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EIXO TEMÁTICO: SUJEITOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E DIVERSIDADES 

 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo geral investigar o Programa Nacional de Integração 

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

Adultos (EJA) a partir de estudo de caso sobre o Programa de Educação de Jovens e Adultos 

no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Bahia PROEJA-IFBA/ Campus 

Santo Amaro. A pesquisa foi realizada a partir da percepção docente, através do estudo dos 

documentos oficiais e entrevistas realizadas com os professores atuantes no programa, nesta 

unidade. Inicialmente apresentamos uma reflexão e análise sobre as políticas públicas para a 

juventude popular relacionada ao campo educacional e com foco no ensino médio 

profissional. Por fim analisamos o curso técnico de segurança do trabalho do IFBA campus 

Santo Amaro, a partir da percepção docente sobre a política pública, a prática docente e os 

entraves e desafios para efetivação do programa. A análise de dados levou à constatação de 

que um dos entraves da qualidade da educação ofertada aos jovens e adulta é a perspectiva 

docente da perda de prestígio do IFBA, a partir da implantação deste curso, por tratar-se de 

uma política destinada a camadas populares. Por outro lado, os docentes avaliam o PROEJA 

como uma política em potencial, que necessita de ajustes no que tange a sua efetivação 

administrativa, pedagógica e metodológica.  
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INTRODUÇÃO 

A relevância social dessa proposta relaciona-se com a dimensão da população 

jovem e adulta brasileira que se encontra com baixa escolaridade. Trata-se de mais de 

15,6 milhões de pessoas, atendidas pelas redes públicas e privada de ensino, que buscam 

a escola com múltiplas expectativas, seja de alcançar um nível melhor de escolaridade, 

um maior reconhecimento da sociedade, obter conhecimentos para lutar pelos seus 

direitos, ou seja, pela expectativa de ascensão econômica e social (RUMMERT,2010). 

Do ponto de vista acadêmico, a proposta encontra relevância na pequena quantidade de 

trabalhos que tratam da temática, tendo como lócus de formação as instituições de 

educação profissional e sua integração com a EJA.   

1. Juventude de origem popular e escolarização para jovens e adultos no 

Brasil: interpretações teóricas  
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  Antes de iniciarmos as reflexões sobre a Educação de Jovens e Adultos no Brasil faz-

se necessário abordarmos algumas questões que perpassam a discussão sobre a juventude. 

Afinal, a demanda pela modalidade EJA dá-se em virtude do abandono da escola pelos jovens 

na idade apropriada. Por que alguns continuam e outros abandonam? Será que estamos 

tratando dos mesmos jovens? O que diferencia o grupo que permanece do que abandona?   

1.1 Juventude brasileira   

  De acordo com dados do IPEA (2013), divulgados no livro Dimensões da Experiência 

Juvenil Brasileira e Novos Desafios às Políticas, os jovens de 12 a 18 anos incompletos 

correspondiam a 21 milhões de pessoas no Brasil, cerca de 11% da população, com 

concentração na região Sudeste (38,7%), seguida da região Nordeste (30,4%). A maior parte 

dos jovens são negros (64,87%), 58% são mulheres e a imensa maioria (83,5%) é pobre e vive 

em famílias com renda per capita inferior a um salário mínimo.   

  

PROBLEMA/QUESTÃO DA PESQUISA  

 

 A partir das análises realizadas sobre o perfil, entraves e possibilidades de ensino aos 

alunos da modalidade PROEJA do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da 

Bahia (IFBA) Campus Santo Amaro, investigamos a seguinte questão: Docência na EJA e 

PROEJA: Qual o lugar da juventude de origem popular nessa modalidade?  

 

Abramo (2005) relata que “Por muito tempo, pelo menos até os anos 1960, a 

visibilidade da juventude no Brasil ficou restrita a jovens escolarizados de classe média, 

situação que condensava o significado da condição juvenil” (p. 38). Logo, as características 

das políticas públicas que vão se sedimentando são apenas de cunho punitivo, preventivo ou 

de resgate da criminalidade e de inserção no mercado de trabalho. Sendo assim, em que lugar 

se encaixa os jovens das camadas populares? Essa é uma questão a ser discutida. 

 

OBJETIVOS 

 

Apresenta-se como objetivo geral deste trabalho analisar os significados dados ao 

PROEJA, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA, Campus 

Santo Amaro a partir da percepção dos docentes envolvidos. Apresentam-se os seguintes 

objetivos específicos:  

 a) Analisar a política do PROEJA no Brasil e suas implicações no IFBA/Campus Santo 

Amaro.  

b) Identificar quais as concepções dos docentes sobre o Programa PROEJA e compara-las 

com o discurso oficial do PROEJA.  

d) Analisar quais os entraves e desafios encontrados na experiência do PROEJA no 

IFBA/Campus Santo Amaro – BA.   

