conjunto de 

saberes e conhecimentos científicos, tecnológicos, produzidos e acumulados ao 

longo da história, integrada a uma formação profissional, que permita ao educando, 

compreender o mundo e a si próprio como sujeito que é inserido nele. E mais, como 

sujeito, atuar no mundo no sentido de não só buscar melhorias nas suas próprias 

condições de vida, mas de contribuir também para a construção de uma sociedade 

mais justa. 

Aqui vale destacar o pensamento de Freire (2007) de que o sujeito está 

situado historicamente no mundo e com o mundo. Nele, forma-se como pessoa 

humana, constata, problematiza e deve ir além, intervindo como sujeito de 

ocorrências.  

O que se pretende, portanto, é que a escola nesta perspectiva de integração, 

amplie os horizontes do educando, naquilo que venha a se constituir como formação 

humana, não na lógica para o mercado de trabalho, mas na formação integral do 

sujeito enquanto cidadão, capaz de compreender, de se compreender e de atuar no 

mundo. 

Como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao 

jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a 

leitura do mundo e para a atuação como cidadão, pertencente a um país, 

integrado dignamente à sua sociedade política. (CIAVATTA, 2005, p.85). 

 

A grande diversidade dos sujeitos da EJA impõe-nos também desafios para a 

aplicação desta política de integração, não só do ponto de vista 

estrutural/organizacional da própria escola como também do aspecto pedagógico, 

que requer uma formação específica, do educador. 
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Um programa, pois, de educação de jovens e adultos nesse nível de ensino 

necessita, tanto quanto nos demais níveis, e para outros sujeitos, formular 

uma proposta político-pedagógica específica, clara e bem definida para que 

possa atender as reais necessidades de todos os envolvidos, e oferecer 

respostas condizentes com a natureza da educação que buscam, 

dialogando com as concepções formadas sobre o campo de atuação 

profissional, sobre o mundo do trabalho, sobre a vida. (BRASIL, 2007, p.36). 

 

Os educandos do PROEJA são oriundos de camadas populares, marcados 

por uma vida de exclusão, de interrupções, de luta desenfreada pela sobrevivência, 

são produtos de uma sociedade de extremas desigualdades sociais. Assim um 

educador inserido neste programa não deve desconhecer isto. Precisa ser sensível 

a essa realidade e estar minimamente comprometido com a concepção e construção 

de uma escola articulada com a perspectiva de uma nova sociedade, mais justa, 

mais humanizada e mais solidária. Vale aqui ressaltar que 

 

a escola não tem o poder de determinar o tipo de sociedade em que 
vivemos por meio da formação de seus alunos. Todavia, nem por isso 
podemos menosprezar a importância da apropriação de valores, hábitos 
que favoreçam condutas democráticas por parte dos cidadãos. (PARO, 
2010, p.62) 

 

 
 E isto certamente já será uma grande contribuição na construção de uma 

nova sociedade afinal a educação também é uma forma de transformar o mundo. 

 

 

3.4 A permanência do aluno no PROEJA: estratégias de ações  

O direito à educação não é um tema novo na luta política pela universalização 

do acesso à educação, sendo algo reconhecido como direito universal, conforme já 

abordamos no segundo capítulo deste trabalho. 

No Brasil as discussões em torno desta temática remontam à luta da 

sociedade organizada nos anos 1980, que resultou no atual ordenamento jurídico-

educacional brasileiro. Foi importante a conquista de inserir o direito à permanência 

na escola, como princípio do direito à educação, firmando na Constituição Federal 

de 1988, conforme inscrito no Art.206, inciso I: ―o ensino será ministrado com base 

no princípio de igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola‖. 

(BRASIL,1988). 
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A realidade educacional brasileira mostra, no entanto, que não basta apenas 

ter este direito na lei, mas é preciso garantir as condições para passar da palavra a 

ação. Este é um dever do Estado, do governo federal, dos governos estaduais e 

municipais, cabendo no âmbito de cada esfera, a tradução do texto constitucional e 

das leis dele decorrentes nas respectivas instâncias federativas, através da 

formulação de políticas públicas para a efetivação desse direito.  

No caso do PROEJA, por se tratar de um programa que envolve a 

modalidade de educação de jovens e adultos, ou seja, pessoas que tem uma 

relação direta com o mundo do trabalho, esta questão – das condições de 

permanência do aluno na escola – torna-se um desafio maior no sentido de viabilizar 

as condições para o acesso pleno deste direito, minado pela necessidade do público 

alvo de conciliar as atividades de sobrevivência, muitas vezes precária, com os 

tempos de estudo. 

Nas Oficinas Pedagógicas de Capacitação para Gestores Acadêmicos das 

Instituições Federais de Educação Tecnológica realizadas em 2005 pela 

SETEC/MEC, quando da instituição do PROEJA, dentre os temas abordados, 

constam as estratégias de permanência na escola para o público atendido por este 

programa. 

Nas discussões travadas nestas oficinas, conforme relatório/síntese do MEC 

verificou-se a necessidade de promover uma escola atraente em sintonia com o 

tempo e a realidade dos alunos. Para isto vários elementos foram elencados, dentre 

os quais destacamos: 

 
- A oferta de cursos de interesse do aluno e coerentes com a realidade 
produtiva local; 
- A oferta em turnos adequados às exigências do curso e dos alunos; 
- O envolvimento da família como participantes ativos do processo 
educacional; 
- O uso de metodologias e materiais didáticos adequados; 
- A integração e significação dos conteúdos em relação ao mundo do 
trabalho; 
- Conseguir abordar conteúdos que tenham significado para o aluno e 
que este consiga perceber sua utilização no cotidiano; 
- Envolvimento do aluno em atividades de socialização, com ênfase nas 
atividades culturais, artísticas e desportivas, como forma de manter a 
motivação e envolvimento dos alunos, bem como despertar a solidariedade 
entre os mesmos; 
- A capacitação permanente do pessoal envolvido; 
- Criação de políticas de apoio do Ministério da Educação à oferta de 
estágios; 
- Financiamento de bolsas de demanda social: alimentação; trabalho; 
creche (no caso de alunas-mãe); material didático; alojamento; 
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uniforme/fardamento de acordo com as especificidades do público e do 
curso oferecido; 
- Desenvolvimento de estratégias de avaliação coerentes com os objetivos 
do curso possibilitando o monitoramento na perspectiva da melhoria da 
oferta; 
 - Criação de núcleos de apoio aos alunos com dificuldade de 
aprendizagem por meio de bolsas de iniciação científica ou de monitoria; 
- O acompanhamento sistemático dos resultados obtidos e a constante 
reflexão sobre as práticas de ensino; 
- A necessidade de acompanhamento dos egressos. (BRASIL, 2005,p.5-6). 

 

 Com a instituição do PROEJA e a partir destas oficinas pedagógicas, a 

SETEC/MEC desenvolveu a partir de 2006 um conjunto de ações visando atender 

aos desafios inerentes à oferta deste programa, tais como o da formação do 

profissional, da organização curricular integrada, de mecanismos de assistência que 

favoreçam a permanência e a aprendizagem do aluno, da infraestrutura para oferta 

dos cursos, dentre outros. Destacaremos a seguir duas delas, que no nosso 

entender estão relacionadas à questão da permanência do aluno: a capacitação 

profissional e a assistência estudantil. 

 Visando a capacitação dos profissionais para atuarem no PROEJA, a 

SETEC/MEC ofertou através das Universidades e Institutos Federais no ano 2006 a 

primeira edição do Curso de Pós-graduação lato sensu para 15 polos, com cerca de 

1.400 matrículas dentre educadores, gestores e técnicos administrativos. Na 

segunda edição, 2007/2008, o curso foi oferecido para 21 polos, com 

aproximadamente 3.450 matrículas. A terceira edição aconteceu em 2009/2010 em 

32 polos com cerca de 4.500 matrículas. Nesta edição ocorreu uma interiorização 

das turmas, considerando-se principalmente os novos campi dos Institutos Federais, 

em função do processo de expansão da rede federal e as Escolas Técnicas 

Vinculadas às Universidades Federais. 

Para a elaboração dos Projetos Pedagógicos destes cursos de 

especialização, o MEC/SETEC encaminhou aos respectivos polos um documento 

intitulado Propostas Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos de Curso de 

Especialização, contendo um conjunto de orientações. Deste documento, 

destacamos a seguir o objetivo geral apresentado para os referidos cursos de 

especialização. 
 

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 
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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.(BRASIL, 2006, p.8) 

 

Considerando-se que não existe uma formação sistemática de profissionais 

para atuarem neste campo - educação profissional integrada a EJA, estes cursos de 

especialização tornam-se fundamentais para a oferta do PROEJA com a qualidade 

que este programa requer. 

Ressaltamos ainda que as concepções desses programas de especialização, 

são fundamentadas nos seguintes pressupostos: 

 

 A necessidade da formação de um novo profissional que possa atuar na 
educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio 
na modalidade EJA como docente-pesquisador, gestor educacional de 
programas e projetos e formulador e executor de políticas públicas; 

 A integração entre trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e 
cultura geral, a qual contribui para o enriquecimento científico, cultural, 
político e profissional dos sujeitos que atuam nessa esfera educativa, 
sustentando-se nos princípios da interdisciplinaridade, contextualização 
e flexibilidade, como exigência historicamente construída pela 
sociedade;  

 Espaço para que os cursistas possam compreender e aprender uns 
com os outros, em fértil atividade cognitiva, afetiva, emocional, 
contribuindo para a problematização e produção do ato educativo com 
uma perspectiva sensível, com a qual a formação continuada de 
professores nesse campo precisa lidar.(BRASIL, 2006,p.10). 

 

 

Para alcançar os objetivos e finalidades propostas, o currículo do curso de 

especialização está voltado para a necessária integração entre os três campos 

educacionais: o ensino médio, a educação profissional técnica de nível médio e a 

educação de jovens e adultos. Dessa forma, nas Propostas Gerais para Elaboração 

de Projetos Pedagógicos de Curso de Especialização, sugere-se que os conteúdos 

programáticos sejam estruturados a partir dos seguintes eixos curriculares: 

concepções e princípios da educação profissional e da educação básica na 

modalidade de educação de jovens e adultos; gestão democrática e economia 

solidária; políticas e legislação educacional; concepções curriculares na educação 

profissional e na educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos; 

e didáticas na educação profissional e na educação de jovens e adultos. 

Outras ações em destaque, relacionada também com a formação continuada 

de profissionais para atuar no PROEJA, são o Acordo de Cooperação Técnica 

Científica Pedagógica, firmado entre a CAPES e SETEC, visando à implantação e 

ao desenvolvimento de núcleos de pesquisa sobre o PROEJA (tanto dos aspectos 
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pedagógicos como os de gestão) e o fomento à criação de linhas de pesquisa, que 

contemplem a proposta do PROEJA, nos programas de pós-graduação stricto sensu 

existentes no país. Além disso, existem ainda as Chamadas Públicas para 

apresentação de projeto de cursos com carga-horária de 120h a 240h visando 

abordar temas específicos do Programa. 

 Ainda no ano 2006 a SETEC/MEC deu início a um processo de 

monitoramento da implementação efetiva dos cursos do PROEJA ofertados na Rede 

Federal de Educação Tecnológica. Foram coletados dados como matrícula, tipo de 

curso, evasão, principais desafios, etc. A partir destes dados foi detectado que cerca 

de 30 escolas apresentaram um índice de evasão/desistência superior a 30% no 

período de 2006/2007.  

 A consolidação dos dados, conforme pode ser vista no Gráfico 3, revelou que, 

dentre as causas da evasão naquelas escolas constam: desafios pedagógicos, 

dificuldades do estudante, formação docente, transporte, horário do curso, 

infraestrutura, trabalho, a ausência de transporte e alimentação adequados para o 

estudante, dentre outros. 

Gráfico 3 – Causas da Evasão em escolas da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 
durante o período 2006-2007.  
 
 
 
 

Fonte: MEC/SETEC (2008) 
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Para investigar qualitativamente o problema da evasão e propor soluções, a 

SETEC elaborou um Projeto de Inserção Contributiva, prestando assessoria técnica-

pedagógica nessas respectivas instituições. 

A partir deste levantamento é que se insere a proposta da SETEC/MEC, 

iniciada em 2008, com a criação da Assistência ao Estudante PROEJA, por meio da 

qual, o aluno passa a receber R$ 100,00. Neste mesmo ano, 9.120 estudantes 

foram atendidos com este benefício. No intuito de obter informações que pudessem 

orientar futuras adequações e melhorias da Assistência, em 18 de novembro de 

2008, a SETEC/MEC enviou um questionário avaliativo a todas as instituições que 

foram contempladas com a assistência estudantil. 

Segundo os dados desta avaliação levantados em 2008, o recurso de R$ 

100,00 destinado ao estudante PROEJA contribuiu para a permanência no curso. 

Dos 2678 estudantes do PROEJA que responderam ao item do questionário ―A 

Assistência Estudantil ajuda a resolver algum problema financeiro que limita a ida a 

escola‖  2508 estudantes responderam que concordam com essa afirmativa.  

Constatando que as avaliações dessa ação foram em sua maioria positivas, a 

SETEC continua fomentando a assistência ao estudante, mediante envio de plano 

de trabalho justificado, planilha com os dados (nome, matrícula, número de 

documentos e identificação do curso) dos estudantes frequentes dos cursos 

ofertados pelo PROEJA. 
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4  O PROEJA NO IFPB – CAMPUS JOÃO PESSOA 

4.1. Aspectos históricos do IFPB  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba - IFPB foi 

criado nos termos da Lei nº 11.892/2008, com a integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Paraíba – CEFET-PB e a Escola Agrotécnica Federal de 

Sousa – EAF Sousa. 

 Estas duas instituições protocolaram em 12 de março de 2008 no Ministério 

de Educação, a proposta de implantação do IFPB, em resposta à Chamada Pública 

MEC/SETEC nº 002/2007. A proposta foi selecionada conforme Portaria Nº 116, de 

31 de março de 2008, assinada pelo senhor Secretário de Educação Profissional e 

Tecnológica, professor Eliezer Pacheco. 

 No dia 16 de julho, o Presidente da República assinou Projeto de Lei n° 

3.775/2008, visando criar 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia no 

país.  Após tramitação no Congresso Nacional, o Senado Federal aprovou no dia 3 

de dezembro, sob n° 177/2008, o Projeto de Lei criando os Institutos Federais. No 

dia 29 de dezembro, o Presidente da República sancionou este projeto, agora como 

Lei n° 11.892/2008. 

A origem do CEFET-PB (hoje IFPB) remonta ao início do Século XX, 

integrando um grupo se dezenove instituições educacionais de natureza 

profissionalizante, intituladas de Escolas de Aprendizes Artífices, criadas por meio 

do Decreto n° 7.566, de 23 de setembro de 1909, sancionado pelo então Presidente 

da República, Nilo Peçanha. 

De acordo com o referido Decreto (1909) estas instituições seriam destinadas 

ao ensino profissional primário gratuito, mantidas pelo Governo Federal, por 

intermédio do Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. O alunado era 

constituído de um público na faixa etária de 10 a 13 anos de idade, filhos dos 

―desfavorecidos da fortuna‖, para os quais visava formar operários e contra mestres, 

assim como fazê-los adquirir hábitos de trabalho profícuo, que os afastasse da 

ociosidade, vícios e do crime.  

A criação destas instituições educacionais surgiu dentro de um contexto sócio 

econômico do Brasil, que ingressava em nova fase em virtude da aceleração dos 

processos de industrialização e urbanização. O incremento de serviços de 

infraestrutura de transportes e edificações foi estimulado em virtude dos novos 

empreendimentos industriais e do surgimento de grandes centros urbanos.  
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De acordo com Manfredi (2002) estes setores da economia brasileira geraram 

a necessidade de qualificação profissional e novas iniciativas, no campo da 

instrução básica e profissional popular. Assim, estas instituições educacionais foram 

pouco a pouco se firmando no processo educacional brasileiro, correspondendo a 

uma necessidade histórica: criação de força de trabalho que assegurasse o 

desenvolvimento do país, na medida em que atendia a carência de mão-de-obra 

especializada. 

As Escolas de Aprendizes Artífices foi inovadora e pioneira de um sistema 

educacional de abrangência nacional. As 19 escolas criadas em 1909 tinham 

diretrizes comuns e subordinavam-se administrativamente e pedagogicamente a 

uma mesma autoridade do poder central. 

No caso do CEFET-PB, hoje IFPB, este, ao longo de sua história, recebeu 

diferentes denominações. A primeira delas, Escola de Aprendizes Artífices, perdurou 

de 1909 até 1940, funcionando no Quartel da Polícia Militar em João Pessoa, 

conforme ilustra a Figura 1. 

Figura 1. Escola de Aprendizes Artífices na Paraíba funcionando no Quartel da Força Policial 

 

 

 

Em seguida, entre 1940 e 1968 recebeu a denominação de Liceu Industrial de 

João Pessoa e depois de Escola Industrial da Paraíba. A instituição seguia firme na 

consolidação de um projeto acadêmico consistente, oferecendo várias oficinas em 

áreas técnicas estratégicas para o mercado, como Serralharia, Marcenaria, 

Alfaiataria, Artes em Couro e Artes Gráficas. 

A instituição ainda funcionou no edifício construído na Av. João da Mata 

(Figura 2), até os primeiros anos da década de 1960. 

