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RESUMO

O  fenômeno  evasão  escolar  no  PROEJA,  programa  destinado  a  oferecer  qualificação
profissional  e  elevar  a  escolaridade  de  jovens  e  adultos  trabalhadores,  com  trajetórias
escolares interrompidas, é o objeto de estudo desta pesquisa, que teve como objetivo geral:
analisar,  a partir  das concepções  dos educandos,  o fenômeno da evasão escolar no Curso
Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos do
IFNMG  -  Campus  Januária.  Como  objetivos  específicos:  abranger  as  políticas  públicas
voltadas para a Educação de Jovens e Adultos; identificar o quantitativo de evasões ocorridas
no período de 2012 a 2016 no Curso Técnico em Comércio do PROEJA /IFNMG; delinear o
perfil socioeconômico dos educandos evadidos no período delimitado e identificar os fatores
que motivaram a evasão escolar no Curso em questão. Como percurso metodológico adotou-
se o estudo de caso de cunho descritivo explicativo, com enfoque qualitativo e delineamento
de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Para a coleta de dados foram utilizados
documentos,  registros  em arquivos  e  entrevista  semiestruturada.  Os  sujeitos  participantes
desta  pesquisa  foram  os  alunos  evadidos  do  Curso  Técnico  em  Comércio  do
PROEJA/IFNMG da cidade de Januária – MG. Para a análise e tratamento dos dados obtidos,
utilizou-se a técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011). A partir da análise e
interpretação dos dados, à luz do referencial teórico, os achados deste estudo evidenciaram os
altos  índices  de  evasão  no  Curso  Técnico  em Comércio  do  PROEJA/IFNMG -  Campus
Januária. Entre os diversos fatores apontados como desencadeadores da evasão escolar pelos
entrevistados  destacam-se:  a  incompatibilidade  de  horário  entre  estudo  e  trabalho;  a
dificuldade de aprendizagem; falta de transporte para o traslado até a escola; o longo período
de afastamento da escola; desmotivação e baixo desempenho escolar. Como propostas deste
estudo  faram apresentadas  as  seguintes  sugestões:  adoção  de  metodologias  diferenciadas,
visando tornar as aulas mais dinâmicas para despertar o interesse dos educandos; capacitação
docente para a atuação no PROEJA; incentivo para o constante diálogo entre comunidade
escolar e educandos, respeito e valorização das diversidades socioculturais do educando, bem
como a proximidade com o aluno no sentido de conhecer os motivos que levam esse público à
evasão escolar e, a partir de propostas claras e exequíveis, trazê-los de volta para concluírem o
curso para o qual se matricularam.

Palavras-chave: Evasão escolar. Educação de Jovens e Adultos. PROEJA.



SUMMARY

The school evasion phenomenon in PROEJA, a program designed to offer professional qualification and raise
the educational level of young and adult workers with interrupted school trajectories, is the object of study of this
research, whose general objective was to analyze, from the students' conceptions, the Phenomenon of school
dropout from the Technical Course on Integrated Trade at High School in the Youth and Adult Mode of the
IFNMG - Campus Januária. As specific objectives: to cover public policies aimed at the Education of Youth and
Adults; To identify the number of evasions that occurred in the period from 2012 to 2016 in the Technical Course
in Commerce of PROEJA / IFNMG; To delineate the socioeconomic profile of students who had been evaded
during the defined period and to identify the factors that motivated school dropout in the course in question. As a
methodological course, a descriptive descriptive case study was adopted, with a qualitative focus and delineation
of bibliographical, documentary and field research. For data collection, documents, records in archives and semi-
structured interviews were used. The subjects that participated in this research were the students evaded from the
Technical  Course  in  Commerce  of  PROEJA /  IFNMG of  the  city of  Januária  -  MG.  For  the  analysis  and
treatment of the data, we used the Content Analysis technique proposed by Bardin (2011). From the analysis and
interpretation of the data, in the light of the theoretical reference, the findings of this study evidenced the high
rates of evasion in the Technical Course in Commerce of PROEJA / IFNMG - Campus Januária. Among the
several factors pointed out as triggers of school dropout by the interviewees stand out: the incompatibility of the
time between study and work; Difficulty in learning, lack of transportation to school, long periods of school
leaving, lack of motivation and poor school performance. As proposals in this study, the following suggestions
were presented: adoption of differentiated methodologies,  aiming to make classes more dynamic in order to
arouse the interest of the students, teaching qualification for the work in the project, encouraging the constant
dialogue  between  school  community  and  learners,  respect  and  Valuation  of  the  educator's  socio-cultural
diversities, as well as the proximity to the student in order to know the reasons that lead this public to school
dropout and, based on clear and feasible proposals, bring them back to finish the course in which they enrolled .