A relevância social dessa proposta relaciona-se com a dimensão da população jovem 

e adulta brasileira que se encontra com baixa escolaridade. Trata-se de mais de 15,6 milhões 

de pessoas, atendidas pelas redes públicas e privada de ensino, que buscam a escola com 

múltiplas expectativas, seja de alcançar um nível melhor de escolaridade, um 

maior reconhecimento da sociedade, de obter conhecimentos para lutar pelos seus direitos, ou 

seja, pela expectativa de ascensão econômica e social (RUMMERT, 2010).  

Do ponto de vista acadêmico, a proposta encontra relevância na pequena quantidade 

de trabalhos que tratam da temática, tendo como lócus de formação as instituições de educação 

profissional e sua integração com a EJA. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Sabemos que a juventude brasileira enfrenta um grande dilema cotidiano entre a busca 

pela sobrevivência,  por meio do trabalho e a possível projeção para o futuro por meio da 

continuação dos estudos e profissionalização. Com isso, a maioria dos jovens de origem 

popular tem baixos níveis de escolaridade, trabalho precário, altas taxas de desemprego e 

poucas perspectivas de vida diante das altas taxas de homicídio e violência dos 

bairros que frequentam. As políticas públicas brasileiras ainda não conseguiram atingir a 

realidade dessa parcela das juventudes que chega ao ensino médio, inclusive na modalidade 

EJA, carregando exclusões, conflitos e contradições resultado de uma sociedade excludente 

que interferirão nas suas trajetórias escolares e nos desafios que colocarão à escola. 

(DAYRELL; CARRANO, 2010).  

 Conhecer os jovens que adentram nossas escolas, conhecer e compreender a realidade 

específica que atinge cada grupo poderá ser uma das estratégias importantes sobre como lidar 

com os jovens estudantes brasileiros. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Pensar uma escola e uma prática docente que atenda a “juventudes” de origem popular 

significa reconhecer os jovens trabalhadores sem as representações inferiorizadas que se 

cristalizaram sobre eles. É importante procurar desnudar-se dos preconceitos negativos e não 

reproduzi-los nas práticas pedagógicas e metodológicas a que são submetidos. Arroyo, 2010 

acrescenta: 

Superar a visão construída em torno dos adolescentes, jovens e adultos populares é 

desconstruir o discurso de que eles chegam às escolas cheios de carências, sem preparo e 

desqualificados. Romper com essa visão e desligar-se dessas amarras tanto nos currículos 

como nas práticas pedagógicas apresenta-se como um grande desafio aos docentes envolvidos. 

Espera-se que as representações inferiorizantes construídas ao longo da história e que pesam 

sobre esses educandos sejam desconstruídas ou que ao menos possamos oferecer a estes 

jovens práticas pedagógicas, currículos e docentes qualificados que garantam o direito deles 

terem explicações honestas e contextualizadas de como foram construídas estas 

representações. Caso isso não aconteça estes docentes por meio de praticas 

descontextualizadas apenas reforçarão a condição destes jovens como marginais, incapazes 

de aprender. Abrir espaço às narrativas dos jovens de origem popular, gritar pelo não 

ocultamento nos ambientes escolares é ir à procura dos significados dessa classificação 

segregadora, visando superar os caminhos perversos e injustos da exclusão e da reprovação.  

Trata-se de trazer o protagonismo dos jovens populares trabalhadores para o centro do debate, 

como outras fontes de leitura e conhecimento visando travar uma luta por reconhecimentos. 

(ARROYO, 2010).   

Portanto, alterar a postura docente para uma perspectiva de formação humana exige 

uma abertura à diversidade, levar em consideração os conteúdos trazidos pelos discentes, suas 

especificidades e a abertura para tempos mais flexíveis que contemplem suas necessidades de 

conciliar os estudos com o trabalho. 

 

METODOLOGIAS 

 A metodologia desta pesquisa tenta esclarecer a percepção atribuída ao PROEJA pelos 

professores que atuam no Programa por meio de uma abordagem qualitativa e pautada nos 

discursos dos sujeitos. Buscando atingir o objetivo apresentado anteriormente e 
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levantar as informações mais relevantes, desenvolvemos a pesquisa através dos seguintes 

passos:  

 Levantamento bibliográfico e documental;  

 Coleta de dados em setores do IFBA como a Coordenação de Registros Escolares 

(CORES), Pró-Reitoria de Ensino (PROEN) e a coordenação do curso de Segurança do 

Trabalho na modalidade EJA  

 Realização de entrevistas com os docentes do PROEJA;  

 Análise das entrevistas e demais informações levantadas.  

Iniciamos a pesquisa a partir de um levantamento bibliográfico sobre o PROEJA. 