 

 

 

http://www.google.com.br/imgres?q=Escola+de+Aprendizes+e+Art%C3%ADfices+da+Para%C3%ADba&hl=pt-BR&sa=X&biw=1360&bih=673&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=D4yHXxHp1AhMMM:&imgrefurl=http://cefetpbjunior.weebly.com/instituiccedilatildeo.html&docid=nvKcjlk8OzNhcM&itg=1&imgurl=http://cefetpbjunior.weebly.com/uploads/1/3/9/4/1394028/3739989.gif%3F336x189&w=336&h=190&ei=YHy5T_DrGaTF6gGG1JWZAg&zoom=1&iact=hc&vpx=1049&vpy=114&dur=6978&hovh=152&hovw=268&tx=209&ty=83&sig=106035514609165452293&page=3&tbnh=103&tbnw=182&start=42&ndsp=25&ved=1t:429,r:18,s:42,i:203
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Figura 2. Escola Industrial da Paraíba na Av. João da Mata. 

 

 

 

 

Finalmente, instalou-se no atual prédio localizado na Avenida Primeiro de 

Maio, bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, Capital funcionando até os dias de hoje, 

como Campus João Pessoa do IFPB. (Figura 3). 

 

Figura 3 - IFPB – Campus de João Pessoa 

 

 

Posteriormente, entre 1968 a 1988, passou a Escola Técnica Federal da 

Paraíba, adotando como principal preocupação a formação de técnicos de nível 

médio. Quando se tornou Escola Técnica, a instituição já comportava mais de 

novecentos alunos e oferecia cursos nas áreas de Mecânica, Artes Gráficas, 

Eletricidade, Saneamento e Estradas, dentre outros.  
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Ainda neste período, a Escola como era chamada, iniciou um processo de 

informatização dos seus diversos setores, simultaneamente a implantação de mais 

um curso, o de processamento de dados. Voltava-se também para as tendências 

globais que viriam marcar as décadas seguintes, com o início de pesquisas nas 

áreas de energias renováveis, instalando unidades de geração solar e eólica. 

Outra iniciativa importante foi a implantação da primeira unidade de 

reciclagem de papel, para o reaproveitamento de materiais até então descartados, 

que passaram a ter valor, além de contribuir com a preservação da natureza. Esta 

ação estava em consonância com o perfil da instituição que foi se constituindo ao 

longo do tempo de não só formar profissionais para o mercado de trabalho. 

Em 23 de março de 1999, através de Decreto Presidencial e tendo em vista a 

Lei n° 8.948/9416, passou a Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, 

abrindo perspectivas para a oferta de cursos superiores de tecnologia e de pós-

graduação. 

Durante os anos 90, a instituição também iniciou seu processo de expansão 

inaugurando em 1994 sua primeira Unidade de Ensino Descentralizada - UnED, no 

município de Cajazeiras. No ano de 2007 foi a vez de ser inaugurada a UnED de 

Campina Grande e a criação do Núcleo de Ensino de Pesca, no município de 

Cabedelo. Com este processo de expansão, ampliou-se as possibilidades de acesso 

a educação, de forma especial para o ensino médio.  

A partir do Plano de Expansão II da Educação Profissional, através da Lei 

11.892, que em 29 de dezembro de 2008 instituiu a Rede Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia, mais cinco municípios foram contemplados: Monteiro, Picuí, 

Patos, Princesa Isabel e Cabedelo. Com isto o IFPB ficou com abrangência em nove 

municípios, conforme pode ser visto na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Lei n° 8.948, de 8 de dezembro de 1994, sancionada pelo presidente Itamar Franco, dispõe sobre a 

instituição do Sistema Nacional de Educação Tecnológica e dá outras providências. 
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Figura 4 – Abrangência do IFPB na Paraiba com a Expansão II. 
João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande, Picui, Monteiro, Patos, Sousa, Cajazeiras e Princesa Isabel. 

 

 

 

Em 16 de agosto de 2011 o IFPB participou em Brasília de atividades 

referente à ampliação da rede federal de educação (expansão III). Nesta ocasião, a 

Presidenta Dilma anunciou formalmente mais seis novas unidades para o IFPB: 

Guarabira, Catolé do Rocha, Esperança, Itabaiana, Itaporanga e Santa Rita. Vale 

ressaltar que em Guarabira já funcionava um Núcleo Avançado, vinculado a 

estrutura da Reitoria do IFPB, em regime de cooperação técnica, em instalação 

cedida pela prefeitura. Com o anúncio feito pelo Governo Federal, passou a ser a 

mais recente unidade, desta terceira etapa da expansão, inaugurada em 10 de 

outubro de 2011.  

Com a criação destes novos campi (fase III da expansão), o IFPB vai alcançar 

as 12 regiões geo-administrativas de ensino da Paraíba. Figura 5. 

 

Figura 5. Abrangência do IFPB na Paraiba após a Expansão III 
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Atualmente o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

é uma instituição de educação superior, básica e profissional, pluricurricular e 

multicampi, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, 

contemplando os aspectos humanísticos nas diferentes modalidades de ensino. Tem 

como missão preparar profissionais cidadãos com sólida formação humanística e 

tecnológica para atuarem no mundo do trabalho e na construção de uma sociedade 

sustentável, justa e solidária, integrando o ensino, a pesquisa e a extensão. 

 Através de sua rede multicampi, o IFPB oferta cursos de educação superior 

(bacharelado, licenciatura e tecnologia), cursos técnicos nas formas integrada, 

subsequente e concomitante ao ensino médio, totalizando 29 cursos superiores e 

55 técnicos entre os 10 campi da instituição. Visando a ampliação de suas fronteiras 

de atuação, o Instituto desenvolve ainda ações para atuar na modalidade de 

Educação à Distância (EAD). 

Nessa perspectiva, a organização do ensino no Instituto Federal da Paraíba 

oferece oportunidades em todos os níveis da aprendizagem, permitindo o processo 

de verticalização do ensino. Ampliado o cumprimento da sua responsabilidade 

social, também atua fortemente em Programas de Formação Continuada (FIC), 

Programas de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens (PROJOVEM) e Programa Mulheres Mil17. 

Para atender a esta demanda educacional, o Instituto Federal conta hoje com 

um quadro de 1420 servidores (797 docentes e 623 técnico-administrativos), e 

destes, 352 professores e 157 administrativos estão lotados no Campus de João 

Pessoa, de acordo com dados da Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-

graduação (PRPIPG), a partir de listagem fornecida pela Diretoria de Gestão de 

Pessoa (DGEP) do IFPB. 

Quanto ao número de alunos matriculados, de acordo com dados do Sistema 

Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC), o IFPB 

em 2012 já atingiu a casa dos 18 mil e no Campus João Pessoa, 7 mil. 

De acordo com a Lei n° 11.892/2008 os Institutos Federais, são instituições 

de educação superior, básica e profissional, oferecendo educação profissional e 

                                                 
17

 O Programa Mulheres Mil tem como objetivo viabilizar o ingresso e a permanência da população 

feminina em situação de vulnerabilidade social nas Instituições de Educação profissional, visando à 
inclusão educativa e sua promoção social por meio da formação técnica e elevação da escolaridade. 
O IFPB abraçou essa causa e iniciou o programa em 2007, com mulheres de duas comunidades 
ribeirinhas da cidade de Bayuex. Hoje, 4 campi do Instituto desenvolvem o programa e 3 estão em 
fase de implantação.  
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tecnológica nas diferentes modalidades de ensino. Os institutos estão presentes em 

todos os estados, oferecendo ensino médio integrado ao profissional, cursos 

superiores de tecnologia, bacharelado em engenharias e licenciaturas. 

Dentre os objetivos, elencados no Artigo 7° desta Lei, cabe ainda destacar 

que os Institutos Federais devem: 

 

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; 
 
II – ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento a especialização e a 
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas áreas 
da educação profissional e tecnológica. (BRASIL,2008). 

 

A criação dos Institutos Federais constitui-se como mais uma etapa na 

história da instituição que teve o seu início, voltada para as classes desprovidas. 

Hoje, integrando a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica configura-

se como importante estrutura que oportuniza às pessoas terem efetivo acesso às 

conquistas científicas e tecnológicas e, de forma especial, para os sujeitos da EJA. 

As mudanças ocorridas na instituição não se limitaram apenas a 

nomenclatura e sim a um processo de adaptação ao contexto sócio-político-

econômico e cultural do país e da região, até chegar a estrutura atual, cujo objetivo 

volta-se para a preparação de recursos humanos para diversos setores da 

economia, capazes de realizar pesquisas, de atuar no mundo do trabalho e 

exercerem sua cidadania. 

 

4.2. A EJA no IFPB 

A experiência em atender no IFPB alunos oriundos da modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos se iniciou em 2003, antes mesmo da oferta do 

PROEJA, através de Convênio de Cooperação Pedagógica firmado entre a 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura de João Pessoa (SEDEC/JP) e o 

CEFET-PB (hoje IFPB), por decisão da Direção Geral daquela instituição. 

O objetivo do convênio era democratizar e ampliar as oportunidades 

educacionais, de acesso e permanência no ensino médio noturno, propiciando a 

inclusão social de alunos da EJA egressos do Ensino Fundamental. Pelo processo 

seletivo convencional do IFPB, feito através de prova, este público dificilmente teria 
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acesso ao instituto, pelo nível de conhecimento que certamente que não teria em 

relação aos demais candidatos oriundos do ensino regular, somando-se ao fato de 

que eles não poderiam frequentar o turno diurno por serem, em sua maioria, 

trabalhadores. Este convênio foi reafirmado posteriormente com a implantação do 

PROEJA, conforme veremos no próximo item. 

O processo de seleção para o ingresso dos alunos da EJA no ensino médio 

noturno do IFPB ocorreu em duas etapas: a primeira sob a responsabilidade da 

Coordenação de Jovens e Adultos da SEDEC/JP, através do Coeficiente do 

Rendimento Escolar (CRE), onde foram selecionados 80 alunos, sendo 2 alunos por 

escola, para o preenchimento de 40 vagas no IFPB. A segunda etapa foi sob a 

responsabilidade do IFPB, através da Gerência do Ensino Médio e profissionais da 

prefeitura, através de entrevista, onde se procurou identificar as expectativas e o 

nível de interesse dos candidatos em cursarem o ensino médio no instituto, 

buscando, de antemão, já minimizar a evasão tão comum nesta modalidade de 

ensino. 

Segundo depoimento de uma Pedagoga do IFPB que na época participou 

deste processo de seleção, durante a entrevista os candidatos falavam sobre suas 

expectativas, a profissionalização tão desejada e o temor em enfrentar seus 

professores e a grandiosidade física da escola. Para muitos, o IFPB era um sonho 

inatingível.  A maioria dos candidatos nem conhecia as dependências desta 

instituição de ensino. Ainda neste processo de entrevistas, os candidatos 

expressavam seu desejo de realizar um curso técnico, mas havia impedimento legal 

em função do Decreto n° 2208/97 para alunos egressos do ensino fundamental. De 

acordo com este Decreto, o curso técnico era destinado a proporcionar habilitação 

profissional a alunos matriculados ou egressos do ensino médio. Para estes alunos 

a alternativa que havia era, portanto, a de cursarem o ensino médio, sem nenhuma 

qualificação profissional. 

Posteriormente, através de um Termo Aditivo ao Convênio, firmado entre 

IFPB e Prefeitura de João Pessoa, foi concedido aos alunos que tivessem interesse 

em continuar estudando no IFPB, o direito de ingressarem sem seleção no Técnico 

Subseqüente, após concluírem o ensino médio. Assim o período do curso ficou em 

três anos para o Ensino Médio e mais dois anos para os que optaram em também 

cursar o Técnico Subseqüente. Desde o período do convênio firmado, foram 

ofertadas e concluídas três turmas do ensino médio/EJA. 
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Apesar da importante iniciativa adotada pela instituição em ofertar o ensino 

médio noturno para uma turma exclusiva de alunos da EJA, através da parceria 

firmada com a prefeitura municipal, esta experiência não foi tranquila. Na prática não 

houve uma preparação prévia do IFPB para isto. 

Começando pelo currículo, este seguiu modelo do ensino médio regular 

adotado no IFPB, desconsiderando-se, portanto, as Diretrizes Curriculares para a 

EJA existentes desde o ano 2000 e as particularidades e necessidades que o  

público de jovens e adultos requer. Também não havia uma coordenação específica 

para esta modalidade e os alunos passaram a ter na prática o apoio direto da 

Coordenação de Apoio ao Estudante – CAEST, através de uma Assistente Social. 

Apesar da preocupação da gerência do ensino médio em escolher uma 

equipe de professores adequada para atuarem com este novo público, muitos 

sequer sabiam o que era EJA. Não que fossem despreparados em suas respectivas 

disciplinas, mas faltava o conhecimento das especificidades inerentes a este 

alunado, em sua maioria, jovens e adultos trabalhadores, com percursos 

interrompidos em sua vida escolar, com aquela ―falta de base‖ tantas vezes 

mencionada por parte do professor em relação ao aluno. E isso foi refletido no 

trabalho em sala de aula, comprometendo o processo de ensino-aprendizagem e o 

próprio sentimento de pertencimento ao instituto.  

Outra dificuldade encontrada pelos alunos foi no tocante ao horário das aulas. 

Estas iniciavam às 18h20 e terminavam às 22 h40. Com isto muitos dos alunos que 

saiam do trabalho para virem à escola não conseguiam chegar para o primeiro 

tempo da aula e ainda tinham de passar no refeitório da instituição para jantar. Além 

disto, os alunos manifestavam dificuldade em permanecer até o final da última aula, 

em função do horário para o transporte.  

Mesmo com todas as dificuldades aqui apontadas, é inegável a importância 

da experiência vivenciada tanto pelos professores, gestores e alunos para que a 

partir dos desafios que foram sendo constatado, o instituto buscasse redimensionar 

e melhorar o atendimento a esta modalidade, superando os preconceitos, no sentido 

de garantir o efetivo direito à educação, não só pelo acesso, mas pelas condições 

necessárias a permanência do alunado e o sucesso em seu processo de 

aprendizagem. 
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Importante ressaltar também que através do convênio firmado entre o IFPB e 

a Prefeitura de João Pessoa algumas ações foram adotadas, no sentido de buscar 

garantir a permanência do alunado no IFPB, quais sejam: 

1. Uniformes para que os alunos se sentissem alunos do IFPB como os demais 

alunos da instituição;  

2. Prevalência na inclusão dos programas de bolsas de "demanda social" devido 

à comprovação da hipossuficiência econômica desse público;  

3. Garantia no atendimento do Refeitório Estudantil;  

4. Recebimento de passes estudantis, sem os quais não haveria, por questões 

financeiras, possibilidade de deslocamento de suas comunidades até IFPB;  

5. Outros atendimentos particulares e coletivos, que se fizerem necessários.  

Destas medidas, o uniforme (camisa da farda) e as passagens ficaram a 

cargo da prefeitura. Quanto à alimentação (jantar) a mesma era custeada pelo IFPB, 

sendo feita no refeitório da instituição. 

Desde o período do convênio firmado, foram ofertadas e concluídas três 

turmas do ensino médio/EJA. No final de 2008, durante solenidade de conclusão da 

última turma do ensino médio/EJA, o orador da turma fez um pronunciamento em 

nome dos demais colegas. A seguir transcrevemos parte do mesmo. 

Esperamos que esta vitória seja o início de muitas outras conquistas. 
É enfrentando as dificuldades que ficamos fortes; 
É superando limites que crescemos; 
É resolvendo problemas que desenvolvemos a maturidade; 
É desafiando o perigo que descobrimos a coragem!!! 
As conquistas são adquiridas através de vitória 
Mas as vitórias são conseqüências de atos corajosos. 
 

Durante o referido pronunciamento pode-se perceber emoção estampada nos 

semblantes dos formandos, numa demonstração evidente do significado daquele 

momento para aqueles jovens e adultos, em mais um percurso na trajetória de suas 

vidas. O pronunciamento completo do orador encontra-se no Anexo C. 

 

4.3. O PROEJA no IFPB 

O IFPB (ex-CEFET) em cumprimento às exigências legais do Decreto n° 

5.840/2006, assumiu a responsabilidade e implantou, em 2007, o PROEJA tanto na 
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Unidade Sede em João Pessoa, como na Unidade de Ensino Descentralizada - 

UNED em Cajazeiras18.  

Em João Pessoa, o IFPB ofertou o Curso Integrado de Nível Médio de 

Qualificação Profissional em Informática para Serviços Administrativos, na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, com a duração de três anos. Em 

Cajazeiras o curso ofertado foi Curso de Qualificação em Operação de 

Microcomputadores na Modalidade de Jovens e Adultos, com duração de dois anos. 

Em ambos os casos foram constituídas comissões para a elaboração do 

projeto pedagógico. No ano 2008 houve o ingresso de uma segunda turma, tanto em 

João Pessoa como em Cajazeiras.  

Neste mesmo ano de 2007 a Escola Agrotécnica Federal de Sousa que em 

2008 passaria a Campus do IFPB, ofertou a primeira turma do PROEJA, com o 

Curso Técnico em Agroindústria Integrado com o Ensino Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos. 

Em 2009 o PROEJA passou a ser ofertado também em Campina Grande19, 

com o Curso Integrado de Nível Médio com Qualificação Profissional em Operação 

de Microcomputadores na Modalidade de Jovens e Adultos. 