Keywords: School evasion. Youth and Adult Education. PROEJA.



LISTA DE ABREVIATURAS

APL - Arranjos Produtivos Locais

CDL - Clube de Diretores Lojistas

CEAA - Campanha Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos

CEB - Conselho da Educação Básica

CEFET - Centro Federal de Educação Tecnológica

CNE - Conselho Nacional de Educação

CNEA - Campanha de Erradicação do Analfabetismo

CNER - Campanha Nacional de Educação Rural

CODIR - Colégio de Dirigentes

COEN - Comitê de Ensino

CONSUP - Conselho Superior

CRE - Coordenação de Registros Escolares (CRE)

EJA- Educação de Jovens e Adultos

FAT - Fundo de Amparo ao Trabalhador

FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação

FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério

IFNMG - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais

IFs - Institutos Federais

INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional Anísio Teixeira

INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial

LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação

MCP - Movimento de Cultura Popular

MEB - Movimento de Educação de Base

MEC - Ministério da Educação

MOBRAL - Movimento Brasileiro de Alfabetização

MST - Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

PAS - Programa Alfabetização Solidária

PBA - Programa Brasil Alfabetizado



PDI - Projeto de Desenvolvimento Institucional

PEA - População Economicamente Ativa

PLANFOR - Plano nacional de Qualificação do Trabalhador

PNA - Programa Nacional de Alfabetização

PNAC - Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania

PNQ - Plano Nacional de Qualificação

PROEJA - Programa Nacional de Integração da Educação Básica a Educação de Jovens e 

Adultos

PROJOVEM - Programa Nacional de Inclusão de Jovens

PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego

PRONERA - Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária

RAIS - Registro Anual de Informações Sociais

SETEC - Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

SISTEC - Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica

SUDENE - Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste

TCU - Tribunal de Contas da União

UESB - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia

UNE - União Nacional dos Estudantes

UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.......................................................................................................................14

1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS...............25

1.1 A Educação de Jovens e Adultos no contexto das Políticas Pública...................................28

2 PROGRAMA NACIONAL DE INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
COM A EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E
ADULTOS – PROEJA............................................................................................................54

2.1  Implantação  do  Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com  a
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA......................61

2.2 Evasão Escolar Abandono Desistência: Conceitos e diferenciações..................................67

2.3 Evasão Escolar no PROEJA...............................................................................................69

3  REDE  FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO  PROFISSIONAL,  CIENTÍFICA  E
TECNOLÓGICA  E  INSTITUTOS  FEDERAIS  DE  EDUCAÇÃO,  CIÊNCIA  E
TECNOLOGIA.......................................................................................................................79

3.1 Januária: considerações históricas e geográficas................................................................84

3.2  O  Instituto  Federal  do  Norte  de  Minas  Gerais  –  Campus
Januária..................................................................................................................…………...87

3.3 A implantação do PROEJA no Campus Januária..............................................…..............95

4  ANÁLISE  DOS  FATORES  ÍNDICES  DE  EVASÃO  ESCOLAR  NO  CURSO
TÉCNICO  EM  COMÉRCIO  DO  PROEJA/IFNMG  -  CAMPUS  JANUÁRIA  E
CONCEPÇÕES DOS EDUCANDOS.................................................................................100

CONSIDERAÇÕES FINAIS...............................................................................................124

REFERÊNCIAS....................................................................................................................129

APÊNDICE............................................................................................................................141



14

INTRODUÇÃO

A presente  dissertação,  inserida  na  linha  de  pesquisa  Políticas  Públicas  e  Gestão  da

Educação, no âmbito do curso de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação da

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), prioriza como objeto de estudo a evasão

escolar no Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).

Embora o tema evasão escolar seja abordado com mais ênfase nos níveis Fundamental e

Médio da Educação Básica, essa é uma problemática que também perpassa o âmbito da Educação

Profissional. No entanto, ainda são poucas as pesquisas que abrangem essa modalidade de ensino.

Mesmo sendo possível prever certa similaridade do contexto, cujas motivações para o abandono

escolar se repetem nos mais diversos níveis e modalidades da Educação, sobretudo, a Básica.

Portanto, justifica-se a investigação, a partir das especificidades de uma dada realidade que, cada

vez mais, adquire contornos próprios.

Assim,  nesta  pesquisa,  procuramos  perquirir  as  motivações  para  a  evasão dos  alunos

matriculados  no Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de

Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Norte de Minas

Gerais (IFNMG) - Campus Januária. No ano de 2006, o IFNMG - Campus Januária, ainda Centro

Federal  de  Educação  Tecnológica  de  Januária  (CEFET),  passou  a  oferecer  o  PROEJA,  em

conformidade com o Art. 2º do Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, segundo o qual todas as

Instituições  Federais  de  educação  Profissional  (IFs)  deveriam implantar  cursos  e  programas

regulares do PROEJA até o ano de 2007.