Analisamos os aspectos legais e as políticas públicas, legislação da Educação de Jovens e 

Adultos, legislação do PROEJA e o Documento Base do PROEJA (Brasil, 2007). 

Analisamos também, as produções acadêmicas sobre o Programa, incluindo teses de 

doutorado, dissertações de mestrado, livros, artigos, comunicações e resumos, buscando 

verificar as vertentes em que o PROEJA tem sido analisado.  

  A coleta de dados foi feita com professores que fazem parte do corpo docente da 

instituição de forma efetiva e gestores do IFBA, visando fazer um diagnóstico da percepção 

dos docentes que integram a Educação Profissional e a Educação de Jovens e Adultos sobre o 

PROEJA. Assim, foram entrevistados 24 professores, sendo 12 professores pertencentes à 

área propedêutica e 12 à área técnica. Todos responderam à entrevista semiestruturada que, 

apesar de iniciada com roteiro prévio, foi modificada com o decorrer da pesquisa, gravada e 

transcrita pela pesquisadora com autorização dos participantes para esta dissertação, com o 

propósito de compreender, a partir dos discursos dos sujeitos pesquisados, as percepções deles 

sobre o PROEJA. 

As questões trazidas pelos docentes foram agrupadas por assunto e apresentadas a 

partir de três eixos: percepção docente sobre o PROEJA, sobre sua prática pedagógica e sobre 

os discentes.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Discutimos nessa pesquisa qual é o lugar 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, Ciências e Tecnologia da Bahia no 

campus Santo Amaro, a partir da percepção docente. 

Um dos objetivos desta pesquisa foi trazer o PROEJA para o centro do debate no IFBA 

e, ao mesmo tempo, provocar discussões e debates em torno do tema. Um dos grandes desafios 

no caminho percorrido durante  pesquisa foi a busca de análises por parte  de uma 

pesquisadora imersa na realidade estudada. Questionar as certezas prévias e abrir um campo 

de possibilidades nas observações e entrevistas feitas foi uma das maiores dificuldades.  

Iniciamos trazendo algumas definições de juventude  e  as demandas de escolarização 

para a juventude brasileira  de origem popular. Percebemos o dilema enfrentado 

pela juventude brasileira entre a busca pela sobrevivência, por meio do trabalho e a possível 

projeção para o futuro por meio da continuação dos estudos. A maioria dos jovens de origem 

popular tem baixos níveis de escolaridade e as políticas públicas brasileiras ainda não 

conseguiram atingir plenamente essa parcela das juventudes que chegam ao ensino médio, 

inclusive na modalidade de educação de jovens e adultos.  

As análises dos dados extraídos das observações e entrevistas com os docentes nos 

trouxeram à tona o fato de que o Programa ainda não tem claro qual o seu lugar, sua 

importância e sua identidade no campus Santo Amaro.  
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Percebemos que dentre as inquietações docentes citadas, a implantação do programa 

no campus, por decisão unilateral da gestão, a falta de estrutura física, a falta de 

acompanhamento institucional especifica ao desenvolvimento da política, a necessidade de 

participação de toda a comunidade envolvida e a ausência de formação docente foram as 

dificuldades mais citadas. Ressaltamos as aspirações dos professores em dispor de 

mecanismos institucionais que ofereçam maior acompanhamento e avaliação do programa 

para que os ajustes necessários aconteçam, visando a concretização do PROEJA.  

De acordo com os docentes a baixa procura pelos cursos do PROEJA dentro do campus 

se dá dentre outros fatores pela falta de comunicação adequada. O IFBA ainda não conseguiu 

atingir o público alvo do PROEJA, já que os editais não delimitam os estudantes a que a 

política se destina. Os docentes percebem a importância do curso e da política, porém, não 

sabem ainda como executar suas aulas de forma a atender ao público da EJA. Consideram-se 

despreparados, sem metodologia adequada e imersos em um universo de salas esvaziadas, 

situação que os leva a sugerirem a mudança da modalidade. Percebemos, entretanto, que a 

indicação de alteração não se da como opção de todos os professores, uma parte dos docentes 

acredita ainda na possibilidade de realizarem ajustes para melhor atender ao público da 

EJA.  Atribuem grande parte das dificuldades pedagógicas enfrentadas à “base fraca” dos 

estudantes e ao grande índice de evasão.   

Acreditamos, portanto, que uma das principais contribuições desta pesquisa foi 

justamente provocar o diálogo, inquietar os atores e contribuir para a discussão do programa. 

Ir além do diagnóstico interno do campus significa propiciar a reflexão das possibilidades que 

temos através do PROEJA, aprofundando as discussões institucionais sobre as percepções 

docentes, como possibilidade de refletir e analisar práticas exitosas que promovam o 

fortalecimento do programa.  
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