Com relação às duas primeiras turmas do PROEJA no IFPB Campus João 

Pessoa, a primeira em 2007 e a segunda em 2008, ambas ingressaram com 40 

alunos. A turma pioneira concluiu em 2009 com 30 alunos e a segunda concluiu em 

2010 com 27 alunos. Considerando-se que para estas duas turmas, o curso ofertado 

não era técnico e sim de qualificação profissional, a Direção do IFPB oportunizou 

aos concluintes de ambas as turmas, a continuidade dos estudos para aqueles 

que desejassem ingressar em cursos técnicos subsequentes. Para isto foi feita 

uma sondagem entre os alunos que desejavam prosseguir com os estudos no nível 

subsequente, sobre o curso que os mesmos gostariam de estudar, dentre os 

ofertados pelo IFPB. Apesar da iniciativa adotada pela instituição no tocante a 

oportunizar o prosseguimento dos estudos, não houve o devido acompanhamento 

destes alunos nos cursos subsequentes, em termos de frequência e conclusão. 

A partir do ano 2009 no IFPB Campus de João Pessoa, a oferta do PROEJA 

ocorre apenas para o Curso Técnico em Eventos Integrado com o Ensino Médio na 

                                                 
18

 Em 2007 o IFPB era CEFET-PB e além da Unidade Sede em João Pessoa existiam as Unidades 

de Ensino Descentralizadas (UNED) em Cajazeiras e Campina Grande. 
19

 A UNED Campina Grande foi criada em 2007 e em 2009 passou a ser Campus do IFPB. 
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Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Já em 2012 foi a vez do Campus de 

Cabedelo ofertar sua primeira turma do PROEJA, com o Curso Técnico Integrado 

em Gestão das Operações Administrativas. 

Os cursos do PROEJA hoje ofertados pelo IFPB, ocorre em cinco de seus 10 

Campi, conforme mostra o quadro abaixo. 

 

Quadro 2 – Cursos do PROEJA ofertados no IFPB 

Campus do IFPB Cursos ofertados no PROEJA 

Cabedelo Curso Técnico Integrado em Gestão das Operações 

Administrativas, 

Cajazeiras Curso Técnico em Desenho de Construção Civil Integrado com o 

Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Campina Grande Curso Técnico Integrado de Nível Médio com Qualificação 

Profissional em Operação de Microcomputadores.  

João Pessoa Curso Técnico em Eventos Integrado com o Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

Sousa Curso Técnico em Agroindústria Integrado com o Ensino Médio 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

Fonte: Coordenações dos Cursos.  Construído pela autora. 

 

Considerando-se que neste trabalho o nosso foco de estudo está circunscrito 

no Campus do IFPB em João Pessoa, neste item faremos um panorama acerca da 

oferta deste programa neste Campus. 

Como já expresso anteriormente, no Campus João Pessoa o PROEJA 

começou a ser ofertado no ano 2007, com o ingresso de uma turma para o Curso 

Integrado de Nível Médio de Qualificação Profissional em Informática para Serviços 

Administrativos, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Ofertado no horário noturno, com duração de três anos, em regime anual e 

presencial, possuía uma carga horária total de 2.027 horas, sendo 1.761 horas 

destinadas à formação geral e 266 horas à formação profissional.  

Para a estruturação do Projeto Pedagógico do curso, foi constituída uma 

comissão integrada pela Coordenação Técnica Pedagógica (COTEPE), docentes e 

os gerentes da Divisão do Ensino Superior, da Divisão do Ensino Técnico e da 

Divisão de Apoio ao Estudante20. 

                                                 
20

 Aqui estão sendo utilizadas as nomenclaturas destes setores existentes na época da implantação 

do PROEJA. 
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A comissão analisou o curso a ser ofertado, levando-se em consideração, a 

tendência de crescimento dos setores comercial, industrial e de serviços e a 

influência que as tecnologias de informação e de gestão exercem sobre os mesmos. 

Ao término dos trabalhos, a comissão optou pela oferta do curso de qualificação em 

informática para serviços administrativos, encaminhando o projeto pedagógico do 

curso para apreciação do Conselho Diretor do CEFET-PB, aprovado em março de 

2007. Com a oferta deste curso vinculado ao PROEJA, o IFPB deu importante passo 

para a ampliação de vagas para a EJA/ensino médio, propiciando também, 

conforme consta no projeto pedagógico (2007), aos jovens e adultos 

desempregados ou ameaçados de perder o emprego por falta de escolaridade e de 

qualificação profissional, a oportunidade de desenvolver o seu potencial, resgatar 

sua auto estima e sua cidadania. 

Para a operacionalização da oferta do PROEJA no Campus João Pessoa, o 

IFPB (ex-CEFET-PB) reafirmou através de um Termo de Convênio, a Cooperação 

Pedagógica já existente com a Secretaria Municipal de Educação e Cultura de João 

Pessoa (SEDEC/JP). Com esta ação conjunta, buscou-se ampliar as oportunidades 

educacionais para os sujeitos da EJA, na perspectiva de inclusão social, 

contribuindo assim para viabilizar o atendimento a uma demanda cada vez mais 

expressiva no Estado da Paraíba. Com esta parceria coube a SEDEC/JP assegurar 

ao alunado os passes estudantis e camisa da farda. 

Quanto ao processo seletivo para ingresso de alunos para a primeira turma 

no PROEJA do IFPB Campus João Pessoa o mesmo consistiu de duas etapas. Na 

primeira, sob a responsabilidade da SEDEC/JP, as escolas municipais deveriam 

encaminhar nomes de dois alunos da EJA, maiores de 18 anos que tivessem obtidos 

os melhores desempenhos em Português e Matemática, acompanhados do Histórico 

Escolar, além de uma avaliação da frequência escolar. Com estes nomes era 

constituída uma listagem e encaminhada ao IFPB. A segunda etapa, sob a 

coordenação do IFPB e a participação da SEDEC/JP, consistia de entrevistar os 

alunos selecionados na primeira etapa. Para estas entrevistas foram considerados 

elementos alusivos a expectativas dos candidatos com o curso e as suas condições 

sócio econômico e culturais. Procurou-se também identificar nestas entrevistas a 

disponibilidade de tempo e o interesse do aluno em prosseguir com os estudos no 

projeto do curso com duração de três anos.  
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Ao término deste processo eram selecionados 40 alunos. Sobre a oferta de 

vagas, de acordo com o Decreto n° 5.480/2006, o quantitativo a ser ofertado, 

deveria contemplar no mínimo 10% do total de vagas de ingresso da instituição, 

tomando como referência o ano anterior. 

Considerando-se que o número de alunos matriculados no IFPB Campus 

João Pessoa em 2006 foi de 1.390, o número de vagas ofertadas pela instituição 

para o PROEJA deveria ter sido no mínimo 139! E por que isto não ocorreu? Em 

condições similares ao restante da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, o instituto não dispunha na época, como ainda hoje não, de recursos 

humanos suficientes para atender a este número de oferta no campo específico da 

EJA. 

O corpo de professores para esta primeira turma do PROEJA em geral 

foram os mesmos que já vinham atuando nas turmas ofertadas para o ensino 

médio/EJA. Posteriormente foram acrescidos outros, vinculados à área específica, 

ou seja, de gestão e informática.  

Mesmo sem uma formação específica para a EJA, em estudo realizado sobre 

o PROEJA no IFPB Campus João Pessoa por Arruda (2009) com dados coletados 

entre abril e maio/2008, pode-se constatar que a visão dos professores sobre a 

EJA, já fazia referência ao resgate da cidadania e a oportunidade para a melhoria de 

vida dos alunos. 

 

Acho uma excelente oportunidade de retorno à escola, respeitando os 
limites impostos pela idade dos estudantes e seu cotidiano no mercado de 
trabalho. (Professor A). 

Tento ajudar os alunos que não tiveram chance de dar continuidade aos 
seus estudos e agora querem estudar e recuperar aqueles anos “perdidos”. 
Eu como professor, tenho responsabilidade de não mais excluir esses 
alunos e nem castrar mais seus sonhos.(Professor C). 

A EJA tem um papel importante dentro da sociedade resgatando aqueles 
alunos que não tiveram tempo e oportunidade de estudar como também ter 
um curso técnico para que possa ajudar no seu trabalho. (Professor E). 

Enquanto modalidade de ensino, acho muito importante, dando 
oportunidade aqueles que de uma forma ou de outra, foram excluídos do 
processo de ensino regular.  (Professor F). 

É uma clientela que não teve oportunidade durante sua faixa etária para 
estudar, portanto, devemos aperfeiçoar nossa didática para adequar 
metodologia que venha facilitar e recuperar o tempo destes que estão 
querendo. (Professor G). 

É uma modalidade de ensino que propicia pessoas a voltarem a estudar e 
ascender tanto na sua visão/leitura de mundo, quanto proporciona condição 
para uma melhora da vida como um todo. (Professor L). 
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Ressalta-se também neste trabalho de Arruda (2009), a preocupação 

expressa pelos professores do PROEJA, acerca da metodologia com o fazer diário 

em sala de aula, no sentido de contribuir para que o aluno extrapole da leitura das 

palavras, para a leitura de si próprio e do mundo. Vejamos o depoimento de um 

professor apresentado neste trabalho. 

 

Pois, a minha preocupação não é focada para a memorização de regras 
gramaticais, de vocabulário específico a uma determinada área, mas, sim 
direcionada à apropriação/reconhecimento dos gêneros textuais diversos 
aos quais eles são apresentados durante o ano letivo e, de que forma a 
utilização desses gêneros textuais pode contribuir para torná-los cidadãos 
“antenados” com o mundo da tecnologia, do trabalho bem como da vida 
social que os rodeia. Assim, estarei propiciando uma pequena parcela de 
ampliação dos horizontes dessa camada estudantil para que eles possam 
enxergar a si mesmos como sujeitos atuantes do seu papel na sociedade. 
(Professor J). 

 

Como encaminhamento das Oficinas Pedagógicas ocorridas no final do ano 

2006, quando da implantação do PROEJA na Rede Federal, conforme abordado no 

capítulo 3, o IFPB promoveu um curso de capacitação docente em EJA, em julho 

de 2007, com uma carga horária de 45 horas, ministrado por dois professores 

doutores em Educação da UFPB, Erenildo João Carlos e José Francisco de Melo 

Neto. O objetivo foi contribuir na preparação dos professores que já estavam 

ministrando aula no PROEJA, acerca dos fundamentos teóricos da educação de 

jovens e adultos, em suas metodologias, nos conteúdos e nos processos de 

avaliação para o ensino médio. 

Em outubro do mesmo ano de 2007, outro curso foi ministrado pelos mesmos 

professores, desta vez visando dar suporte e sustentação a criação de dois grupos 

de pesquisa, sendo um voltado para a educação de jovens e adultos e outro 

direcionado para a educação à distância. Após a realização deste curso, algumas 

tentativas foram feitas no IFPB para a constituição destes grupos de pesquisa, 

porém, não houve continuidade deste trabalho. 

Ressalta-se aqui que a falta de recursos humanos capacitados para atuar no 

PROEJA foi apontado pelos professores entrevistados no trabalho de Arruda (2009), 

como pode ser visto nos depoimentos abaixo: 

 

A maior dificuldade ainda é a falta de recursos humanos capacitados para 
atuar nesta modalidade de educação. Temos hoje apenas 4 docentes e 1 
pedagogo em processo de capacitação. É muito pouco. Sem capacitação 
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de todos os docentes não poderemos avançar na construção de um 
currículo, material didático e metodologia de ensino adequada para os 
alunos desta modalidade. (Professor B). 

Falta capacitação para melhor servir e educar esses estudantes, já que eles 
tem suas particularidades e necessitam de uma metodologia 
específica”.(Professor H). 

 

 Importante destacar que de acordo com as Diretrizes Curriculares para a EJA 

(BRASIL, 2000, p.14) [...] ―o preparo de um docente voltado para EJA, deve incluir, 

além das experiências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à 

complexidade diferencial desta modalidade de ensino‖. 

No ano 2008 houve o ingresso da segunda turma do PROEJA, para o mesmo 

curso ofertado no ano anterior, ou seja, Curso de Qualificação em Informática para 

Serviços Administrativos, nas mesmas condições de acesso pra a primeira turma.  

 Considerando-se que não havia o cargo de coordenação do PROEJA, o 

trabalho pedagógico era feito na prática tendo a frente à Coordenação 

Pedagógica. Havia uma pedagoga que mantinha um acompanhamento mais direto 

com a equipe de professores e o trabalho funcionava numa forma auto-gestionada. 

Nas reuniões ocorridas, sempre com a presença da pedagoga, a equipe pautava, 

discutia e dava encaminhamentos às questões pertinentes ao curso, ao processo de 

ensino-aprendizagem.  

 As dificuldades que os professores mais apontavam para o seu trabalho em 

sala de aula eram atribuídas aos alunos, tais como: atraso na chegada para a 

primeira aula de 18h20, falta de conhecimento básico, falta de tempo para estudar 

motivado pelo trabalho e o não comparecimento constante às aulas. Nas reuniões 

pedagógicas sempre se pautava sobre a realidade deste alunado, sobre as 

especificidades desta modalidade e da necessidade de se buscar alternativas para 

suprir as dificuldades existentes do processo de ensino aprendizagem. 

Também nestas reuniões se discutia sobre as práticas pedagógicas e a 

relação interdisciplinar que deveria estar ocorrendo. Nestes encontros buscou-se 

compartilhar as experiências vivenciadas em sala de aula constatando-se que isso 

deveria ser algo mais sistematizado. Definiu-se então por construir um Projeto 

Interdisciplinar, propiciando desenvolver conhecimentos e oportunidades de contatos 

com situações reais de vida e de trabalho. Para dar início a esse processo, no 

segundo semestre de 2008 foram realizadas duas atividades, na forma de palestra, 

com professores e alunos do PROEJA, incluindo-se também a 2ª turma ingressa 
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neste ano e a turma concluinte do 3° ano médio/EJA.  No primeiro encontro o tema 

abordado foi Trabalho e Cidadania. Para o segundo, Economia Solidária. Numa 

última reunião pedagógica do ano, estas atividades foram avaliadas de forma 

positiva, ficando-se de dar prosseguimento à construção do Projeto Interdisciplinar 

no ano seguinte, buscando envolver mais a participação dos professores, pensar 

estratégias que não fossem só de palestras e envolver os alunos na escolha dos 

temas a serem abordados. 

Ressalta-se aqui que desenvolver Projetos Interdisciplinares e Integradores 

faz parte do Projeto Pedagógico dos Cursos do PROEJA, como uma das estratégias 

para dar conta da integração do currículo, concebendo o educando como sujeito 

capaz de se relacionar com o conhecimento de forma ativa, construtiva e criadora. 

No ano 2009 o curso de qualificação para serviços administrativos não mais 

foi ofertado e o IFPB passou a ofertar um Curso Técnico para a modalidade de 

educação de jovens e adultos, abrindo vagas para uma turma do Curso Técnico 

Integrado de Nível Médio em Hospedagem. O processo seletivo aconteceu de forma 

similar para as duas primeiras turmas do PROEJA, ofertadas em 2007 e 2008. 

A mudança da oferta de curso deveu-se em função de diagnóstico feito no 

ano 2008 pelo Ministério do Turismo que identificou alguns destinos turísticos no 

Brasil, dentre eles a Paraíba. De acordo com informações prestadas pelo Diretor 

Geral do IFPB Campus João Pessoa, a partir deste diagnóstico o Ministério do 

Turismo acordou com o MEC a oferta de cursos na área com suporte da Rede 

Federal, principalmente nos locais avaliados onde existia CEFET e não tinha oferta 

de cursos na área. O IFPB encaminhou dois projetos: o primeiro para construir 

equipar laboratórios para oferta de cursos na área de cozinha e o segundo projeto 

visava construir e equipar laboratórios para oferta de cursos do Eixo de Turismo e 

Hospitalidade, dentre os quais, destacam-se os Cursos Técnicos em Hospedagem e 

Eventos. Os projetos não tiveram continuidade pois não vieram recursos do MEC, e 

a alternativa encontrada foi a mudança do curso de Hospedagem para o Curso 

Técnico em Eventos, mesmo com as aulas já tendo sido iniciadas em 2009, pois 

este não exigia para a sua efetivação, a existência de laboratório. 

Outra razão para a não oferta do curso de qualificação e sim de um curso 

técnico foi a Resolução n° 3, de 9 de julho de 2008 do Conselho Nacional de 

Educação/Câmara de Educação Básica, que dispõe sobre a instituição e 

implantação do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. Assim o 
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IFPB passaria a ofertar um curso para o PROEJA que estivesse inserido neste 

catálogo nacional qual fosse o Curso Técnico em Hospedagem ou Técnico em 

Eventos. 

A mudança do curso de qualificação para um curso técnico em hospedagem e 

logo em seguida para eventos, veio acompanhado de um agravante: a falta do 

projeto pedagógico. Este foi construído com o Curso Técnico em Eventos já em 

andamento, com a constituição de uma comissão integrada por professores, 

coordenação pedagógica e turismólogos, culminado numa matriz curricular 

estruturada através de eixos temáticos. O curso foi organizado de forma semestral, 

com seis períodos integralizando três anos de curso.  São traços dessa organização 

curricular a identidade cultural, a sociabilidade, a ética, a comunicação e o 

empreendedorismo na disseminação e consolidação da cultura na sociedade. 