A nossa  aproximação  com  o  objeto  deste  estudo  ocorreu  no  ano  de  2006,  quando

estivemos na Coordenação dos Cursos Técnicos do IFNMG - Campus Januária. Na coordenação,

juntamente a equipe de implantação, elaboramos uma proposta de ensino que propiciasse aos

jovens e adultos seria a oportunidade, e talvez a única, atender aos anseios de uma significativa

parcela da população da cidade de Januária e região. Ressaltamos que essa trajetória, bem como a

nossa atuação hodierna na Coordenação de Registro de Diplomas (CRD) no IFNMG – Reitoria,

motivaram, sobremaneira, o nosso interesse em desenvolver a presente pesquisar. A escolha do

tema se deu em favor do incômodo gerado a partir da constatação dos elevados índices de evasão
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nos cursos do PROEJA, tendo em vista que a Instituição tem primado por ofertar um ensino de

qualidade e que atenda aos anseios dos jovens e adultos que por muitos anos foram alijados dos

seus direitos à educação em idade própria.

Naquele ano de 2006, a implantação do Programa no Campus  Januária iniciou com a

oferta do Curso Técnico em Informática integrado ao Ensino Médio na modalidade de Jovens e

Adultos, sendo composto por duas turmas de 40 vagas. Para os jovens e adultos ingressos no

PROEJA do referido Instituto,  essa era,  pois, a oportunidade de concluírem o Ensino Médio,

concomitante à almejada formação profissional.

Cientes dos desafios que enfrentaríamos para atender esse público-alvo, dada a distinta

realidade desses jovens, que retomam os estudos após um longo período de afastamento, toda a

equipe se empenhou para concretizar a implantação do PROEJA na instituição. Contudo, apesar

dos esforços empreendidos, ao final do primeiro ano de oferta do Curso Técnico em Informática

Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos o resultado com o qual nos

deparamos foi desolador, 48,7% de evasão. Essa situação se agravou, chegando a alcançar, nos

anos de 2006 a 2016, um índice geral de evasão de 53% nos Cursos Técnicos do PROEJA e,

especificamente no Curso Técnico em Comércio evidenciou-se na turma iniciada em 2014 um

índice de evasão substancialmente mais elevado de 80,6%1.

Esse alto índice de evasão no âmbito do IFNMG -  Campus Januária, mobilizou toda a

equipe pedagógica, Comitê de Ensino (COEN)2, Colégio de Dirigentes (CODIR)3 e Conselho

Superior (CONSUP)4 em busca de medidas para combater o problema. Entretanto,  apesar do

envolvimento  de  toda  a  equipe,  não  se  observou  reversão  desse  quadro.  Empenhados  em

encontrar soluções plausíveis para aquela situação, fomos em busca de informações na realidade

de outros IFs. Todavia, verificamos que a conjuntura vivenciada pelo Campus Januária, no que

concerne à problemática da evasão, estava presente nos outros Campi que compõem o IFNMG,

bem como nos demais IFs. 

Tal  realidade coaduna com as  ponderações  de  Queiroz (2011),  o  qual  assevera  que a

evasão escolar não é um problema restrito a algumas instituições ou níveis de ensino, trata-se de

1 Dados coletados na Coordenação de Registros Escolares (CRE) do IFNMG Campus Januária, referente aos anos de
2006 e 2016. Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC)
2 Comitê de Ensino, cuja função é apoiar a gestão administrativa e acadêmica com a finalidade de colaborar para o
desenvolvimento das políticas e ações do IFNMG no âmbito do ensino. (PDI 2014-2018).
3 Colégio de Dirigentes, tem caráter consultivo, é um órgão de apoio ao processo decisório da Reitoria (IFNMG,
2014-2018).
4 Conselho Superior, que tem caráter consultivo e deliberativo, é o órgão máximo do IFNMG (IFNMG,2014-2018).
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uma questão de âmbito nacional, que há muito tem despertado o interesse de pesquisadores e

educadores, evidenciando a preocupação com crianças, jovens e adultos que chegam à escola,

mas nela não permanecem.

No que se refere à educação profissional, essa realidade torna-se ainda mais preocupante.

Conforme Dore e Lüscher (2011), no Brasil, embora o fenômeno da evasão assuma proporções

cada vez mais evidentes, na modalidade de educação profissional um dos maiores desafios está

na carência tanto teórica quanto empírica sobre o tema. Para os autoras supramencionadas, essa

realidade  cria  dificuldades  adicionais  à  pesquisa  na  construção  de  indicadores  adequados  à

investigação e solução do problema.

