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EIXO TEMÁTICO 7: A EJA NA PERSPECTIVA DO MUNDO DO TRABALHO 

 

RESUMO 

 

A Educação de Jovens e Adultos no Brasil (EJA) é marcada por políticas públicas 

descontínuas, que não atendem às necessidades e especificidades dessa modalidade, 

descumprindo com a Constituição Federal de 1988, a qual estabelece a educação como 

um direito de todos. O artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) afirma que a 

educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência 

e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 

produtiva. Diante disso, e procurando atender a uma demanda social, instituiu-se o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) em 2005, reformulado pelo 

Decreto 5.840, em 2006. Esse programa busca atender à demanda de jovens e adultos, 

na perspectiva de uma formação integral, por meio da elevação da escolaridade, 

profissionalização, maior inserção na vida social e no mundo do trabalho. Conforme 

indica o Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007, p. 35), uma das finalidades dos 

cursos desse programa é “[...] proporcionar uma educação básica sólida, em vínculo 

estreito com a formação profissional, ou seja, a formação integral do educando.” Esse 

mesmo documento salienta que o público jovem e adulto atendido pelo PROEJA tem 

como marcas a descontinuidade dos estudos, a condição de trabalhadores e membros 

das classes populares. Para dar conta das especificidades do PROEJA, é fundamental 

que se criem condições para uma nova cultura escolar, o que implica uma política de 

formação docente e também “[...] a produção de um material educativo que seja de 

referência, mas, de forma alguma, prescritivo.” (BRASIL, 2007, p. 52). Os Institutos 

Federais de Educação apresentam como meta a oferta de 10% de suas vagas em cursos 

PROEJA; porém, um dos grandes desafios enfrentado pelas Instituições Federais de 

Ensino é a institucionalização da EJA entre os seus cursos de oferta e, particularmente, 

pensá-la em uma nova forma, integrando formação geral e educação profissional, 

possibilitando uma educação integral e contribuindo para uma melhor inserção social 

desses sujeitos. No Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) Câmpus Chapecó, 

estruturou-se o curso Técnico de Nível Médio em Eletromecânica na Modalidade EJA 

(PROEJA em Eletromecânica), que iniciou suas atividades em fevereiro de 2009, com o 
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ingresso da primeira turma, procurando atender a uma demanda de sujeitos jovens e 

adultos que não haviam frequentado ou concluído sua escolarização através da oferta 

profissional técnica de nível médio, como também do próprio Ensino Médio. Este 

estudo é parte de uma pesquisa pós-doutoral
1
 e tem como objetivo socializar a atuação 

profissional dos alunos egressos do Curso Técnico em Eletromecânica, após sete anos 

de oferta, explicitando os desafios enfrentados e suas conquistas alcançadas após a 

conclusão do curso. O objeto de estudo partiu da experiência e da trajetória de uma das  

pesquisadoras atuando em cursos do PROEJA, tendo emergido o desejo e a necessidade 

de ouvir os envolvidos e avaliar o trabalho desenvolvido durante esse percurso. 

Constituíram-se como campo de pesquisa deste trabalho os alunos egressos do Curso 

Técnico em Eletromecânica. O trabalho foi desenvolvido na perspectiva da pesquisa 

qualitativa, que é utilizada para responder questões que não podem ser quantificadas. 

(MINAYO, 2009). Os instrumentos para coleta de dados foram entrevistas e 

questionários estruturados. Após levantamento e organização dos dados, inscreve-se sua 

análise, objetivando levantar as temáticas mais frequentes, organizando-as em 

categorias, embasadas na base teórica de estudo e referência da pesquisa. A 

categorização de dados, segundo Bardin (2009), é uma operação de classificação de 

elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero (analogia), com os critérios previamente definidos. 

Através desse procedimento, extraíram-se informações que deram embasamento para 

responder aos objetivos propostos. Foram entrevistados 31 alunos egressos. Dentre os 

questionamentos levantados, destacam-se (a) dificuldades para conclusão; (b) atuação 

social e profissional após a conclusão. Quanto às dificuldades para conclusão, 

destacam-se os problemas em conciliar trabalho e estudo e questões familiares que 

surgiram durante o curso. Fundamentam os resultados desta pesquisa Amaro (2000), 

Arroyo (2005), Ciavatta (2005), Freire (2002), Frigotto (1998, 1999), Gadotti (2009) e 

Laffin (2016). Quanto à atuação profissional, 62% dos egressos estão na área de 

formação, porém o que chama a atenção, para além disso, são reconhecimento social, 

reconhecimento familiar, reconhecimento financeiro e reconhecimento laboral, com 

melhora na qualidade de vida da família após a conclusão do curso.  Observa-se neste 

estudo que muitos jovens trabalhadores, mesmo sendo infrequentes, conseguiram apoio 

de professores e familiares para enfrentar os problemas do cotidiano (moradia, jornadas 

de trabalho desumanas e dificuldades financeiras). Por fim, destaca-se que a família é 

uma fonte de influência para permanência do jovem e adulto na escola, que valoriza e 

reconhece a conquista. Ter esse reconhecimento familiar, social, laboral e financeiro faz 

com que esse sujeito busque novas possibilidades de ascensão. Nesse sentido, pode-se 

afirmar que o PROEJA cumpre o seu papel de possibilitar o aumento da autoestima do 

aluno egresso, através do reconhecimento de sua conquista da conclusão do curso; ter 

recebido o diploma fez aumentar o respeito dos familiares e da sociedade. 

Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos. PROEJA. Egressos. Educação 

Profissional. 
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 Esta pesquisa é um recorte do estudo pós-doutoral de Sandra A. Antonini Agne, sob a supervisão de 

Maria Hermínia Lage Fernandes Laffin. Foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação 

da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e teve como objetivo analisar a trajetória da oferta do 

Curso Técnico em Eletromecânica (IFSC) – Câmpus Chapecó – sob diferentes olhares: alunos (cursando, 

evadidos e egressos) e docentes. 
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