 A oferta deste curso através do PROEJA, trouxe duas inovações para o IFPB, 

no Campus João Pessoa: a proposta de implementação de curso no Eixo 

Tecnológico de Hospitalidade e Lazer e a oferta de Curso Técnico Integrado ao 

Ensino Médio na modalidade EJA, considerando-se que o curso anteriormente 

ofertado era de qualificação e não técnico. 

 A partir de então e até os dias atuais, o curso que vem sendo ofertado no 

PROEJA, Campus João Pessoa é o Curso Técnico em Eventos, com entrada anual 

de 40 alunos, e processo seletivo similar aos existentes anteriormente, através de 

convênio com a Prefeitura Municipal. 

No final do ano 2008 o IFPB criou, através da Resolução n° 19/2008-CD, de 

22 de dezembro de 2008 do Conselho Diretor, uma Coordenação específica para 

a EJA. Em maio de 2009, os professores que estavam atuando no PROEJA ou que 

tinham intenção de atuar, elegeram dentre seus pares a Coordenadora do PROEJA, 

que a partir dai iniciou o trabalho de estruturação e funcionamento da mesma, 

ficando responsável pelos cursos ofertados no PROEJA. 

 Desde sua criação, a Coordenação do PROEJA vem funcionando, com 

reuniões periódicas (Figura 6) com a equipe de professores, alunos e assessorada 

pela equipe pedagógica, num trabalho permanente de acompanhamento dos alunos 

e do processo de ensino aprendizagem. 
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Figura 6 - Reunião do Conselho de Classe do PROEJA. 
 

 
 

 
 

Arquivo pessoal da autora, 2009. 

 

A demanda pela criação da coordenação do PROEJA era visível 

principalmente por parte dos professores, conforme depoimento prestado por uma 

professora, para trabalho de pesquisa de Arruda (2009), ―Falta uma coordenação 

onde possamos obter material, informações, apoio, inclusive um simples diário de 

classe que não tenho até hoje, após três meses de aula‖. Quanto aos alunos, estes 

sentiam menos, pois já tinham um acompanhamento feito diretamente pela 

Coordenação de Apoio ao Estudante – CAEST, além da Coordenação Pedagógica. 

Isto foi percebido nas falas dos alunos, registradas no trabalho de Arruda (2009): “as 

pedagogas são maravilhosas, muito presente com os alunos”; “acompanham nossas 

necessidades da melhor forma possível”; “a pedagogia sempre está indo a aula dos 

alunos”; “quando precisamos estão todos do nosso lado”. Com a criação da 

Coordenação do PROEJA, este trabalho foi intensificado. 

 

4.4 Caracterização da 1ª turma do PROEJA no IFPB 

 A turma pioneira do PROEJA, ingressa no IFPB Campus João Pessoa, no 

ano 2007 foi composta por 40 alunos. Neste tópico iremos apresentar alguns 

elementos relacionados à caracterização deste público, tomando como base dados 

coletados pela Coordenação Pedagógica e Coordenação de Apoio ao Estudante do 

IFPB. 

A faixa etária dos alunos estava assim distribuída: 36,6% compreendida 

entre 18 e 21 anos; 17,1% entre 22 e 25 anos; 14,6% entre 26 e 29 anos; 24,4% 

entre 30 e 39 anos e apenas 7,3% estão acima de 40 anos. 
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Observando-se estes dados podemos constatar que a maioria da turma 

(53,7%), embora com pequena margem, estava na faixa etária entre 18 e 25 anos. 

Tratava-se, portanto, de um público relativamente jovem. A juvenilização do público 

da EJA, ―[...] é um fato que vem progressivamente ocupando a atenção de 

educadores e pesquisadores na área da educação‖. (BRUNEL, 2004, p.9). Essa 

autora destaca ainda que ―[...] esse fenômeno surge no panorama brasileiro a partir 

dos anos 90, em uma modalidade de ensino que historicamente era dirigida mais ao 

público adulto do que ao público jovem‖. (p.19). 

Com relação ao sexo, predominava um público feminino com 68,29% de 

alunas e 31,7% de alunos homens. 

Sobre o estado civil, 48,8% eram solteiros; 12,2% separados e 39% 

casados. A maioria, portanto, já tinha vivenciado (ou ainda vivenciava) a experiência 

de constituírem família. 

No que se refere à relação destes alunos com a escola, ao serem indagados 

sobre reprovações ocorridas no ensino fundamental, constatou-se que 51,1% foram 

reprovados, nas séries indicadas na tabela 321. 

 

Tabela 3 – Série do ensino fundamental em que o aluno foi reprovado 

Série % 

1ª Série 9,7 

2ª Série 7,3 

3ª Série 7,3 

4ª Série 2,4 

5ª Série 4,9 

6ª Série 4,9 

7ª Série 4,9 

8ª Série 9,7 

Nunca foi reprovado 44,0 

Não respondeu 4,9 

Total 100 

 

Fonte: CEFET-2007.  Construído pela autora. 

 

                                                 
21

 As tabelas aqui apresentadas foram construídas a partir daquelas já existentes pela 

tabulação dos dados feita pela Coordenação Pedagógica e Coordenação de Apoio ao Estudante. 
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Sobre a existência de interrupção dos estudos no ensino fundamental, 

82,9% responderam afirmativamente e os 17,1 restantes, negativamente. 

Comparando estes resultados, verificamos que embora 44% dos alunos 

nunca tivessem sido reprovados quase o dobro deste percentual (82,9%) indicava 

interrupção em seus estudos. 

Indagados então sobre o tempo e as razões para tais interrupções, os 

alunos responderam conforme mostram as tabelas a seguir: 

 

Tabela 4 – Tempo de interrupção nos estudos 

Tempo % 

1 ano 17,6 

3 anos 14,7 

5 anos 2,9 

Acima de 6 anos 53,0 

Não respondeu 11,8 

Total 100 

 

Fonte: CEFET-2007.  Construído pela autora. 

 

 

 

Tabela 5– Motivos para interromper os estudos 

Motivo % 

Necessidade de Trabalhar 61,8 

Doença prolongada 11,8 

Falta de apoio na família 2,9 

Dificuldades de aprendizagem 2,9 

Outros motivos 20,6 

Total 100 

 

Fonte: CEFET-2007.  Construído pela autora. 

 

 Observando as tabelas apresentadas, constatamos que a razão predominante 

para o ―atraso‖ nos estudos deveu-se não a questão de reprovação nas séries 

anteriores e sim a interrupção ocasionada pela necessidade de trabalhar. 
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 Essas interrupções aconteceram segundo dados observados, com incidência 

maior na 7ª série, com 32,4%, seguida da 5ª série, com 29,4%. Na 6ª série registrou-

se 14,7% e na 8ª série, 11,8%. Não responderam a esta questão 11,8% dos 

entrevistados. 

 Ainda sobre a relação do aluno com a escola, 51,2% responderam que 

preferiam estudar sozinhos e 46,4% preferiam em grupo. Um entrevistado não 

respondeu. 

  Quanto à relação dos alunos com o trabalho, em geral, ingressaram 

precocemente no mundo do trabalho, conforme indica a tabela 6. É tanto que 21,9% 

começaram a trabalhar antes dos 12 anos e 36,6% entre 12 e 15 anos. Se 

considerarmos os alunos que começaram a trabalhar com idade até 15 anos, este 

percentual aumenta para 58,5%. 

 

Tabela 6 – Idade que começou a trabalhar 

Idade % 

Menos de 12 anos 21,9% 

Entre 12 a 15 anos 36,6% 

Mais de 15 anos 29,3% 

Não respondeu 12,2% 

Total 100 

 

Fonte: CEFET-2007. Construído pela autora. 

  

 A renda mensal da família de 61,1% desses alunos, não ultrapassava 2 

salários mínimos. Destes, 14,7% ganhavam menos de 1 SM e 31,7%, ganhavam até 

1 SM. Ressalta-se que 46,4% dos alunos contribuíam, financeiramente, com 

orçamento familiar. Conforme já expresso anteriormente, a necessidade de 

trabalhar, ainda na infância ou adolescência, foi a razão da maioria dos alunos terem 

interrompido seus estudos, em momentos diferentes de suas vidas escolares. 

 Sobre a escolaridade de seus pais, 36,6% dos pais e 39% das mães não 

eram escolarizados. E ainda: 48,8% dos pais e 44% das mães não concluíram o 

ensino fundamental. 

Ninguém alegou dificuldade em se deslocar para a escola, considerando-se 

que no convênio firmado entre o IFPB e a Prefeitura Municipal de João Pessoa, esta 
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ficou com a responsabilidade de fornecer os passes estudantis, além do fardamento, 

no caso a camisa da Instituição. 

Por fim a busca por estudar no IFPB foi apontada por 90,2% dos alunos 

entrevistados por ter referência de uma boa qualidade de ensino. 

Levando-se em conta estes dados, observamos que o perfil do corpo discente 

do PROEJA no IFPB não destoa do público em geral atendido na modalidade de 

jovens e adultos.  São pessoas que tiveram dificuldades em sua trajetória educativa 

no ensino fundamental, chegando a ter de interromper os estudos na busca de 

trabalho para sua sobrevivência. Na oportunidade agora que tiveram ao ingressar no 

IFPB, através do PROEJA, procuraram adquirir o saber como forma de 

desenvolvimento humano e profissional, com a perspectiva de melhorar as 

condições de sua existência. Ressalta-se que em tendo sido o trabalho um 

determinante para que muitos jovens tivessem interrompido seus estudos, tornou-se 

uma forte razão para a busca do retorno à escola! 

Conhecer as especificidades do público jovem e adulto da EJA, com um 

acúmulo de experiências de vida e de trabalho, precisa fazer parte da preparação 

que um docente deva ter para atuar no PROEJA, além das exigências formativas 

para todo professor. 

 

4.5 Condições de permanência oferecidas aos alunos 

 Neste tópico faremos uma síntese daquilo já anunciado anteriormente neste 

trabalho, no tocante aos benefícios que o alunado do PROEJA no IFPB Campus 

João Pessoa tem recebido, desde a implantação dos cursos vinculados a este 

programa nacional, até os dias atuais, visando contribuir na sua permanência na 

escola, além de outras ações pedagógicas que também caminham neste sentido. 

 Desde a implementação do PROEJA pelo Governo Federal no ano 2005 e o 

início de sua oferta pela Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, na 

qual o IFPB integra, no ano 2006, este programa veio acompanhado de um conjunto 

de desafios para a sua efetivação. Um deles, consta na busca de ações que 

contribuam para a permanência do alunado na escola. Não podemos afirmar que 

apenas um fator seja determinante para isto e sim que um conjunto de ações devam 

existir para que o aluno se sinta motivado e encontre condições para permanecer na 

escola. 
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 Corroborando com este entendimento, vimos que as Oficinas Pedagógicas, 

promovidas pela SETEC/MEC no ano 2005, conforme já abordamos no capítulo 3 

apontaram uma série de ações para serem trabalhadas nas instituições ofertantes 

do PROEJA como estratégias de permanência na escola para o público a ser 

atendido por este programa. 

 No IFPB Campus João Pessoa, desde a oferta do PROEJA no ano 2007, 

passando pelo período de 2003 a 2006 quando o IFPB tendo o ingresso de turmas 

para a EJA/Ensino Médio, algumas destas ações foram aplicadas de imediato. 

Através do Convênio firmado entre o IFPB e a prefeitura, coube à prefeitura garantir 

as passagens e o fardamento para o alunado. Quanto ao IFPB, este assegurou ao 

alunado o acesso ao Refeitório Estudantil, garantido a alimentação (jantar) e a 

inclusão no programam de bolsa de demanda social. Além disto, todos os demais 

benefícios ofertados pela instituição aos alunos, também foram por direito 

assegurados aos alunos do PROEJA, dentre eles: o acesso a Biblioteca, a 

assistência médica odontológica, a assistência pedagógica, a assistência social e a 

assistência psicológica. 

 No decorrer dos anos, até os dias atuais, todos estes benefícios continuam 

assegurados aos alunos do PROEJA. 

 A partir do ano 2008, outro benefício concedido ao aluno, desta vez no âmbito 

federal, através da SETEC/MEC foi a Assistência ao Estudante PROEJA, por meio 

da qual, o aluno passou a receber R$ 100,00 durante o período letivo. Em trabalho 

sobre a interface da educação com a assistência social, realizado por Almeida 

(2009), assistente social do IFPB, com 25 alunos das turmas do PROEJA, iniciadas 

nos anos 2007, 2008 e 2009, dentre as questões apresentadas nas entrevistas feitas 

com os alunos, algumas contemplavam a importância da bolsa na redução da 

evasão escolar. Para os alunos entrevistados, o valor, significado e a importância 

deste benefício, transitam entre direito de cidadania e fé transcendental: no campo 

do Sagrado, do Divino, é coisa de Fé, uma benção de Deus, motivo inclusive, de 

agradecimento na Igreja. Ainda na avaliação de Almeida (2008), a partir das vozes 

dos alunos, a bolsa representa muito, é ela que tem garantido o acesso do aluno 

quando os passes escolares que recebem atrasam, além da feitura dos trabalhos 

escolares, além de servir como complemento na renda familiar. Sobre este último 

aspecto, de ser complemento da renda familiar, Arruda (2009) também identificou 

esta questão, onde apesar do valor pouco significativo, a importância desta bolsa é 
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facilmente percebível, diante da situação socioeconômica dos alunos onde a mesma 

passa a fazer parte da renda familiar. 

 No segundo semestre de 2010, a SETEC/MEC encaminhou um questionário 

a ser aplicado aos alunos, professores e gestores das instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional e Tecnológica, como parte de uma pesquisa que visava 

avaliar a relação destes com a Assistência Estudantil. 

No IFPB Campus João Pessoa, o questionário foi aplicado a 83 alunos dentre 

as três turmas existentes, de um total de 103 matriculados, perfazendo 81% do 

alunado, na qual ressaltamos algumas questões e os respectivos dados coletados. 

conforme mostra a tabela 7. 

 

Tabela 7 – Avaliação da Assistência ao Estudante do PROEJA 

Turma MAT RES 
Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 

CT CP CT CP DP DT DP DT CT CP DP DT 

2008 30 23 14 6 17 3 1 19 5 14 17 2 1 16 

2009 33 23 17 6 21 2 1 20 2 17 13 8 1 14 

2010 40 37 21 10 21 10 7 23 3 29 27 5 2 24 

 

Fonte: Coordenação do PROEJA. Construído pela autora. 

Legenda: 

Turma 2008 – 2ª turma concluinte do Curso de qualificação, ingressa no ano 2008. 

Turma 2009 – 1ª turma do curso técnico em eventos, ingressa no ano 2009. 

Turma 2010 – 2ª turma do curso técnico em eventos, ingressa no ano 2010. 

MAT – alunos matriculados no período da consulta. 

RES – número de alunos respondentes. 

CT – concordo totalmente. 

CP – concordo parcialmente. 

DT – discordo totalmente. 

DP – discordo parcialmente. 

Q1 – A Assistência Estudantil me estimula a prosseguir no curso. 

Q2 – A Assistência Estudantil me ajuda a resolver algum problema financeiro que limita 

minha ida á escola. 

Q3 – Não preciso do recurso da Assistência Estudantil. 

Q4 - Entrei no curso por causa da Assistência Estudantil 

Q5 – A Assistência ao Estudante do PROEJA contribui para a inclusão social dos jovens e 

adultos no sistema educacional. 

Q6 – A Assistência Estudantil é dispensável. 

 

 A partir dos dados coletados, podemos inferir acerca da importância da 

Assistência ao Estudante do PROEJA para que o alunado seja estimulado a 
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prosseguir no curso, ajuda a resolver problemas de ordem financeira que limitam 

sua ida a escola, contribui para sua inclusão no sistema escolar sendo portanto, 

indispensável para o seu acesso e permanência na escola. 

 Quanto a opinião de 11 (onze) professores que estavam ministrando aula no 

PROEJA, consultados com questionário similar àquele aplicado aos alunos, todos 

concordam que a Assistência Estudantil ajuda a diminuir a evasão dos estudantes 

do PROEJA, sendo que 5 (cinco) responderam concordar plenamente e 4 (quatro) 

parcialmente. Os professores avaliam também que os estudantes estão mais 

comprometidos e presentes às aulas depois que passaram a receber este benefício. 

 A criação da Coordenação do PROEJA a partir do ano 2009, teve um papel 

importante no trabalho de acompanhamento ao alunado, somando-se àquele que já 

vinha sendo realizado pela Coordenação de Apoio ao Estudante - CAEST.  Os 

alunos passarem a ter mais um apoio, mais um espaço para levar seus problemas, 

suas inquietações, sempre encontrando uma palavra amiga, de conforto, de ânimo, 

para a superação dos problemas enfrentados no seu dia a dia. 

Além das frequentes visitas feitas pela Coordenação na sala de aula os 

alunos também sempre tiveram apoio logístico para as diversas atividades 

acadêmicas realizadas, considerando-se a peculiaridade de ser o curso em eventos, 

conforme ilustram as imagens da Figura 7. E assim foi se construindo um elo sempre 

permeado pela solidariedade, pelo diálogo e pelo afeto. 

 

 

 

Figura 7 – Atividades acadêmicas culturais do PROEJA. 