Ao abordar sobre a evasão nos cursos técnicos do IFNMG – Campus Arinos, Narciso

(2015, p.31) observou que: 

Existem poucos estudos sistematizados sobre a evasão nos cursos técnicos dos Institutos
Federais, precisamente onze dissertações e uma tese, segundo os dados da Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). Tais números devem ser
considerados ínfimos diante da expansão da Rede Federal de Educação Profissional que
contabiliza mais de 562 (quinhentos e sessenta e dois) Campi em todo o Brasil, gerando
mais de um milhão e cem mil vagas. Diante de toda a trajetória de mais de cem anos da
Educação profissional, a evasão tem sido um fenômeno persistente.

Assim posto, ante a carência de estudos sobre o tema e, considerando o alto índice de

evasão escolar  apresentado entre  os  anos de 2012 a 2016 no IFNMG – Campus Januária,  a

presente  pesquisa,  intitulada  “Evasão  escolar  no  PROEJA:  o  caso  do  Curso  Técnico  em

Comércio do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas Gerais – Campus Januária/MG”,

com o propósito  de  perquirir  a  evasão,  nessa  modalidade  de  ensino,  tem como pressuposto

desenvolver um estudo sistematizado para verificar os fatores que têm motivado a evasão escolar

nesse contexto.  

Considerando a identidade peculiar do PROEJA, cujo objetivo é oferecer qualificação

profissional e elevação do nível de escolaridade de jovens e adultos trabalhadores que tiveram

suas trajetórias escolares interrompidas, o problema de pesquisa deste estudo está notadamente

relacionado aos motivos que levam esses jovens e adultos a evadirem dos cursos técnicos, os

quais, pretensamente, lhes oportunizaria alcançar uma melhor colocação no mundo do trabalho,

bem como a conclusão de seus estudos, que, por motivos diversos, foram interrompidos. Partindo

desse problema, a hipótese que fundamenta este estudo é que o PROEJA/IFNMG – Campus
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Januária não tem correspondido às expectativas dos jovens e adultos que frequentam os cursos

técnicos oferecidos pelo Programa.

Nessa perspectiva, para que possamos abranger os fatores que têm motivado a evasão

escolar no Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e

Adultos  –  ofertado  pelo  referido  Instituto,  questionamos:  quais  têm  sido  as  dificuldades

enfrentadas pelos educandos do PROEJA, que têm obstaculizado sua permanência nos cursos

técnicos ofertados pelo Programa? A proposta pedagógica da instituição, de fato tem assumido o

PROEJA? As políticas públicas voltadas para a educação de jovens e adultos têm suprido as

demandas do PROEJA?  

Como  forma  de  responder  aos  questionamentos  propostos,  esta  pesquisa  tem  como

objetivo geral analisar, a partir da concepção dos educandos, o fenômeno da Evasão Escolar no

Curso  Técnico  em  Comércio  do  PROEJA/IFNMG  –  Campus  Januária.  Como  objetivos

específicos:  compreender  as  políticas públicas voltadas  para a  educação de jovens e  adultos;

identificar  o  índice  de  evasão  ocorrida  no  período  de  2012  a  2016  no  Curso  Técnico  em

Comércio  do  PROEJA/INFNMG  –  Campus Januária;  analisar  o  perfil  socioeconômico  dos

educandos evadidos no período delimitado, e identificar os fatores motivadores dessa evasão.

Considerando tais objetivos, ressaltamos que a discussão sobre a evasão escolar não é

tarefa fácil, dada a complexidade e abrangência do assunto e, também, por se tratar de um tema

que provoca opiniões distintas, especialmente no que diz respeito aos fatores que a motivam ou

nela interferem, bem como na busca de soluções para essa demanda. De tal modo, o fenômeno da

evasão  escolar  na  Rede  Federal  de  Educação  Tecnológica  exige  uma  análise  criteriosa,

principalmente no que tange às recomendações do Tribunal de Contas da União (TCU) que, nos

anos de 2011 e 2012, realizou uma auditoria nos IFs para verificar as taxas de evasão, tendo

constatado uma taxa de evasão de 24% nos cursos profissionalizantes voltados ao público da

Educação de Jovens e Adultos (EJA), e de 19% nos cursos profissionalizante de nível médio.

