
 

____________________________________________________________ 
ENCONTRO DE PRÉ-ABERTURA DO IV ALFAEEJA EM SALVADOR 

1 

 

A GESTÃO DO ESTÁGIO CURRICULAR NO PREOEJA: PERMEANDO 

VISÕES DOS SUJEITOS ESCOLARES DO CEEP LOURDES CARVALHO 

NEVES BATISTA, EM CÍCERO DANTAS - BAHIA 

João Paulo Teixeira¹; Robson de Cássio Santos Dourado 2; Antônio Amorim3 

¹ Mestrando do Programa de Pós Graduação em Educação de Jovens e Adultos UNEB- 

Campus I,  Gestor do CEEP Lourdes Carvalho Neves Batista do município de Cícero 

Dantas – BA . Gestão, organização, tecnologia e políticas públicas na educação básica da 

Bahia. E-mail: joaopauloteixeira08@hotmail.com  
2Mestrando  do Programa de Pós Graduação em Educação de Jovens e Adultos UNEB- 

Campus I, Professor do município de Tanhaçu-BA . Gestão, organização, tecnologia e 

políticas públicas na educação básica da Bahia. E-mail: robsoncsdourado@hotmail.com..  
3 Pós- Doutor em Difusão do Conhecimento pela Universidade Federal da Bahia. Professor 

Titular Pleno da Universidade do Estado da Bahia, Campus I. Gestão, organização, 

tecnologia e políticas públicas na educação básica da Bahia. E-mail: 

antonioamorim52@gmail.com 

 

 

EIXO TEMÁTICO 1: CURRÍCULO NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

RESUMO 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) encontra-se inserida num momento de renovação 

pedagógica que busca uma educação democratizada, inclusiva e de qualidade, que através 

do PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Jovens e Adultos), é destinada à formação inicial e continuada 

de trabalhadores pela oferta da educação profissional técnica de nível médio-integrado a 

educação básica na modalidade (EJA), visando garantir aos discentes uma atuação efetiva 

e ativa no processo de aprendizagem. Nesse sentido, esse estudo é desenvolvido a partir 

da seguinte indagação: como se configura a  gestão e quais os desafios enfrentados pelos 

alunos do PROEJA do CEEP Lourdes Carvalho Neves Batista, em Cícero Dantas-BA, 

em relação à interação teoria e prática na realização do estágio curricular? Esse estudo é 

baseado a partir dos seguintes objetivos: refletir a relação teoria-prática que perpassa o 

Estágio Curricular no PROEJA; refletir com gestores, educadores e discentes o processo 

de ensino/aprendizagem para garantir na unidade escolar a coerência entre a teoria e a  

vivência prática. A proposta do estágio curricular na modalidade PROEJA, versa 

interligar empresa e sujeito aprendiz, tendo em vista que esta proposta possibilite a 

inserção social e melhorias econômicas, políticas e culturais de jovens e adultos, além das 

medidas necessárias para que esse aluno também esteja incluído através da interação 

teoria e prática no campo de estágio. O PROEJA busca oportunizar a (re) inserção de 

jovens e adultos no sistema escolar a partir de uma educação profissional “que tem como 

fundamento a integração entre trabalho, ciência, técnica e tecnologia, humanismo e 

cultura geral” (BRASIL, 2007, p.09). Nesses moldes, o PROEJA configura-se como um 

desafio pedagógico que versa a formação humanística a partir de saberes e conhecimentos 

científicos que são produzidos historicamente e que serão incorporados a uma formação 
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integrada especifica, permitindo que o sujeito, compreenda a si e ao mundo que o cerca, 

atuando para resolução de problemas, vislumbrando um cenário social mais justo 

(BRASIL, 2006). Quando trata-se em PROEJA e a necessidade da gestão entre teoria e 

prática, Moura (2004),  discorre que é preciso que a equipe pedagógica, desenvolva 

pesquisas e busque enfatizar as atividades de trabalho e educação como integrantes de um 

único processo em que se possa articular teoria e prática, construir perspectivas de 

melhorias das condições do estágio curricular, desenvolver metodologias de caráter geral 

do estágio empregado em atividades de diagnóstico e planejamento, importantes no 

desenvolvimento do estágio. Todas essas ações devem ser criadas com o intuito de 

motivar e oportunizar o discente à realização do estágio. A abordagem qualitativa foi o 

eixo norteador de todo o trabalho de pesquisa. Esse método está condicionado a dar ênfase 

à teoria fundamentada, aos processos de descrição, indução e de estudos pessoais 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994).  O método utilizado para essa pesquisa é o estudo de caso. 

Versando sobre esse método, Lüdke e André (1986) inferem que as características que o 

ilustra tem como intuito a descoberta, a interpretação em determinado contexto, a 

exposição da realidade de forma completa, a multiplicidade de fontes de informações, 

que oportunizam generalizações, expõem os pontos de vistas de uma determinada 

realidade social, além da utilização de uma linguagem acessível em suas publicações. No 

sentido de promover maiores reflexões teóricas sobre o estudo de caso, segundo Yin 

(2010) é um procedimento de pesquisa utilizado para entender os fenômenos complexos 