 

Feira Gastronômica do 

PROEJA.Jan/2012 

 

Casamento PROEJA. Nov 2011 
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Carnaval PROEJA. Março 2011 

 

Forró PROEJA. Julho 2010 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora, 2012 

 

Importante ressaltar que nas diversas atividades promovidas durante o curso, 

sempre se buscou trabalhar a questão da socialização, a importância do trabalho em 

equipe, como forma de motivar a participação do alunado, buscando também 

despertar a solidariedade entre os mesmos Isto também na perspectiva de 

intensificar o interesse do aluno pelo curso e consequentemente da sua 

permanência na escola. 

No início de cada período letivo, com o ingresso de novas turmas é de 

costume o IFPB organizar uma recepção ao alunado, nas diversas modalidades de 

ensino ofertadas por esta instituição, com o envolvimento da Coordenação 

Pedagógica, da Coordenação de Assistência ao Estudante, Coordenações de 

Cursos, Departamento de Ensino, Direção Geral, dentre outros setores. 

No PROEJA não ocorre de forma diferente. A recepção é feita, de forma 

calorosa, para que os novos alunos desde o primeiro dia já se sintam como parte 

daquela instituição, sendo acolhidos pela equipe de professores, grupo gestor e 

alunos ou ex-alunos, conforme ilustra a Figura 8. 
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Figura 8 – Recepção aos novos alunos do PROEJA 

 

Ano 2011 

 

Ano 2012 

 

Fonte: Arquivo pessoal da autora. 2012 
 

 
Mensagens de acolhimento de força, de incentivo são transmitidas pelos 

próprios alunos, aos novos que estão chegando, como ilustram as frases abaixo 

apresentadas na recepção aos alunos do PROEJA que ingressaram em 2012: 

 

“Se você tem um SONHO se ESFORCE e corra atrás dele, pois SONHO sem 
ESFORÇO, nunca vai deixar de ser um SONHO. E o ESTUDO é um dos 
caminhos  que você tem que percorrer para que todos os seus SONHOS sejam 
REALIZADOS.”  Salete França. 

Eu quero que sejam felizes como eu sou, e aproveite muito as oportunidades 
que virão boa sorte.”   Pollyana Queiroz Barros. 

“Para a turma que está iniciando eu desejo força, coragem e muito interesse 
para vencer na vida, para alcançar seus objetivos.” Luciana Soares. 

“Que todos sejam bem vindos, que saibam aproveitar cada momento aqui no 
IFPB, levando para casa cada dia uma vitória”. Maria José. 

 

 

Outras ações também foram desenvolvidas no sentido de despertar no 

alunado o sentimento de pertencimento, à escola, ao IFPB. Como exemplo disto 

destacamos a participação dos alunos nas eleições para a entidade estudantil, não 

só com nomes em uma das chapas concorrentes, como na condição de eleitores;  

na escolha de membros para o Conselho Diretor do IFPB Campus João Pessoa, 

onde um aluno do PROEJA ficou como suplente na representação discente;  na 

escolha de representantes de turma para o Conselho de Classe do Curso;  nos 
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eventos do Fórum da EJA/PB e de forma mais recente no processo eleitoral para 

escolha da Coordenação do PROEJA. Neste último caso os alunos não só indicaram 

um nome para integrar a comissão eleitoral, como também votaram na eleição. 

Cabe aqui ressaltar que esta foi a primeira vez que o alunado do IFPB participou de 

um processo eletivo para a escolha da coordenação de curso. 

 O trabalho pedagógico junto ao corpo docente, também se tornou mais 

sistemático com a criação da coordenação do PROEJA. As reuniões ocorridas de 

forma mais periódicas, sempre pautaram não só questões do dia a dia em sala de 

aula, do processo ensino aprendizagem, mas a própria modalidade da educação de 

jovens e adultos, na qual o público do PROEJA tem suas estreitas raízes. 

 Algumas iniciativas pontuais também foram tomadas no sentido de contribuir 

na capacitação do corpo docente para atuar com a modalidade de EJA. Como 

exemplo, tivemos em julho de 2009 oficinas pedagógicas, sobre o uso do filme como 

mediação da apropriação do conhecimento, sob a coordenação do Prof. Dr. Erenildo 

João Carlos, da UFPB. 

Com as questões aqui elencadas, temos a compreensão de que além dos 

fatores de ordem econômica e material, como condições de permanência para o 

alunado do PROEJA no IFPB Campus João Pessoa, ressaltamos também as ações 

pedagógicas, que também tem contribuído para a permanência do alunado. É um 

trabalho que vem sendo construído a várias mãos, com persistência, paciência e 

muita convicção. 
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5 O PROEJA PELO OLHAR DOS ALUNOS: EXPECTATIVAS NO ACESSO E 

FATORES DE PERMANÊNCIA - primeiras reflexões 
 

5.1 Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 Considerando-se o objetivo geral deste trabalho sobre o acesso e os fatores 

de permanência do alunado no IFPB Campus João Pessoa, tendo como instrumento 

central da pesquisa a voz do aluno, neste tópico iremos apresentar a caracterização 

dos sujeitos que foram ouvidos, atendendo a um dos objetivos específicos deste 

trabalho. Dentre as três turmas matriculadas neste ano de 2012 para o Curso 

Técnico em Eventos, optamos pela aplicação de um questionário (ANEXO D) paras 

as turmas do 5°e 3° períodos, que ingressaram no IFPB nos anos 2010 e 2011, 

respectivamente, tendo este público o mínimo de um ano de estudos no IFPB. 

 O questionário aplicado no mês de maio deste ano de 2012 foi estruturado em 

quatro partes: na primeira buscamos uma identificação do alunado; na segunda, 

suas condições socioeconômicas; na terceira sua relação com o trabalho e na 

quarta informações educacionais, totalizando 20 questões. Para este tópico 

utilizaremos os dados obtidos através do questionário referentes às três primeiras 

partes. Para o tópico seguinte serão utilizados os dados da quarta parte do 

questionário. 

 Na turma do 3° período foram consultados 25 alunos de um total de 32 

matriculados e na turma do 5° período, 26 alunos de um total de 31 matriculados, 

perfazendo uma amostra de 51 alunos, ou seja, 81% do universo considerado (63). 

 Com relação ao gênero observamos a predominância de um público feminino 

em ambas as turmas, conforme consta na tabela 8. 

 

Tabela 8 – Gênero dos alunos do PROEJA 

Gênero 
Turma 

Total % 
3° período 5° período 

Mulheres 17 18 35 68,6 

Homens 08 08 16 31,4 

TOTAL 25 26 51 100 

Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora. 
 

Importante ressaltar esse contingente feminino nas turmas do PROEJA, 68% 

para a turma do 3° período e 69% para a turma do 5° período, reforçando o fato de 
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que o acesso das mulheres à educação é cada vez maior em todos os níveis de 

escolarização. Isto vai ao encontro à luta das mulheres que ao longo dos anos vem 

conquistando seu espaço na sociedade,  

 

reafirmando as mudanças que repercutiram no interior da família no século 
XX e que ensejaram a participação da mulher em várias atividades da vida 
social, apontando inclusive para o aumento dos anos de estudo do sexo 
feminino em relação ao masculino. (INÁCIO, 2011, p.53-54). 

 

A autora acrescenta ainda que isso reflete a questão de gênero, verificada 

também na educação, como uma categoria socialmente construída e não somente 

biologicamente explicitada.22 

Sobre o estado civil, em ambas as turmas, ocorrem um equilíbrio quanto a 

ser solteiro ou a ter vivenciado a experiência de constituírem família, conforme nos 

mostra a tabela 9.   

 

Tabela 9 – Estado Civil dos alunos do PROEJA 

Estado Civil 
Turma 

Total % 
3° período 5° período 

Solteiro 13 12 25 49,0 

Casado 06 08 14 27,5 

Separado judicialmente 02 02 04 7,8 

União estável 03 00 03 5,9 

outros 01 04 05 9,8 

TOTAL 25 26 51 100% 

 Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 

  

 Se considerarmos o conjunto dos alunos das duas turmas, prevalece o estado 

civil de solteiro. Sobre a dimensão da família, em ambas as turmas, a maioria dos 

alunos tem filhos, sendo 64% na turma do 3° período e 65% na turma do 5° 

período.  

Quanto à faixa etária, observamos uma heterogeneidade entre os jovens e 

adultos atendidos pelo PROEJA no IFPB, conforme mostra a tabela 10. 

 

                                                 
22

 Ver Scott e Joan W. (2005) em O enigma da igualdade., em Estudos Feministas, Florianópolis, 13 

(1): 216, janeiro-abril/2005. 
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Tabela 10 – Faixa Etária dos alunos do PROEJA 

Faixa etária 
Turma 

Total % 
3° período 5° período 

18 a 24  07 08 15 29,4 

25 a 29 02 04 06 11,8 

30 a 40 13 09 22 43,1 

41 a 50 02 04 06 11,8 

Acima de 50 anos 01 01 02 3,9 

TOTAL 25 26 51 100% 

Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 

 

Estes dados vão ao encontro daquilo que está expresso no Documento Base 

do PROEJA, no sentido de formarem grupos heterogêneos quanto à faixa etária. 

Quanto ao local de origem em ambas as turmas os alunos nasceram na 

cidade. Os alunos da turma do 5° período moraram a maior parte de suas vidas em 

João Pessoa. Já os da turma do 3° período em cidades diversas do interior da 

Paraíba. 

Com relação à categoria étnico-racial, em ambas as turmas a maioria do 

alunado se identifica com a cor parda, como pode ser vista na tabela 11. 

 

Tabela 11 – Categoria étnico-racial dos alunos do PROEJA 

Categoria étnico-racial 
Turma 

Total % 
3° período 5° período 

Parda 14 14 28 54,9 

Branco 07 07 14 27,5 

Preto 01 04 05 9,8 

Amarela 02 01 03 5,9 

Indígena 01 00 01 1,9 

TOTAL 25 26 51 100% 

 Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 

 

Não menos importante do que as características apresentadas até aqui para a 

identificação do público atendido pelo PROEJA no IFPB Campus João Pessoa, é o 

fator renda familiar. Para melhor ilustrar a situação, consideremos a tabela 12. 
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Tabela 12 – Renda Familiar dos alunos do PROEJA 

Renda familiar 
Turma 

Total % 
3° período 5° período 

≤ 1 SM 10 18 28 55 

1 a 2 SM 10 08 18 35 

≥ 3 SM 05 00 05 10 

TOTAL 25 26 51 100% 

Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 

 

 A renda familiar aqui considerada, diz respeito à do aluno somada com as 

pessoas com quem ele mora. Considerando-se o conjunto dos alunos, verifica-se 

que a renda familiar não ultrapassa o salário mínimo (SM). Dai ser compreensível a 

razão da Assistência ao Estudante do PROEJA ser indispensável para o alunado, 

passando a constituir-se como parte da renda familiar. Nenhum dos respondentes 

assinalou ter renda familiar entre 2 e 3 salários mínimos. 

 Com relação à participação do aluno no sustento de sua família em 

ambas as turmas a maioria ajuda, mas, não é o maior responsável. Isto teria alguma 

relação com o fato da predominância do alunado ser do gênero feminino e ter estado 

civil solteiro?  

 No que diz respeito à relação do aluno com o mundo do trabalho, a 

maioria dos alunos no momento desta pesquisa, afirmaram estar trabalhando, sendo 

a turma do 3° período com um quantitativo de 18 alunos (72%) e a do 5° período 

com 14 alunos (54%). Para os alunos da turma do 3° período que trabalham 56% 

não tem carteira assinada. Já para a turma do 5° período este percentual cai para 

50%. Com relação à atividade ocupacional em ambas as turmas as que mais se 

destacaram foram: doméstica, diarista e cuidado(a) de idoso. Isto vai ao encontro de 

termos um público de alunos em sua maioria constituído por mulheres. Com relação 

ao horário de trabalho em ambas as turmas a maioria trabalha os dois expedientes, 

com jornada de 8 horas semanais. 

 Pelos dados aqui elencados vimos que o público atendido pelo PROEJA no 

IFPB Campus João Pessoa, nas duas turmas do Curso Técnico em Eventos, que 

aqui foram consideradas, tem uma predominância do gênero feminino, com estado 

civil solteiro, embora já tenham experiência em constituir família, dentre as faixas 

etárias indicadas há uma maior concentração na de 30 a 40 anos, são de cor parda, 
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trabalham, possuem uma renda familiar de até um salário mínimo e ajudam no 

sustento da família. 

 

 

5.2 Expectativas no acesso à escola pela voz do aluno 

 No processo de seleção no IFPB Campus João Pessoa para ingresso de 

novos alunos para o PROEJA, conforme já abordado anteriormente neste trabalho, o 

aluno passa por duas etapas. Na segunda ele é submetido a uma entrevista na qual, 

dentre as questões abordadas o aluno é indagado sobre o que representa estudar 

no IFPB. Com esta pergunta, procura-se identificar quais as suas expectativas com 

relação à possibilidade de fazer parte do corpo discente desta instituição, ou seja, no 

acesso ao IFPB. 

 Sonhos, esperanças, inquietudes, certamente fazem parte deste processo 

que no decorrer do tempo, no convívio escolar, no dia a dia em sala de aula, vão se 

consolidando ou se modificando, influenciando de forma direta ou indireta na 

permanência do alunado na escola. 

 Sobre estas questões, no tocante às expectativas que acompanham o 

alunado do PROEJA no seu acesso ao IFPB Campus João Pessoa e a busca pelo 

desvelamento dos fatores que influenciam a sua permanência na escola, utilizamos 

duas fontes de dados: as entrevistas do processo de seleção e o questionário 

aplicado para as turmas do 3° e 5° períodos do PROEJA, questionário este já 

mencionado no item anterior, contido no anexo D. 

 Sobre as expectativas no acesso do alunado ao IFPB, as duas fontes – 

entrevista e questionário – foram usadas. Para identificar os fatores de 

permanência do aluno na escola, usamos apenas dados oriundos do questionário. 

Quanto às entrevistas realizadas durante o processo de seleção, as mesmas 

foram antecedidas de um formulário entregue aos candidatos, onde estes 

respondiam a um conjunto de questões, dentre elas a que diz respeito ao que 

representa estudar no IFPB. De posse deste material, buscamos as respostas 

desta questão apenas dos candidatos que foram selecionados no ano 2010 e 2011 e 

ingressaram nas turmas que hoje, no ano 2012, estão no 5° e 3° períodos, 

respectivamente. 

 Observando as respostas dadas ao item o que representa estudar no IFPB 

nos oitenta formulários, 40 para cada turma, pudemos perceber uma quantidade de 
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significados que poderiam ser agrupados em três categorias, as quais iremos 

apresentar a seguir, trazendo algumas falas dos candidatos selecionados e hoje 

alunos de ambas as turmas do 3° e 5° períodos, para ilustrar cada caso No sentido 

de preservar a identidade dos alunos usamos a notação Aluno 1, Aluno 2, numa 

sequencia aleatória. 

 A expectativa de estudar no IFPB para alguns alunos é um sonho de ser 

alguém na vida, de ter um futuro e uma vida melhor.  

 

Para mim? Um sonho! Porque muitos não acreditam na minha 
capacidade. Mas eu acredito primeiramente em Deus que permitiu 
que eu chegasse até aqui e segundo em mim. Eu acredito em mim! 
(Aluno 1) 

O meu interesse representa a chance de concluir os estudos e fazer 
um curso profissionalizante, de ter uma vida melhor e dar o melhor 
para meus filhos (Aluno 2). 

Oportunidade de mudar a minha vida. (Aluno 3) 

Um sonho realizado após 12 anos (Aluno 4) 

Para mim, estudar no IFPB é um sonho realizado e um futuro 
garantido (Aluno 5) 

Muito importante, pois vou aprender muito mais aquilo que não sei 
quero aprender bastante, e quero me dedicar o quanto puder e dar o 
máximo de mim, para o dia que eu sair, eu possa dizer eu sei, eu 
posso, eu aprendi. (Aluno 6) 

Uma grande oportunidade na minha vida, oportunidade de crescer, 
de ter uma boa formação acadêmica, formação profissional 
reconhecida e muito mais. (Aluno 7) 

Para mim uma mudança de vida, uma conquista pessoal, correr atrás 
de um objetivo, poder mostrar que sou capaz. (Aluno 8) 

 
 Outra razão identificada pelos alunos sobre o significado de estudarem no 

IFPB, diz respeito diretamente ao trabalho, a oportunidade de conseguir emprego 

ou um emprego melhor.  

 
Eu quero poder aprender mais e ter um bom futuro com o estudo, 
para ter um trabalho melhor. (Aluno 9) 

Para mim seria um sonho a mais que tenho vontade de realizar. 
Estudando aqui, sem dúvida, irei me qualificar para ter mais chances 
para obter mais conhecimentos e conseguir um emprego melhor. Sei 
que esta oportunidade é única e se for possível e depender de mim, 
me esforçarei para obter meus objetivos. (Aluno 10) 

Ter mais oportunidade de trabalho (Aluno11) 
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Representa uma grande satisfação e orgulho, por nos dar a 
oportunidade de estudar e nos preparar para o mercado de trabalho 
(Aluno12). 