Os resultados apontados pela auditoria do TCU evidenciaram um quadro preocupante de

retenção  de  educandos,  escassez  de  docentes  e  insuficiência  de  infraestrutura  para  o

desenvolvimento da pesquisa e extensão, suscitando o Acórdão nº 506/20135. O referido acórdão
5 O Acórdão  nº  506/2013  sugeriu,  dentre  outras  medidas,  a  instituição,  por  meio  da  Secretaria  de  Educação
Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC), em conjunto com os Institutos Federais, um plano voltado ao tratamento
da evasão na Rede Federal de Educação Profissional, que contemplasse: a.1) levantamento de dados de variáveis que
permitam identificar  alunos com maior propensão de evasão; a.2)  inserção nos Termos de Acordos de Metas  e
Compromissos de indicadores de evasão, retenção e conclusão, desagregados para diferentes modalidades de cursos
(Médio Integral,  Licenciatura  etc.);  a.3)  análise  quanto à viabilidade  de  adequação dos critérios  PNAES ou de
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recomendou  que  o  Ministério  da  Educação  (MEC),  juntamente  a  Secretaria  de  Educação

Profissional e Tecnológica (SETEC) e os 38 IFs elaborassem um Plano de combate à evasão. Para

a condução desse trabalho, instituiu-se, por meio da portaria SETEC nº 39, de 22 de novembro de

20136,  um grupo  de  pesquisadores  para  a  condução  e  elaboração  desse  Plano  de  ação  que

apontasse as causas e medidas de combate à evasão em todos os cursos, níveis e modalidades de

ensino ofertados pelos IFs.

Assim, ante a importância do tema e a premente necessidade de se abranger as causas da

evasão nos cursos do PROEJA ofertados pelo IFNMG -  Campus Januária,  a relevância desta

pesquisa  está  na  necessidade  de  se  conhecer  os  motivos  que  têm contribuído  para  a  evasão

escolar nos Cursos do PROEJA no referido instituto, tendo em vista que não só o IFNMG –

Campus Januária,  mas  também  os  demais  IFs  têm  vivenciado  dificuldades  para  garantir  a

permanência da maioria dos discentes do PROEJA até a conclusão dos cursos.

Em relação ao percurso metodológico adotado neste estudo, destacamos as considerações

de  Vergara  (2009)  que  fornece  uma classificação bastante  pertinente  a  respeito  dos  tipos  de

pesquisa possíveis de serem realizadas. A autora propõe que os estudos sejam avaliados quanto

aos  fins  e  aos  meios.  Do ponto  de  vista  dos  meios,  a  autora  distingue:  pesquisa  de  campo,

laboratório, documental, bibliográfica, experimental, ex post facto, participante, pesquisa-ação e

estudo de caso. No que se refere aos fins, dados os objetivos desta pesquisa, a mesma se enquadra

nas categorias estudo de caso de cunho descritivo explicativo. 

Como sugere o próprio nome, a pesquisa explicativa esclarece as razões para a ocorrência

de um dado fenômeno. Assim, busca-se reforços nas investigações descritivas que, por sua vez,

delineiam  uma  forma  de  estudo  que  permite  a  caracterização  de  populações  e  fenômenos.

Portanto, verifica-se que ambas as propostas se complementam, fornecendo o aporte necessário

para pesquisas com objetivos semelhantes aos traçados neste estudo. 

normatização/regulamentação de outras linhas de assistência estudantil voltadas ao atendimento de alunos com risco
de evasão; a.4) garantia de alocação de profissionais para realizar o acompanhamento escolar e social de alunos nos
campi; a.5) o fomento à participação de alunos em programas de reforço escolar, assim como a sua participação
como tutores e monitores (TCU, Acórdão n. 506/2013, p. 54).
6 PORTARIA Nº 39, DE 22 DE NOVEMBRO DE 2013. SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E
TECNOLÓGICA - Institui Grupo de Trabalho com a atribuição de: elaborar relatório dos índices de evasão, retenção
e conclusão desagregados para diferentes modalidades de cursos; e elaborar manual de orientação para o combate à
evasão, incluindo o diagnóstico de aluno ingressante com propensão à evasão, identificação das causas e utilização
de monitorias, tutorias e reforço escolar.
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Quanto aos meios, esta investigação constitui-se em um estudo de caso, coadunando com

os princípios das pesquisas de campo e documental. A primeira classificação, conforme esclarece

Vergara (2009), sugere uma pesquisa limitada a uma ou poucas unidades e apresenta certo nível

de  detalhamento,  o  que  exemplifica  adequadamente  a  proposta  desta  análise.  Já  a  segunda

classificação implica investigação de cunho empírico, realizada no ambiente que mantém relação

com o fenômeno de análise. Portanto, tendo em vista que este estudo se desenvolveu no local de

ocorrência do problema pesquisado, o mesmo se enquadra nessa categoria.