“[...] as características holísticas e significativas dos eventos da vida real, como os ciclos 

individuais da vida, o comportamento dos pequenos grupos, os processos organizacionais 

e administrativos, [...], o desempenho escolar, as relações internacionais [...]” (YIN, 2010, 

p. 24). Ainda o autor menciona que ao optar por essa estratégia de pesquisa, o investigador 

deve atentar para exposição rígida e justa das informações e evidências colhidas no campo 

de pesquisa (YIN, 2010). O questionário foi o instrumento utilizado para coleta de dados 

e evidências, desse modo, favoreceu o acesso às opiniões, valores e significados que os 

sujeitos atribuem às experiências vividas. Para Oliveira (2007), a definição dos 

instrumentos de pesquisa deve ser visceralmente adequada aos objetivos do estudo já 

delineados quando da escolha do tema. Ainda assim, o estudioso redimensiona que as 

informações obtidas com a aplicação dos instrumentos de pesquisa (questionários) devem 

ser sistematizadas para facilitar o processo de análise. O lócus da pesquisa é o CEEP 

Lourdes Carvalho Neves Batista, na cidade de Cícero Dantas – BA. Os sujeitos que 

compuseram esse estudo em sua representatividade foram dezesseis, sendo oito alunos e 

oito professores que fazem parte dos Cursos Técnicos em Informática e Técnico em 

Administração. Os colaboradores da pesquisa foram indagados sobre quais são os 

principais entraves encontrados para o desenvolvimento do estágio no Proeja.  Assim, 

33% dos colaboradores demarcaram que o despreparo dos estabelecimentos é um fator a 

ser superado; 33% versaram que as atribuições não são condizentes com o estágio; 17% 

expuseram que um fator que emperra o estágio é o quantitativo de empresas para campo 

de estágio supervisionado e 17% assinalaram que o horário de estágio é incompatível com 

os estudos ou trabalho. Nesse sentido Toaldo (1997) vem esclarecer  que estão entre os 

benefícios decorrentes do estágio são: aprofundamento de forma integral da 

aprendizagem; experiência direta com a futura formação, em que os conhecimentos são 

testados e confrontados a própria consciência social, em que o aluno (a) assume o 

compromisso de contribuir para o equacionamento dos problemas sociais de seu contexto, 

além é claro da motivação e maturidade, estimulando o estudante a tornar-se mais 

participativo e ativo nas atividades escolares, levando-o a compreender melhor suas 
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possibilidades e limitações. Posteriormente, os sujeitos da pesquisa ao serem 

questionados quanto à preparação dos alunos do PROEJA para o mercado do trabalho, 

expressaram a seguinte representatividade: 67% dos entrevistados acreditam que a prática 

do estágio está sendo bem aproveitado pelos alunos do PROEJA; 25% dos entrevistados 

os cursos não os preparam para o ingresso no mercado de trabalho e 8% demonstra que a 

preparação ocorre de forma parcial. As opiniões dos sujeitos coletivos são congruentes 

em destacar a importância e aproveitamento do estágio curricular, porém há necessidade 

de reflexões profundas e processos de intervenção pois uma porcentagem muito 

significativa fez menção que o estágio não os prepara para o mercado de trabalho se dá 

pelo fato de o local do estágio não ter uma estrutura adequada para desenvolver as 

habilidades necessárias para posterior ingresso no mercado de trabalho. Diante desse 

pressuposto, é necessário refletir a partir das ideias disseminadas por Moura (2004), em 

que educar jovens e adultos, não se restringe a tratar de conteúdos intelectuais, mas 

implica lidar com valores, com formas de respeitar e reconhecer as diferenças e os iguais. 

Dando continuidade, os dezesseis colaboradores da pesquisa foram indagados sobre a 

contribuição da gestão para efetivação do estágio supervisionado. Nesse sentido, 55% dos 

sujeitos acreditam na articulação da parceria com empresas; 27 %, em ceder a unidade 

escolar para ofertar o estágio curricular; 9% auxiliar na supervisão de estágio e 9% 

selecionar alunos para estágio supervisionado. É importante refletir sobre decisões 

pedagógicas e administrativas como: plano de desenvolvimento escolar, propostas 

pedagógicas, currículo, sistema de avaliação, calendário escolar, regimento e formas da 

participação da comunidade. O trabalho coletivo é imprescindível para a busca de 

respostas e possíveis soluções para as demandas expostas pelos sujeitos presentes no 

PROEJA, e a consciência de que a responsabilidade pelas questões do estágio não se 

centra no uno e sim no múltiplo, não está nas partes isoladas e sim num todo engajado, é 

essencial para a resolução de possíveis percalços que engessam o processo de vivência da 

prática do estágio curricular. Partindo da convicção de que o desenvolvimento do estágio 

ajuda na formação do indivíduo como ser social, acredita-se que esse exercício prático 

obrigatório é uma ferramenta fundamental para desenvolver conhecimentos, atitudes, 

valores e melhorar relacionamentos dentro do cenário do mundo do trabalho. No decorrer 

desse trabalho, as vozes dos sujeitos coletivos evidenciaram que a relação entre teoria e 

prática no estágio curricular do PROEJA é de grande importância para a sua formação, e 

se constitui em um processo fundado numa relação direta com a educação pautada as suas 

turmas (PROEJA), valendo-se de responsabilidade e contribuição da gestão, professores 

e empresas. Assim sendo, para atender as expectativas do mundo do trabalho, é preciso 

pensar no desenvolvimento do estágio em sua totalidade, assegurando aos discentes uma 

educação de qualidade embasada num estágio produtivo, que propicie o desenvolvimento 

de cidadãos e futuros profissionais críticos, reflexivos e autônomos. 
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