Estudar aqui seria um sonho uma realização de um sonho que foi 
interrompido por um casamento precoce e dois filhos. Teria um 
imenso prazer em dar este orgulho a minha família. Acredito que 
estudando aqui terei melhores chances de conseguir emprego 
melhor. (Aluno13) 

Para ser alguém na vida, poder arrumar um emprego e assinar 
minha carteira de trabalho. (Aluno14) 

  

O IFPB pela sua credibilidade diante da comunidade, dentre as instituições 

educacionais da rede pública, adquire um status de escola de qualidade não só 

pela sua estrutura física, mas pela qualidade do ensino ofertado, para muitos, ter 

acesso a ela é motivo de orgulho, de sonho realizado, de futuro garantido.  

Representa muita coisa na minha vida porque o meu sonho é estudar 
nesta escola, por ela ser muito bem reconhecida, em todos os cantos 
e ter um ensino ótimo pra mim é muito gratificante é uma honra se eu 
for escolhida para estudar aqui (Aluno 15) 

Estudar numa escola deste é um orgulho (Aluno 16) 

Uma oportunidade única, pois o IFPB é bem conceituada, é uma 
instituição reconhecida, na qual vai me possibilitar uma grande 
chance para o mercado de trabalho e a grande oportunidade de 
concluir o ensino médio de boa qualidade. (Aluno 17). 

Sinto que o futuro de ser alguém na vida está neste lugar. (Aluno 18). 

Eu quero sair daqui como um profissional qualificado (Aluno 19). 
 

  
 Outro fator também ressaltado pelos alunos foi a possibilidade de adquirirem 

conhecimentos, para prosseguirem seus estudos, através do vestibular. 

 Utilizando-se agora os dados coletados através do questionário aplicado 

neste ano de 2012 para os alunos das turmas do 3° e 5 períodos do PROEJA, 

vamos nos reportar inicialmente a questão que indaga o motivo que fez o aluno vir 

estudar no IFPB, com a apresentação de várias alternativas para serem 

assinaladas. Apesar da pergunta indagar que motivo, vários respondentes 

assinalaram mais de uma opção. Os resultados estão na tabela 13. 
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Tabela 13 – Motivos para estudar no IFPB 

Motivos 3° Período 5° Período Total 

Para melhorar minhas condições de vida 14 09 23 

Para adquirir uma profissão 10 08 18 

Para me preparar para o vestibular 07 10 17 

Apenas para concluir o ensino médio 05 02 07 

Para melhorar o salário de onde trabalho 01 01 02 
Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 

 
 Para esta questão também foi dada a opção do respondente citar outros 

motivos além dos relacionados, tendo sido apontados: adquirir mais conhecimento, 

acompanhar o desenvolvimento dos filhos, desejo de fazer outros cursos e sonho 

em estudar no IFPB. 

 De um modo geral a expectativa que o aluno tem ao vir para a escola é a de 

que o estudo possa melhorar sua vida numa vinculação direta com a questão 

profissional, ou seja, de conseguir um emprego que lhe garanta viver bem. Essa 

expectativa corrobora com a afirmação do Documento Base do PROEJA (BRASIL, 

2007, p.11) que aponta que os jovens retornam seus estudos, [...] ―convictos da falta 

que faz a escolaridade em suas vidas, acreditando que a negativa em postos de 

trabalho e lugares de emprego se associa exclusivamente à baixa escolaridade‖. O 

documento base acrescenta ainda e com propriedade, da responsabilidade que 

caber ao sistema capitalista pelo desemprego estrutural. Não estamos aqui 

desconhecendo a importância do estudo, pelo contrário, mas não é ele por si só que 

irá garantir emprego para todos. 

 

 

5.3 Fatores de permanência pela voz do aluno 

 Tem-se tornado lugar comum afirmar que não basta apenas criar condições 

de acesso à escola, mas igualmente necessário é garantir a permanência dos 

alunos no sistema de ensino. 

 Temos também a compreensão de que o fator permanência do aluno na 

escola não está relacionado com um só determinante, mas um conjunto de 

elementos que se cruzam e se completam. Elementos estes que convergem de 

forma positiva ou negativa para que o aluno matriculado em determinado curso, nele 

permaneça até a sua conclusão, atendendo às suas demandas de ordem individual 

ou sociais. 
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 Dando continuidade a nossa busca neste trabalho, agora acerca dos fatores 

de permanência pela voz do alunado, vejamos a seguir aquilo que surgiu por meio 

do questionário contido no anexo D, conforme já mencionado no tópico anterior. 

Indagados sobre ter ou não apoio da família para estudar, em ambas as 

turmas a maioria respondeu positivamente, conforme mostra a Tabela 14. 

 

Tabela 14 – Apoio da família para estudar 

Apoio familiar 
Turma 

Total % 
3° período 5° período 

SIM 19 24 43 84,3 

NÃO 06 02 08 15,7 

TOTAL 25 26 51 100% 

Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 

 

Um dos alunos fez o registro de ter o apoio da filha para ajudar a cuidar dos 

irmãos, enquanto se encontra na escola. 

O apoio familiar é um fator importante para a permanência do alunado na 

escola, mesmo se tratando de um público adulto. Reportamo-nos aqui ao relatório 

síntese das oficinas pedagógicas de capacitação promovidas pela SETEC/MEC, 

quando da implantação do PROEJA onde ressalta como uma das ações 

estratégicas para a permanência do aluno, ―o envolvimento da família como 

participantes ativos do processo educacional‖.(BRASIL, 2005). 

Quando indagados se alguma vez já pensou em desistir do curso, os alunos 

de ambas as turmas ficaram divididos, num ―empate técnico‖ conforme mostra a 

Tabela 15. 

 

Tabela 15 – Pensar em desistir do curso 

Desistir do curso 
Turma 

Total 
3° período 5° período 

SIM 14 11 25 

NÃO 11 15 26 

TOTAL 25 26 51 

Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 
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 Nesta questão foi dado espaço para que independentemente da resposta ter 

sido SIM ou NÃO, o respondente apresentasse uma justificativa. Vejamos a seguir 

as justificativas apresentadas para ambos os casos. 

Para os que assinalaram SIM, ou seja, que já haviam pensado em desistir do 

curso as razões apresentadas foram: 

1. Cansaço 

2. Desânimo por causa da idade  

3. Dificuldades enfrentadas (não ressaltou quais) 

4. Falta de motivação do IFPB 

5. Falta de tempo para estudar 

6. Horário / mora longe 

7. Motivo de saúde 

8. Motivos familiares 

9. Não ter passagem 

10. O ensino é um pouco devagar 

11. Pela turma ser muito desunida 

12. Trabalho 

 
Para os que assinalaram NÃO, ou seja, que não pensaram em desistir do 

curso as razões apresentadas foram: 

1. Adquirir mais conhecimentos 

2. Desejo de ser alguém na vida 

3. Dificuldade em arrumar emprego e sem estudo mais ainda 

4. É um caminho ruim para quem desiste 

5. Fator profissional é mais forte 

6. Gostar do curso 

7. Gostar de estudar 

8. Melhorar a condição de vida 

9. Necessidade de terminar os estudos 

10. Nunca desistir do que realmente quer 

11. Por conta dos objetivos 

12. Porque já deixou para trás alguns sonhos que dependiam dos estudos 

e agora pretende reaver. 

13. Pretende se formar e adquirir conhecimento 

14. Pretende um futuro melhor 

15. Qualquer curso técnico é válido 

16. Quer se expressar melhor 

17. Sempre faz as coisas sabendo o que quer 

18. Terminar o curso e continuar os estudos 
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Vale ressaltar que apesar da metade mais um do público questionado já ter 

pensado em desistir do curso, todos permanecem na escola. O que podemos 

deduzir é que se há algum razão para sair, esta não supera o(s) motivo(s) para ficar. 

Na questão seguinte do questionário, o aluno é indagado sobre os três 

principais fatores, dentre um conjunto apresentado, que o faz permanecer no 

PROEJA. Os resultados obtidos constam na tabela 16. 

 

Tabela 16 – Fatores que faz o aluno permanecer no PROEJA 

Fatores  3° Período 5° Período Total 

Para conseguir cursar uma universidade 22 22 44 

Para conseguir emprego melhor 17 18 35 

Para satisfação pessoal 10 15 25 

Para fazer novos amigos 06 09 15 

Para conseguir emprego 09 05 14 

Exigência do meu emprego atual - 01 01 

Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 

 

 

Comparando estes resultados com aqueles relacionados às expectativas no 

acesso, apresentados durante a entrevista do processo seletivo destes alunos, 

observamos que permanece no alunado a relação do curso com a questão do 

trabalho, ou seja, concluir o curso numa perspectiva de conseguir um emprego 

melhor, e cresce o desejo de dar prosseguimento aos seus estudos. Com isto 

somos levamos a refletir que o IFPB pode estar contribuindo para incentivar o 

alunado a não só permanecer no curso que ora frequenta, como objetivo final, como 

também a continuar no seu percurso educativo escolar. 

As duas questões seguintes do questionário talvez nos ajudem a melhor 

refletir sobre isto. Vejamos então o que diz o alunado ao serem indagados sobre as 

práticas pedagógicas dos seus professores, através dos dados contidos na tabela 

17. Algumas alternativas foram apresentadas para que os alunos assinalassem 

aquelas nas quais se sentissem identificados. 
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Tabela 17 – Práticas Pedagógicas dos professores do PROEJA 

Práticas Pedagógicas 3° Período 5° Período Total 

Os professores nos incentivam a estudar e a 
não desistir do curso. 

12 14 26 

Tenho dificuldades em algumas matérias, mas 
os professores conseguem fazer com que eu 
aprenda. 

12 10 22 

As avaliações dos professores não são 
complicadas. 

02 02 04 

Os professores conseguem relacionar aquilo 
que está ensinando com as minhas 
experiências de vida e trabalho, tornando a 
aprendizagem menos difícil. 

07 06 13 

Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 

 

 Pela voz do alunado, os professores tem dado uma importante contribuição 

não só no seu processo de aprendizagem, como também incentivado a estudar e a 

não desistir do curso.  

 Se o aluno consegue superar ou pelo menos minimizar suas dificuldades no 

processo de aprendizagem, se ele percebe o espaço da sala de aula como um 

ambiente de crescimento, de satisfação para suas necessidades, certamente se 

sentirá motivado a permanecer na escola. O professor tem como desafio, como 

afirma Prestes (2009), 

 

saber trabalhar com a diversidade de educandos, cada qual com o seu nível 
de desenvolvimento, com seus conhecimentos prévios específicos, com 
uma relação diferente com o saber, com interesses diferentes, com recursos 
diferentes, e com maneiras de aprender diferentes. (PRESTES, 2009, 
p.108). 

 

 A próxima questão indagada ao alunado diz respeito ao principal fator que 

favorece a sua permanência na escola, onde o aluno poderia assinalar mais de uma 

das alternativas apresentadas. Os resultados são apresentados na tabela 18. 
 

Tabela 18 – Principal fator que favorece a permanência do alunado no PROEJA 

Fatores 3° Período 5° Período Total 

Sinto-me bem acolhido 23 21 44 

O apoio pedagógico (Coordenação do Curso, 
CAEST, COPED) 

18 20 38 

O benefício de R$ 100,00 (Assistência ao 
Estudante) 

06 16 22 

Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 
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Interessante ressaltar aqui a predominância do fator acolhimento para a 

permanência do alunado na escola, em relação ao fator benefício recebido, pois 

apesar de ser inegável a importância deste para a permanência do aluno na escola, 

não aparece como fator determinante. 

De acordo com estudo de Klinski (2009) sobre o PROEJA, no Campus 

Charqueadas do Instituto Federal Sul-Rio-Grandense, o empenho dado pela 

instituição, em acolher bem os alunos do PROEJA, foi fundamental para a motivação 

dos mesmos. Como fator de permanência, este estudo aponta o envolvimento dos 

professores com o PROEJA e seu público, citando como uma das ações 

desenvolvidas: sessões de estudo sobre a legislação e textos que abordem a 

temática da EJA. 

O estabelecimento de vínculos afetivos de atenção, de motivação e de 

escuta, certamente tende a contribuir com um ambiente de acolhimento, onde o 

aluno do PROEJA se sinta bem, encontrando quem sabe forças para superar suas 

dificuldades. 

Estes resultados aqui sistematizados vão ao encontro daquilo que havíamos 

afirmado inicialmente neste trabalho, como hipótese, a partir da nossa vivência no 

PROEJA do IFPB Campus João Pessoa, de que a atenção e o trabalho 

desenvolvido pela equipe de professores, pelas coordenações do curso, pedagógica 

e de assistência social têm contribuído para a construção de um clima de 

acolhimento ao alunado na escola e consequentemente para a sua permanência. 

Mesmo permanecendo no curso, não se pode desconhecer que o alunado do 

PROEJA tem suas dificuldades e que certamente busca supera-las. A tabela 19 

apresenta o resultado obtido na última questão do questionário, onde os alunos 

apontaram suas principais dificuldades. 

 
 

Tabela 19 – Principais dificuldades encontradas pelo alunado no PROEJA 

Dificuldades 3° Período 5° Período Total 

Falta de segurança no horário de voltar para 
casa 

14 11 25 

Conciliar horário de trabalho e vir para a escola 09 09 18 

Dificuldades na aprendizagem 06 08 14 

Dificuldade de deslocamento entre sua casa, 
trabalho e o instituto 

07 07 14 

Problemas familiares 04 03 07 

Dificuldade de relacionamento na turma 07 00 07 
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Pessoa na família idosa ou doente que 
depende de mim 

03 03 06 

Não ter com quem deixar o filho 02 03 05 

Dificuldades de relacionamento com algum (us) 
professor (es) 

02 02 04 

Fonte: Pesquisa de campo/2012.  Construído pela autora 

 

A questão da falta de segurança, aqui destacada pelos alunos, não dentro da 

escola, mas ao sair dela, no horário noturno, no caso do IFPB Campus João 

Pessoa, que ocorre entre 21h30 e 22h, não é um fato menor. A segurança faz parte 

das condições que o alunado deva encontrar para usufruir do seu pleno direito à 

educação. Portanto os fatores de permanência do alunado na escola não estão 

inseridos apenas no âmbito interno da escola. 
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6 CONSIDERAÇÕES (nem sempre) FINAIS 

 

Ao chegarmos a esta etapa do nosso trabalho, faremos algumas 

considerações, entendendo-as como não finais, mas com o intuito de refletir sobre 

aquilo que foi possível de sistematizar neste percurso e com a predisposição de dar 

continuidade ao mesmo. 

Ressaltamos nossa motivação pelo objetivo geral deste estudo, no sentido de 

darmos a nossa contribuição enquanto parte ativa no processo de oferta do 

PROEJA no IFPB Campus João Pessoa. 

Destacamos o papel relevante das instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica, no processo de oferta do PROEJA. Em primeiro ligar 

estão presentes em quase todos os estados da federação. Em segundo, mas não 

com menor importância, está a experiência e a qualidade com que 

reconhecidamente atua no ensino médio e na educação profissional técnica de nível 

médio. 

O PROEJA no IFPB, se por um lado oportuniza a inclusão de jovens e 

adultos, que por uma razão ou outra tiveram seus percursos escolares 

interrompidos, paradoxalmente poderá correr o risco de promover a sua exclusão a 

partir do momento em que as suas necessidades socioeducacionais e suas 

perspectivas pessoais e profissionais não forem correspondidas. Mais um desafio 

está posto para nossa Instituição. 

O discurso apresentado nos documentos que fundamentam o PROEJA 

permite identificar no programa a configuração de uma política social educacional 

com foco na justiça social ao falar que sua implementação, compreende a 

construção de um projeto possível de sociedade mais igualitária e ao ressaltar o 

papel estratégico da educação profissional nas políticas de inclusão social. 

Cabe destacar a relevância dada ao programa, cujo atributo potencial parece 

ser o de minimizar a exclusão histórica de grande parte da população no que se 

refere ao acesso à educação e garantir a efetivação dos direitos dos jovens e 

adultos em concluir a educação básica com qualidade social. 

Pelas características do público atendido, o PROEJA enfrenta o desafio de 

superar o problema da evasão, buscando garantir as condições de permanência e 

sucesso do alunado, para que este possa usufruir de um direito que foi negado: o 

direito à educação. 
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O PROEJA se configura como uma proposta inovadora na formação de 

jovens e adultos, porém, é necessário que a escola e os sujeitos envolvidos neste 

processo estejam preparados, para que a proposta se torne realidade e seja eficaz. 

Conhecer a realidade dos alunos não é apenas ter conhecimento de suas 

condições socioeconômicas. É preciso fazer-se estar com eles. É preciso, por 

exemplo, ter a paciência tão desejada por eles para compreender e saber lidar com 

aquela ―falta de base‖ tão cobrada por nós. De entender as dificuldades de um 

público integrante das múltiplas apartações que a sociedade brasileira, excludente, 

promove para grande parte da população desfavorecida econômica, social e 

culturalmente. 

Dentro dos objetivos específicos a que nos propomos neste trabalho, ao 

caracterizarmos o perfil do público atendido pelo PROEJA no IFPB assim como suas 

expectativas quanto ao acesso em vir estudar no IFPB, vimos que: 

 

 O perfil do corpo discente do PROEJA no IFPB não destoa do público em 

geral atendido na modalidade de jovens e adultos. 

 São pessoas que tiveram dificuldades em sua trajetória educativa no ensino 

fundamental, chegando a ter de interromper os estudos na busca de trabalho 

para sua sobrevivência. 

 Através do PROEJA, procuraram adquirir o saber como forma de 

desenvolvimento humano e profissional, com a perspectiva de melhorar as 

condições de sua existência. Ressalta-se que em tendo sido o trabalho um 

determinante para que muitos jovens tivessem interrompido seus estudos, 

tornou-se uma forte razão para a busca do retorno à escola! 