A terceira classificação, por sua vez, diz respeito, segundo pondera Vergara (2009), às

investigações que se valem de documentos conservados no interior de órgãos públicos e privados

de qualquer natureza, ou com pessoas. Esse tipo de análise engloba documentos que não são de

domínio  público,  mas  que, de  algum modo,  agregam valor  à  pesquisa.  Desse  modo,  foram

utilizados como fontes desta pesquisa os Diários de Classe disponibilizados pela CRE, dados do

SISTEC, Relatório de Auditoria do TCU (2012). Ainda, como fonte de pesquisa, utilizamos o

Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005, o Decreto Presidencial nº 5.840, de 13 de julho de

2006, que revogou o anterior, designando o PROEJA como Programa Nacional de Integração da

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos;

o Documento Base do PROEJA (2007), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº

9.394/96 (LDBN).

Para subsidiar a identificação de informações sobre o quantitativo da evasão no PROEJA,

nos valemos do estudo detalhado da legislação da EJA e PROEJA, da Educação Profissional e do

Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), o qual norteia os princípios, metas, finalidades e

ações  do  IFNMG.  E  para  o  delineamento  do  perfil  dos  sujeitos  participantes  deste  estudo

recorremos aos Questionários Socioeconômicos7.

De acordo com Collis e Hussey (2005), quanto à natureza dos dados e o modo como são

tratados as pesquisas podem ser definidas como quantitativas ou qualitativas. Sendo de natureza

quantitativa, ela terá seu foco na mensuração de fenômenos; já a de natureza qualitativa busca

7 O  questionário  socioeconômico  utilizado  nos  processos  de  seleção  de  candidatos  para  ingresso  no  IFNMG,
considera-se um instrumento de averiguação de informações no momento da matrícula, pois a instituição reserva
vagas para grupos específicos em conformidade com a legislação vigente de cotas - Lei nº 12.711/2012. Portanto, o
questionário  subsidia  o processo  de  matrícula.  Além disso,  ele  é  utilizado como ferramenta  para  realização  de
diagnósticos, a exemplo da identificação do perfil de interessados em nossa instituição, o que favorece a realização
de campanhas de divulgação e publicidade. 
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analisar os mecanismos subjacentes aos comportamentos e à interpretação que os atores elaboram

sobre seus próprios comportamentos. 

Nessa perspectiva, destacamos que o método qualitativo, quando aplicado na investigação

de fenômenos como o proposto neste  estudo, goza da prerrogativa de revelar  elementos que

passariam despercebidos por uma análise de cunho meramente quantitativo, elementos situados,

sobretudo, no âmbito da lógica social dos indivíduos. Portanto, a presente pesquisa trata-se de um

estudo  de  caso  de  cunho  explicativo,  descritivo,  com  enfoque  qualitativo,  adotando  o

delineamento de pesquisa bibliográfica, documental e de campo. Rey (2005, p. 5) corrobora que:

[...] no caráter construtivo interpretativo do conhecimento, o que de fato implica
compreender é o conhecimento como produção e não como apropriação linear
de uma realidade que se nos apresenta. A realidade é um domínio infinito de
campos inter-relacionados independente de nossas práticas; no entanto, quando
nos aproximamos desse complexo sistema por meio de nossas práticas as quais,
neste  caso,  concernem à  pesquisa  científica,  formamos  um novo  campo  de
realidade  em  que  as  práticas  são  inseparáveis  dos  aspectos  sensíveis  dessa
realidade.  É  impossível  pensar  que  temos  um  acesso  ilimitado  e  direto  do
sistema  do real,  portanto,  tal  acesso  é  sempre  parcial  e  limitado a  partir  de
nossas próprias práticas. 

Assim, nas proposições do autor, o conhecimento é um processo de construção que se

torna autêntico na produção constante  de novas concepções e no sentido da confrontação do

pensamento do pesquisador  com os  múltiplos  eventos  empíricos coexistentes  no processo de

investigação.

Quanto à pesquisa bibliográfica, essa permite o acesso ao que já se produziu e se registrou

a respeito do tema analisado, possibilitando a cobertura de uma gama de fenômenos muito mais

ampla do que aquela que se poderia pesquisar diretamente. De acordo com Gil (2002), a pesquisa

bibliográfica tem o objetivo de explicar um problema com base em conhecimentos teóricos já

publicados em outras obras.

No  que  se  refere  à  pesquisa  documental,  Sá-Silva;  Almeida  e  Guindani  (2009)

consideram-na como um procedimento em que se utiliza métodos e técnicas para a apreensão,

compreensão  e  análise  de  documentos,  oportunizando  apreender  fenômenos,  cuja  percepção

necessita de contextualização histórica e sociocultural. Também Guba e Lincoln (1981) destacam

que os documentos constituem uma fonte estável e rica, representando ainda uma fonte natural de
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informações,  que  surgem  num  determinado  contexto  e  fornecem  informações  sobre  esse

contexto.

De tal modo, visando uma análise mais completa e integrada sobre a controversa evasão

escolar,  a  combinação  da  pesquisa  bibliográfica  e  análise  documental  propiciou  abranger  os

estudos que têm sido desenvolvidos sobre o tema, bem como os pareceres, decretos e políticas

públicas voltadas para a educação de jovens e adultos com ênfase no PROEJA. Considerando que

a pesquisa bibliográfica permite ao pesquisador ter acesso ao que já foi produzido e registrado

sobre  o  tema  de  sua  pesquisa,  o  embasamento  teórico  deste  estudo  está  fundamentado  nas

conjecturas  de  autores  como  Haddad  (2000),  Arroyo  (2005),  Frigotto  (2005),  Freire  (2007),

Saviani (2007), Di Pierro (2008), Moreno (2012), Carvalho (2014), Ferreira (2014) entre outros,

os  quais  têm empreendido  importantes  pesquisas  sobre  a  educação  profissional  de  jovens  e

adultos, bem como sobre a evasão escolar no âmbito dos cursos técnicos ofertados pelo PROEJA.

Para a coleta de dados, optamos pela entrevista semiestruturada, que, conforme expõem

Ludke e André (2013),  possibilita  a viabilidade de elaboração de perguntas que não seguem

orientações inflexíveis, permitindo ao entrevistador fazer as adaptações necessárias para obter o

máximo de informações dos indivíduos entrevistados. Reforçando e complementado essa ideia,

Triviños  (1987)  pondera  que  a  entrevista  semiestruturada  parte  de  questionamentos  básicos

apoiados  em  teorias  e  hipóteses  de  interesse  da  pesquisa,  oferecendo  amplo  campo  de

interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas

dos entrevistados8. 

Na contextura do  corpus de pesquisa, é indispensável a verificação dos procedimentos

quanto  à  organização,  estruturação  e  significação  dos  dados  coletados,  convertendo-os  em

deduções significativas e confiáveis. Nesse sentido, para a análise e tratamento dos dados obtidos

por meio da entrevista semiestruturada, utilizamos a técnica de Análise de Conteúdo proposta por

Bardin (2011), a qual faz uso de procedimentos sistemáticos para a descrição do conteúdo das

mensagens. Farago e Fofonca (2013) ponderam que a técnica de Análise de Conteúdo possibilita

trazer ao mundo da pesquisa científica um concreto e operacional método de investigação.

Portanto, considerando as três etapas da Análise de Conteúdo, na primeira, a pré-análise,

procedemos à organização do material de pesquisa, selecionando os documentos pertinentes ao

8 As perguntas elaboradas para este estudo encontram-se disponíveis no Apêndice 2 deste estudo.
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tema em estudo,  com a  finalidade de  torná-los  funcionais.  Na segunda etapa,  exploração ou

codificação  do  material,  realizamos  a  categorização  desse  material.  Essa  categorização  foi

agrupada em unidades de registro que, no nível linguístico, conforme assevera Bardin (2011),

compreende  palavras  ou  frases  mais  utilizadas  e,  no  nível  semântico,  abrange  o  tema  mais

utilizado. Aqui ressaltamos que, neste estudo, tanto as palavras e frases quanto o tema foram

considerados a partir da verificação das recorrências nas falas dos entrevistados para a descrição

das  características  relevantes  quanto  aos  fatores  da  evasão  escolar  nos  cursos  do  PROEJA

ofertados IFNMG - Campus Januária.

Por  fim,  na  terceira  etapa,  procedemos  ao  tratamento  dos  resultados,  inferências  e

interpretação.  Para  essa  etapa,  fizemos  a  condensação  das  informações,  momento  em  que

realizamos uma análise profunda, reflexiva e crítica do material, retomando o referencial teórico,

como forma de embasar e dar sentido às interpretações dos dados pesquisados.

Quanto à população e amostra da pesquisa, Martins e Theófhilo (2009) esclarecem que a

população é  o  conjunto  de  indivíduos que  apresenta  em comum determinadas  características

definidas para o estudo, já a amostra é um subconjunto da população, conforme algum critério de

representatividade. Nessa perspectiva, a população desta pesquisa foi composta pelos educandos

do IFNMG - Campus Januária, compreendendo como amostra os alunos matriculados no Curso

Técnico  em Comércio  Integrado ao  Ensino Médio  na Modalidade  de  Educação de Jovens  e

Adultos, no período que abrange os anos de 2012 a 2016.