 Nas duas turmas que foram entrevistas e que estão atualmente estudando 

ocorre uma predominância do gênero feminino, com estado civil solteiro, 

embora já tenham experiência em constituir família, dentre as faixas etárias 

indicadas há uma maior concentração na de 30 a 40 anos, são de cor parda, 

trabalham, possuem uma renda familiar de até um salário mínimo e ajudam 

no sustento da família. 

 De um modo geral a expectativa que o aluno tem ao vir para a escola é a de 

que o estudo possa melhorar sua vida numa vinculação direta com a questão 

profissional, ou seja, de conseguir um emprego que lhe garanta viver bem. 
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Quanto aos dados levantados acerca da permanência do alunado no 

PROEJA, vimos que um conjunto de fatores soma-se e contribuem para isto, dentre 

os quais destacamos: 

 

 Acolhimento na instituição 

 Apoio familiar 

 Apoio pedagógico 

 Benefício de Assistência ao Estudante 

 Conseguir emprego melhor 

 Desejo de dar prosseguimento aos seus estudos 

 Incentivo por parte dos professores 

 Satisfação pessoal 

 

Para a continuidade deste trabalho, creio que deva ser interessante uma 

investigação mais aprofundada, para que possamos ter um melhor entendimento 

daquilo que a maioria expressou como o principal fator que favorece a permanência 

no IFPB Campus João Pessoa: acolhimento. 

Por fim destacamos que mesmo permanecendo na escola, os alunos 

convivem com algumas dificuldades como: falta de segurança no horário de voltar 

para casa, conciliar horário de trabalho com a escola, dificuldades de aprendizagem, 

dentre outros. 

A escola e os demais espaços educativos da EJA se configuram como 

oportunidades de construção de relações humanas significativas tanto para os 

educandos como para os educadores. Significativas no sentido de propiciar um 

ambiente que contribua para a superação do clima de descrença como também para 

a reversão da condição da desigualdade social, vivenciada por nossos educandos 

da EJA pertencentes às camadas populares. 

Sem sombra de dúvida, são processos de mudança extremamente lentos e 

difíceis, porém não impossíveis. Muitas vezes, um processo chega a parecer 

imperceptível, de tão lento; mas, com um olhar bem atento, revela-se presente, 

expressando-se de formas diversas. É preciso, no entanto, que haja determinação e 

vontade política para que essas mudanças ocorram. E aqui destacamos o 
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pensamento freireano que nos move e nos alimenta de esperança, em nossa prática 

pedagógica, no cotidiano de nossa vida, ou seja, o de que o nosso papel no mundo 

não deve ser apenas o de quem constata o que ocorre, mas, também o de quem 

intervém como sujeito de ocorrências. 

Sejamos então cada um de nós, educadores, sujeitos de mudanças para a 

construção de um mundo melhor, a começar pelas nossas práticas pedagógicas. 
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ANEXO A – Relatório/Síntese das Oficinas Pedagógicas de Capacitação 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 

PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AO ENSINO 
MÉDIO NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – PROEJA 

 
Síntese dos resultados dos trabalhos realizados nas Oficinas Pedagógicas de 

Capacitação para Gestores Acadêmicos promovidos pela SETEC / MEC, no período de 29 de 

setembro a 29 de novembro de 2005. 

CIDADE DATAS 
Estados 

envolvidos 

Goiânia 29 e 30/09 GO / MT 

Porto Alegre 03 e 04/10 RS 

Manaus 06 e 07/10 AM / RR / RO 

Florianópolis 06 e 07/10 SC 

Belém 20 e 21/10 PA / TO 

Belo Horizonte 
20 e 21/10 

MG 
25 e 26/10 

Fortaleza 25 e 26/10 CE / MA 

Recife 07 e 08/11 PE / SE 

Teresina 10 e 11/11 PI / RN 

Rio de Janeiro 10 e 11/11 RJ 

Vitória 22 e 23/11 ES / SP / RN 

Salvador 22 e 23/11 BA / RN 

Curitiba 28 e 29/11 PR 

João Pessoa 28 e 29/11 PB / AL / RN 
 

Os encontros foram realizados a partir da seguinte estrutura: 

 

Primeiro dia, manhã (tempo 1): 

1. Abertura oficial com a apresentação do Programa: 

a) Objetivos; 

b) Metas; 

c) Alcance do programa; 

d) Público beneficiado; 

e) Estratégias junto à Rede Federal e Sistemas Estaduais; 

f) Parcerias; 

g) Previsão de impacto social do programa; 

h) Recursos; 

i) Responsabilidade das instituições executoras 

j) Indicadores para monitoramento e avaliação 

A exposição foi realizada, na maioria das oficinas, por uma das diretoras de 

departamento ou coordenador (a). 
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2. Espaço aberto para questionamentos sobre o PROEJA 

3. Apresentação de relatos de experiências institucionais na oferta de cursos de 

educação de jovens e adultos (2 ou 3 relatos). 

4.Espaço aberto para debate sobre as experiências apresentadas 

 

Primeiro dia, tarde (tempo 2) 

1. Exposição por um especialista em EJA, das concepções, princípios, sujeitos envolvidos no 

processo ensino-aprendizagem , currículo, relação educação e trabalho e outras 

especificidades dessa modalidade. 

2. Espaço aberto para debate. 

3. Considerações finais. 

 

Segundo dia, manhã (tempo 3): 

1.Apresentação de alunos e/ou ex-alunos de cursos de EJA. 

2. Espaço aberto para questionamentos aos alunos. 

3. Trabalhos em grupo abordando as seguintes questões: 

 

(Nesse momento, trabalhou-se tanto com todos os grupos respondendo a todas as questões 

quanto uma questão diferente para cada grupo. A composição do grupo foi realizada por 

sorteio possibilitando a participação de representantes de diferentes unidades. A escolha da 

dinâmica dependeu da quantidade de participantes e das necessidades de facilitar a 

condução dos trabalhos). 

 

a) Qual a concepção que se tem da EJA; 

b) Quais são os sujeitos envolvidos na EJA e qual o perfil de cada um; 

c) Que elementos são indispensáveis em um currículo para a EJA; 

d) Possibilidades de entraves para a implementação do PROEJA; 

e) Estratégias de acesso e de permanência que podem ser utilizados no PROEJA. 

 

5. Exposição dos resultados das discussões em grupos e debate. 

 

Segundo dia, tarde (tempo 4): 

1. Formação de grupos por unidade de ensino: exercício de desenvolvimento de estratégias 

para implementação do PROEJA. 

- Construção de Planos de ação com metas e estratégias elencando as atividades a 

serem desenvolvidas , como realizá-las, por quem e em que prazo. 

- Possibilidades de difusão das informações debatidas durante a oficina. 

 

2. Apresentação dos planos 

3. Em algumas oficinas, realizaram-se trabalhos avaliando a condução dos trabalhos, a 

organização do evento e os resultados obtidos. Em todas, foram preenchidos questionários de 

avaliação. 

As questões mais recorrentes no debate posterior à apresentação sobre o PROEJA referiam-se 

a: 

 

 O descontentamento quanto à publicação do Decreto 5478/2005 

principalmente no tocante à trucagem do diálogo iniciado entre a rede 

federal de educação tecnológica e a SETEC; 

 Incoerências entre os textos do Decreto 5154/2004, que institui a oferta da 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio na forma integrada ao 
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Ensino Médio, e o 5478/2005, que institui o PROEJA no âmbito da rede 

federal; 

 Incoerência interna no texto do Decreto 5478/2005 (Cf. Parágrafo único do 

art. 6º); 

 Problemas quanto à urgência da oferta de 10% das vagas; 

 Prazo estipulado para implementação; 

 Carga-horária máxima estabelecida pelo Decreto 5478/2005; 

 Problemas no repasse dos recursos financeiros; 

 Insuficiência de recursos humanos e falta de condições de trabalho 

adequadas. 

 

Nos debates posteriores, percebeu-se que a exposição do especialista em EJA, bem 

como os relatos de experiências influenciaram positiva e fundamentalmente para o 

aprofundamento de reflexões que contribuíram para mudanças de concepções equivocadas 

e/ou preconceituosas da EJA. Observou-se, igualmente, a diminuição da rejeição à proposta 

de oferta regular, na rede federal, de cursos nessa modalidade. 

Considerando esse quadro, observou-se os seguintes pontos comuns nas respostas 

sobre concepção de EJA: 

 

 A educação compreendida como direito de todos; 

 A função social da EJA na perspectiva da formação para o exercício da 

cidadania, por meio do desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo 

de cidadãos participativos, conscientes de seus direitos sociais e de sua 

inserção no mundo do trabalho. 

 

Em relação ao PROEJA: 

 

- Ampliação das possibilidades de inserção no mundo do trabalho em 

ocupações que promovam melhoria da qualidade de vida (aumento de renda) e, 

conseqüentemente, da autoestima por meio da elevação da escolaridade e 

qualificação, com certificação profissional. 

 

A respeito do processo ensino-aprendizagem, considera-se que a EJA abre 

possibilidades de libertação de modelos curriculares rígidos. A desconstrução e construção de 

modelos curriculares e metodológicos, observando as necessidades de contextualização frente 

à realidade do educando, promovem a ressignificação de seu cotidiano. Essa flexibilização 

permite a abordagem de conteúdos interdisciplinares, a utilização de metodologias dinâmicas, 

promovendo a valorização dos saberes adquiridos em espaços de educação não formal além 

do respeito à diversidade. 

 

Sobre os sujeitos envolvidos na EJA, considera-se que todos, devem estar abertos a 

inovações e comprometidos com os objetivos dessa modalidade como atores solidários na 

construção coletiva de um projeto social. 

Dos gestores públicos (MEC e Secretarias Estaduais e Municipais) aspira-se o 

comprometimento com a viabilização de uma oferta de qualidade pela garantia dos 

financiamentos necessários, em tempo hábil e articulação política. 

 

Dos gestores das instituições espera-se o gerenciamento adequado com 

acompanhamento sistemático dentro de uma visão global do programa (PROEJA). 
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Dos servidores, em geral, deseja-se que seja sensível à realidade do educando e 

compreenda as especificidades da EJA.  

 

O educador deve assumir o papel de mediador e articulador da construção coletiva do 

conhecimento. Deve sentir-se comprometido com a proposta, ser flexível, criativo e receptivo. 

Deve ter a possibilidade de se atualizar em cursos periódicos de capacitação. 

 

As famílias, que geralmente possuem baixa renda 4 baixo nível de instrução formal, 

devem ser convencidas a participar ativamente do processo educacional. 

 

Os educandos caracterizam-se por pertencer a uma população com faixa etária 

superior ou igual a 18 anos, com trajetória escolar descontínua, mas que já tenham concluído 

o Ensino Fundamental (Conforme exigência do Decreto 5478/05). São portadores de saberes 

construídos no cotidiano e na prática laboral. Formam grupos heterogêneos quanto à faixa 

etária, conhecimentos e ocupação (trabalhadores, desempregados, atuando na informalidade. 

Em geral, fazem parte de populações em risco social e/ou arrimos de família possuindo pouco 

tempo para estudo fora de sala de aula). 

 

O aluno de cursos de EJA deve ser levado a participar ativamente na construção de seu 

conhecimento. Deve ser incentivado em seu interesse em aprender e superar-se, 

desenvolvendo sua consciência do valor da escolarização e da qualificação profissional. 

 

Sobre as estratégias de ingresso e permanência, observou-se a necessidade de 

realização de estudos a fim de diagnosticar as especificidades produtivas local/regional, dos 

alunos e da sociedade local facilitando a definição dos objetivos do curso a ser oferecido e as 

metodologias a serem utilizadas. 

 

Em relação às estratégias de ingresso foram apontadas as possibilidades de realização 

de exame seletivo simplificado (com isenção de taxa de inscrição ou a adequação de seu valor 

à realidade econômica dos candidatos), processo classificatório com reserva de vagas (cotas) 

ou preenchimento dessa reserva por meio de sorteio, sorteio simples, cotas, convênios (as 

entidades conveniadas responsabilizam-se pela escolha e indicação dos alunos), questionário 

sócio-econômico, entrevista, análise de currículo considerando a experiência profissional. 

Considerou-se, ainda, a possibilidade de combinar mais de uma estratégia acompanhadas de 

entrevista. Observou-se a necessidade de um trabalho de base na comunidade local para 

divulgação do programa e das inscrições. 

Sobre as estratégias de permanência, observou-se a necessidade de promover uma 

escola atraente em sintonia com o tempo e a realidade dos alunos. Nesse sentido, faz-se 

prioritário a criação de mecanismos de financiamento permanente que garantam a qualidade 

da oferta. Outros pontos a serem considerados são: 

- A oferta de cursos de interesse do aluno e coerentes com a realidade produtiva 

local; 

- A oferta em turnos adequados às exigências do curso e dos alunos; 

- O envolvimento da família como participantes ativos do processo educacional; 

- O uso de metodologias e materiais didáticos adequados; 

- A integração e significação dos conteúdos em relação ao mundo do trabalho; 

- Conseguir abordar conteúdos que tenham significado para o aluno e que este 

consiga perceber sua utilização no cotidiano; 
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- Envolvimento do aluno em atividades de socialização, com ênfase nas atividades 

culturais, artísticas e desportivas, como forma de manter a motivação e 

envolvimento dos alunos, bem como despertar a solidariedade entre os mesmos; 

- A capacitação permanente do pessoal envolvido; 

- Criação de políticas de apoio do Ministério da Educação à oferta de estágios; 

- Financiamento de bolsas de demanda social: alimentação; trabalho; creche (no 

caso de alunas-mãe); material didático; alojamento; uniforme/fardamento de 

acordo com as especificidades do público e do curso oferecido; 

- Desenvolvimento de estratégias de avaliação coerentes com os objetivos do 

curso possibilitando o monitoramento na perspectiva da melhoria da oferta. 

Sugere-se a utilização de estratégias não formais e o acompanhamento 

individual possibilitando a recuperação paralela e o nivelamento das turmas; 

- Criação de núcleos de apoio aos alunos com dificuldade de aprendizagem por 

meio de bolsas de iniciação científica ou de monitoria; 

- O acompanhamento sistemático dos resultados obtidos e a constante reflexão 

sobre as práticas de ensino; 

- A necessidade de acompanhamento dos egressos. 

 

Quanto aos elementos do currículo, foram observados os seguintes aspectos: 

 

- A necessidade de atender à legislação vigente (DCN’s e normas dos conselhos 

estaduais de educação); 

- A necessidade de se diagnosticar a realidade do educando, da sociedade e dos 

processos produtivos locais/regionais; 

- Uma clara definição do perfil de conclusão desejado possibilitando a definição de 

quais competências laborais e cidadãs devem estar presentes no currículo; 

- Escolha de metodologias adequadas aos objetivos do curso e à realidade do 

educando: trabalho em alternância: Tempo Escola – Tempo Comunidade; 

projetos; eixos temáticos/ temas geradores; 

- Atividades dinâmicas contextualizadas e diversificadas; 

- Construção de um projeto político-pedagógico coerente com os objetivos; 

- Organização dos tempos e espaços considerando o tempo do aluno; 

- Reconhecimento do currículo oculto; 

- Flexibilização do currículo na perspectiva de uma construção coletiva cotidiana, 

baseada em uma estrutura não-rígida, que considera a cognição, atitudes, 

procedimentos e valoriza os saberes adquiridos pelos alunos em espaços de 

educação informal; 

- Problematização dos conteúdos; 

- Abordagem de conteúdos interdisciplinares; 

- Promoção da integração dos currículos por meio da articulação de disciplinas 

profissionais desde o início do curso; 

- Valorização e significação dos saberes historicamente construídos; 

- Considerar princípios étnicos, estéticos, políticos, sociais; 

- Desenvolvimento do espírito investigativo; 

- Busca da superação da dicotomia teoria-prática por meio da sistematização e 

teorização da prática desde o início do trabalho com um conteúdo; 

- Necessidade de estudos permanentes sobre as possibilidades de integração do 

currículo (fundamentação teórica) por meio de planejamento sistemático em 

encontros regulares; 
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- Desenvolvimento de mecanismos de avaliação, voltados para a superação das 

dificuldades observadas no processo ensino-aprendizagem. 

 

Além dos aspectos citados, considerou-se a necessidade do registro sistemático das 

práticas em sala de aula e a avaliação institucional do programa (PROEJA). 

 

Entre as estratégias para uma oferta, com qualidade, do programa considerou-se 

prioritário: 

- A revisão do texto do Decreto 5478/05; 

- A revisão da legislação pertinente tendo em vista a compatibilização dos textos 

dos Decretos 5154/04 e 5478/05 e da Portaria (que não foi revogada); 

- Criação de um núcleo de pesquisa e documentação do PROEJA; 

- Abertura de fóruns de discussão e de um ambiente virtual para discussão 

permanente do programa; 

- Montagem de grupos de estudo da legislação pertinente e dos princípios teóricos 

e fundamentos da Educação de Jovens e Adultos; 

- Desenvolver estratégias de convencimento e adesão das comunidades externa e 

interna; 

- Ampla discussão na comunidade escolar sobre aspectos históricos, 

metodológicos e filosóficos da EJA; 

- Realização de pesquisa para definição de cursos, turno e processo seletivo mais 

adequado; 

- Capacitação contínua de gestores, professores e servidores, 

- Desenvolvimento de projetos-pilotos; 

- Assessoria técnico-pedagógica permanente; 

- Monitoramento e avaliação permanente do programa por parte do Governo 

Federal. 

 

Entre as estratégias de divulgação das informações trabalhadas durante a oficina 

foram apontadas: a disponibilização do documento final (relatório síntese e resultado dos 

trabalhos por unidade); a utilização da mídia impressa; a publicação em informativos da 

instituição e da SETEC; a realização de outras oficinas multiplicadoras; a criação de grupos 

de estudos na comunidade externa e interna e a implementação da disciplina Educação de 

Jovens e Adultos nos cursos de formação de professores. 

Todos os participantes concordaram que entre os principais entraves para 

implementação e continuidade do programa, bem como para a garantia da qualidade dessa 

oferta, encontram-se: 

 

1o _ A instabilidade e descontinuidade das políticas / ações na área educacional, 

especificamente, e governamentais, como um todo; 

2o _ A falta de garantia de investimentos permanentes e a insuficiência ou ausência de 

investimentos iniciais políticos, técnicos e financeiros. Os investimentos políticos devem 

garantir a inserção do programa nas políticas prioritárias do MEC, bem como proporcionar a 

articulação política necessária para sua inserção entre as prioridades educacionais em todas as 

esferas de governo (federal, estadual e municipal). Os investimentos técnicos devem garantir 

a assessoria nas questões de base legal e operacional. Os investimentos financeiros devem 

garantir a contratação e qualificação de pessoal com formação/capacitação específica para 

EJA e condições de trabalho adequadas. 
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Um dos pontos críticos é a grande rotatividade do quadro docente, professores 

temporários, que pode comprometer o retorno dos investimentos em formação/ capacitação de 

docentes na rede federal. Outras questões a serem consideradas são a sobrecarga causada pela 

falta de professores e a falta de compensação financeira compatível. Quanto às condições de 

trabalho são necessários investimentos em infra-estrutura, adaptação dos espaços físicos, 

recursos para manutenção de laboratórios entre outros. Sobre os investimentos financeiros 

também é necessário considerar a oferta de programas de auxílio aos alunos, bolsas e estágios. 

 

Outras dificuldades são a conciliação dos horários dos alunos com a disponibilidade de 

professores e instalações, a superação da resistência à proposta entre professores, gestores e 

funcionários, a inexistência da oferta de cursos de ensino médio em algumas instituições. 

Deve-se considerar também a necessidade de promover a aceitação dos alunos de EJA pelo 

restante da comunidade discente. 

 

Entre as possibilidades existentes foram apontados os seguintes pontos: 

- A crença na educação e em seu aspecto transformador; consciência do papel 

social da rede; 

- Existe uma forte demanda da população; 

- A existência de quadro de pessoal qualificado (embora sem formação específica) 

e de condições de trabalho ainda que insuficientes; a possibilidade de 

aproveitamento de recursos existentes; 

- A existência de cursos que podem nortear o atendimento dessa demanda; 

- A possibilidade de consolidação de parcerias; 

 

Obs: A forma integrada dificulta as parcerias quando os professores pertencem a 

instituições diferentes. 

 

- A possibilidade de romper com concepções curriculares limitadoras e práticas 

excludentes. 
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ANEXO B – Decreto 5.840/2006 
 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 
 

DECRETO Nº 5.840, DE 13 DE JULHO DE 2006. 
 
 

Institui, no âmbito federal, o Programa 
Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos - PROEJA, e dá outras 
providências. 

 

 

 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, da 

Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 35 a 42 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 
1996, e no Decreto n° 5.154, de 23 de julho de 2004, no art. 6°, inciso III, da Lei n° 8.080, de 19 de 
setembro de 1990, e no art. 54, inciso XV, da Lei n° 8.906, de 4 de julho de 1994, 

 
DECRETA: 
 
 
Art. 1° Fica instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, 
conforme as diretrizes estabelecidas neste Decreto. 

 
§ 1° O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educação profissional: 
 
I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e 
 
II - educação profissional técnica de nível médio. 
 
§ 2° Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as características dos jovens e 

adultos atendidos, e poderão ser articulados: 
 
I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de trabalhadores, nos termos do art. 3°, § 2°, 
do Decreto n° 5.154, de 23 de julho de 2004; e 

 
II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, nos termos do art. 4°, § 1°, incisos I e II, 

do Decreto n° 5.154, de 2004. 
 
§ 3° O PROEJA poderá 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‖), sem prejuízo do disposto no § 4° deste 
artigo. 

§ 4° Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em qualquer caso, a partir da 
construção prévia de projeto pedagógico integrado único, inclusive quando envolver articulações 
interinstitucionais ou intergovernamentais. 
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§ 5° Para os fins deste Decreto, a rede de instituições federais de educação profissional 

compreende a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, os Centros Federais de Educação 
Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, as Escolas Agrotécnicas Federais, as Escolas Técnicas 
Vinculadas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II, sem prejuízo de outras instituições que 
venham a ser criadas. 

 
Art. 2° As instituições federais de educação profissional deverão implantar cursos e programas 

regulares do PROEJA até o ano de 2007. 
 
§ 1° As instituições referidas no caput disponibilizarão ao PROEJA, em 2006, no mínimo dez por 

cento do total das vagas de ingresso da instituição, tomando como referência o quantitativo de 
matrículas do ano anterior, ampliando essa oferta a partir do ano de 2007. 

 
§ 2° A ampliação da oferta de que trata o § 1° deverá estar incluída no plano de desenvolvimento 

institucional da instituição federal de ensino. 
 
Art. 3° Os cursos do PROEJA, destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores, 

deverão contar com carga horária mínima de mil e quatrocentas horas, assegurando-se 
cumulativamente: 

 
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para formação geral; e 
 
II - a destinação de, no mínimo, duzentas horas para a formação profissional. 
 
Art. 4° Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA deverão contar com 

carga horária mínima de duas mil e quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente: 
 
I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação geral; 
 
II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação profissional técnica; e 
 
III - a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos normativos do Conselho 

Nacional de Educação para a educação profissional técnica de nível médio, para o ensino 
fundamental, para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. 

 
Art. 5° As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão responsáveis 

pela estruturação dos cursos oferecidos e pela expedição de certificados e diplomas. 
 
Parágrafo único. As áreas profissionais escolhidas para a estruturação dos cursos serão, 

preferencialmente, as que maior sintonia guardarem com as demandas de nível local e regional, de 
forma a contribuir com o fortalecimento das estratégias de desenvolvimento socioeconômico e 
cultural. 

 
Art. 6° O aluno que demonstrar a qualquer tempo aproveitamento no curso de educação 

profissional técnica de nível médio, no âmbito do PROEJA, fará jus à obtenção do correspondente 
diploma, com validade nacional, tanto para fins de habilitação na respectiva área profissional, quanto 
para atestar a conclusão do ensino médio, possibilitando o prosseguimento de estudos em nível 
superior. 

 
Parágrafo único. Todos os cursos e programas do PROEJA devem prever a possibilidade de 

conclusão, a qualquer tempo, desde que demonstrado aproveitamento e atingidos os objetivos desse 
nível de ensino, mediante avaliação e reconhecimento por parte da respectiva instituição de ensino. 

 
Art. 7° As instituições ofertantes de cursos e programas do PROEJA poderão aferir e reconhecer, 

mediante avaliação individual, conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos extra-
escolares. 

Art. 8° Os diplomas de cursos técnicos de nível médio desenvolvidos no âmbito do PROEJA terão 
validade nacional, conforme a legislação aplicável. 
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Art. 9° O acompanhamento e o controle social da implementação nacional do PROEJA será 
exercido por comitê nacional, com função consultiva. 

 
Parágrafo único. A composição, as atribuições e o regimento do comitê de que trata o caput deste 

artigo serão definidos conjuntamente pelos Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego. 
 
Art. 10. O § 2° do art. 28 do Decreto n° 5.773, de 9 de maio de 2006, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 
 
―§ 2° A criação de cursos de graduação em direito e em medicina, odontologia e psicologia, inclusive 
em universidades e centros universitários, deverá ser submetida, respectivamente, à manifestação do 
Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Conselho Nacional de Saúde, 
previamente à autorização pelo Ministério da Educação.‖ (NR) 

 
Art. 11. Fica revogado o Decreto n° 5.478, de 24 de junho de 2005. 
 
Art. 12. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Brasília, 13 de julho de 2006; 185° da Independência e 118° da República. 

 
 
LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 
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ANEXO C – Discurso de conclusão do 3° ano médio/EJA-IFPB. 

Acreditamos que a nossa conquista vai impulsionar outras buscas e abrir novos horizontes, 

sempre apontando para um futuro muito promissor. 

O que alcançamos hoje é uma pequena parte do que vamos conquistar com o nosso talento. 

Esperamos que esta vitória seja o início de muitas outras conquistas. 

É enfrentando as dificuldades que ficamos fortes; 

É superando limites que crescemos; 

É resolvendo problemas que desenvolvemos a maturidade; 

É desafiando o perigo que descobrimos a coragem!!! 

As conquistas são adquiridas através de vitória 

Mas as vitórias são conseqüências de atos corajosos. 

A audácia é um ato ousado, 

Mas nem toda ousadia é Coragem. 

Ser corajoso requer um pouco de inteligência, destreza, sagacidade. 

Intrepidez ser bravo...E a isto chamamos de VALOR. 

Quantas vezes pensamos em desistir, deixar de lado, o ideal e os sonhos; 

Quantas vezes batemos em retirada, com o coração amargurado pela injustiça; 

Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade, sem ter com quem dividir; 

Quantas vezes sentimos a solidão, mesmo cercados de pessoas; 

Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota; 

Quantas vezes aquela lágrima, teima em cair, justamente na hora que precisamos parecer 

fortes; 

Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz; 

E a resposta vem, seja lá como for, um sorriso, um olhar cúmplice, um cartãozinho, um 

bilhete, um gesto de amor; 

E a gente insiste, 

Insiste em prosseguir, em acreditar, em transformar, em dividir, em estar, em ser; 

E Deus insiste em nos abençoar, 

Em nos mostrar o caminho: 

Aquele mais difícil, 

Mais complicado, mais bonito. 

E a gente insiste em seguir, porque temos uma missão... 

SER FELIZ. 

Não temos dúvidas como tem sido amargo renunciar momentos com a família, lazer entre 

outros afazeres... 

Mas temos certeza de que tudo o que temos construído neste espaço de tempo nos trará boas 

surpresas em todos os sentidos de nossas vidas. 

Por isso e muito mais agradecemos a Deus, aos nossos familiares, aos nossos queridos 

professores, pedagogos, assistentes sociais e a todos que nos propiciaram direta ou 

indiretamente esses momentos tão importante que ficaram marcados em nossas vidas. 

Muito obrigado... 

  
João Pessoa, 18 de dezembro de 2008. 

 

 

Sebastião Silva de Santana 
- Orador da Turma – 
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ANEXO D – Questionário aplicado aos alunos do PROEJA/IFPB 
 

 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA 

CENTRO DE EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

MESTRADO EM EDUCAÇÃO 
 

 
Questionário aplicado aos alunos do PROEJA/IFPB–Campus João Pessoa 

 

Prezado(a) aluno(a) do Curso Técnico em Eventos, 

Para o trabalho de pesquisa ora em desenvolvimento visando a elaboração de 
minha dissertação de Mestrado ―O PROEJA no IFPB Campus João Pessoa: 
fatores de permanência do educando‖, pelo Programa de Pós-graduação do 
Centro de Educação da Universidade Federal da Paraíba, solicito sua colaboração 
no sentido de responder às questões abaixo. Sua participação é de grande 
relevância, por serem os protagonistas deste meu caminhar. Para tanto as respostas 
devem ser dadas com o máximo de fidelidade.  Desde já agradeço.  

Zoraida Arruda. 

 
I – IDENTIFICAÇÃO 
 
1) Idade: ____anos 

2) Sexo:  (   ) masculino      (   ) feminino 

3) Estado Civil: 

(   )  Casado(a)  (   )  Solteiro(a)  (   ) Viúvo 

(   )  União estável (   )  Separado judicialmente (   ) Outros 

4) Tem filhos(as):   (   ) Sim    (    ) Não 

 Caso não tenha filhos, vá para a questão 5 

4.1 Quantos filhos? _______         

4.2  Eles moram com você? (    ) Sim      (    ) Não 

4.3 Caso tenha filhos e estes não morem com você, qual a razão? 

_________________________________________________________________ 

5 ) Com quantas pessoas você mora? ________ 

6) Local de origem/nascimento:  (   ) campo      (   ) cidade 

6.1 Cite o local/cidade onde viveu a maior parte de sua vida 

_________________________________________________________________ 
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7) A qual dessas categorias étnico-raciais você se inclui?   

(   ) branco   (   ) preto   (   ) parda   (   ) amarela   (   ) indígena 

 

II – CONDIÇÕES SÓCIO-ECONÔMICAS  

 

8) Considerando-se todos os rendimentos, seu e das pessoas com quem você mora, 

qual a sua faixa salarial?  

(   ) igual ou menos de 1 salário mínimo   ( ≤ R$ 622,00 ) 

(   ) de 1 a 2 salários mínimos ( entre R$ 622,00 e R$ 1.244,00 )  

(   ) de 2 a 3 salários mínimos ( entre R$ 1.244,00 e R$ 1.866,00 ) 

(   ) acima de 3 salários mínimos ( ≥ R$ 1.866,00 ) 

 
9) E qual é a sua participação no sustento da sua família? 

(   ) sou o único responsável pelo sustento da família 

(   ) sou o principal responsável 

(   ) ajudo, mas não sou o maior responsável pelo sustento da família 

(   ) não ajudo no sustento da família 

 
 
III – INFORMAÇÕES SOBRE TRABALHO  
 
10) No momento você está trabalhando? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 

Caso esteja trabalhando vá para a questão 11 

 Se não estiver trabalhando vá para a questão 14 
 
 

11) Em que tipo de serviço você trabalha? 
(   ) doméstico (em casa de família) 
(   ) diarista 
(   ) cuidador(a) de idoso 
(   ) vigilante 
(   ) ajudante de obras 
(   ) garçom/garçonete de bar ou restaurante 
(   ) camareira(o) 
(   ) outro serviço. Qual? _________________________________________ 

 
 
12) Você trabalha com carteira assinada? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
13) Qual o seu horário de trabalho? ( início e término.) 

_________________________________________________________ 
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IV – INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS  
  
14) Que motivo lhe fez vir estudar no IFPB?  

(   ) apenas para concluir o Ensino Médio 
(   ) para adquirir uma profissão 
(   ) para me preparar para o vestibular 
(   ) para melhorar o salário de onde trabalho 
(   ) para melhorar minhas condições de vida 
(   ) para conhecer novas pessoas 
 

Caso deseje, cite outros motivos que não esteja aqui relacionado: _____________ 

__________________________________________________________________ 

 
15) Você tem apoio da sua família para estudar? 

(   ) Sim 
(   ) Não 

 
16) Você já pensou em desistir do curso? 

(   ) Sim -  Por que? _______________________________________________ 
(   ) Não – Por que?_______________________________________________ 

 
17) Dentre os fatores abaixo, assinale os três principais (Por ordem de prioridade)  

que  faz você permanecer no PROEJA  

(    ) exigência do meu emprego atual 

(    ) para conseguir emprego melhor 
(    ) para conseguir emprego 
(    ) para fazer novos amigos 
(    ) para conseguir cursar uma universidade 
(    ) para satisfação pessoal 
(    ) outros motivos que não tenham sido aqui citados: ____________________ 

___________________________________________________________________ 
 
18) Como você avalia as práticas pedagógicas dos seus professores?  

(   ) tenho dificuldades em algumas matérias, mas os professores conseguem 

fazer com que eu aprenda. 

(    ) as avaliações dos professores não são complicadas 
(   ) os professores conseguem relacionar aquilo que está ensinando com as 
minhas experiências de vida e trabalho, tornando a aprendizagem menos difícil. 
(    ) os professores nos incentivam a estudar e a não desistir do curso 
(    ) outros motivos. Quais? _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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19) Qual o principal fator que favorece a sua permanência na escola? Você pode 
assinalar mais de um fator, colocando em ordem de importância, do maior para o 
de menor importância. (ex: 1, 2, 3,  etc) 
 

(   ) sinto-me bem acolhido no IFPB 

(   ) o benefício de R$ 100,00 (assistência ao educando) 

(   ) o apoio pedagógico (Coordenação do Curso, CAEST e COPED) 

(   ) outros. Quais? _________________________________________________ 

 
20) Mesmo permanecendo no curso, quais  as suas principais dificuldades ? (por 

favor  ordene da mais importante para a de menor importância, por exemplo 1, 2, 

3...etc) 

(   ) nenhuma 

(   ) conciliar horário de trabalho e vir para a escola 

(   ) não ter com quem deixar o filho 

(   ) pessoa na família idosa ou doente que depende de mim 

(   ) problemas familiares 

(   ) dificuldades na aprendizagem 

(   ) dificuldades de relacionamento com algum(us) professor(es) 

(   ) dificuldade de relacionamento na turma 

(   ) falta de segurança no horário de voltar par casa 

(   ) dificuldade de deslocamento entre sua casa, trabalho e o Instituto 

(   ) outras dificuldades. Quais? _______________________________________ 

 