Alves-Mazzoti e Gewandsznajer (2004, p.174) propõem que “os sujeitos sejam escolhidos

de forma proposital em função de suas características ou dos conhecimentos que detêm sobre os

interesses  da  pesquisa”.  A  partir  da  definição  da  população  da  pesquisa,  realizamos  um

levantamento por meio dos questionários socioeconômicos dos dados referentes aos educandos

selecionados para este estudo, a fim de identificar algumas caracterizações como: gênero, idade,

estado civil, local de moradia, entre outros. Também recorremos aos registros de matrícula da

CRE para quantificarmos o número de educandos evadidos no mencionado período. 

De  um  universo  de  107  alunos  matriculados  no  Curso  Técnico  em  Comércio  do

PROEJA/IFNMG – Campus Januária, selecionamos uma amostra de 10 educandos evadidos das

turmas que iniciaram as atividades escolares nos anos de 2012, 2013 e 2014. Esses alunos foram

convidados para participar da entrevista semiestruturada, a amostra compôs-se de seis educandos

do gênero feminino e quatro do masculino. O contato foi feito por meio de ligação telefônica e as
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entrevistas foram realizadas nas residências dos participantes. Para a participação na pesquisa

alguns esclarecimentos foram expostos aos entrevistados, tais como: os objetivos da pesquisa, o

tratamento das informações fornecidas por eles, o anonimato da amostra de participantes, e a

possibilidade de desistência de participar da pesquisa no momento em que desejassem. Após os

devidos  esclarecimentos  foi  assinado  pelos  participantes  o  Termo de  Consentimento  Livre  e

Esclarecido (TCLE)9. 

Também recorremos  à  participação  de  duas  educadoras  que  trabalharam no  IFNMG,

quando da implantação do PROEJA – Campus Januária. Da mesma forma essas educadoras, após

esclarecimentos sobre a pesquisa, assinaram o TCLE. O interesse na participação dessas docentes

justifica-se  pelo  fato  de  que  as  mesmas  tiveram  relevante  envolvimento  no  contexto  de

materialização do nosso objeto de estudo, nos ajudando na compreensão da dinâmica, bem como

dos entraves, perspectivas, prospectivas e desafios que envolveram a efetivação do PROEJA no

IFNMG - Campus Januária. 

Como  forma  de  alcançar  os  objetivos  propostos  neste  estudo  e  considerando  a

compreensão do contexto em que se insere a temática em questão, esta pesquisa foi estruturada

em quatro capítulos, além da Introdução e Considerações Finais. Na Introdução, conforme se

apresentou, foi feito um delineamento geral das motivações, os objetivos, problematização, os

procedimentos metodológicos adotados, a caracterização da amostra de pesquisa de campo, entre

outros.

No primeiro capítulo, trazemos uma breve fundamentação histórica sobre a Educação de

Jovens e Adultos (EJA). Essa abordagem possibilita conceber o Programa Nacional de Integração

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

Adultos  (PROEJA)  no  contexto  da  discussão  de  algumas  políticas  públicas  inclusivas  e

compensatórias que permearam a educação de jovens e adultos. 

No segundo capítulo,  abordamos sobre o PROEJA (Decreto 5.840 de 13 de junho de

2006)  o  qual  surgiu  com a  proposta  de  integrar  a  educação  profissional  à  educação  básica,

buscando superar a dualidade: trabalho manual e intelectual. Tratamos a respeito da implantação

desse programa em âmbito nacional, expomos os diferenciais dos conceitos de evasão, abandono

e desistência, no sentido de abrangemos a evasão no PROEJA.

9 Conforme modelo apresentado no Apêndice 1
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O terceiro capítulo trata da contextualização da Rede Federal de Educação Profissional,

Científica  e  Tecnológica,  dos  IFs  como  proponentes  do  PROEJA.  Posteriormente  são

apresentadas algumas considerações históricas e geográficas da cidade de Januária. Em seguida

apresenta-se um panorama do IFNMG com especificidade para o  Campus  Januária,  lócus de

nossa pesquisa, bem como considerações sobre a implantação do PROEJA no referido Campus.

Por sua vez, o quarto capítulo apresenta a análise dos fatores e índices de evasão escolar

no Curso Técnico em Comércio PROEJA/IFNMG –  Campus Januária. Ainda, nesse capítulo,

delineamos o perfil dos participantes desta pesquisa, bem como expomos suas falas, as quais

evidenciam  as  motivações  para  a  evasão  e  as  concepções  relativas  ao  Curso  Técnico  em

Comércio PROEJA/IFNMG – Campus Januária.  

Por fim, nas Considerações Finais, apresentamos as percepções referentes aos achados da

pesquisa,  bem  como  a  proposição  de  diretrizes  que  possibilitem  a  minimização  ou  mesmo

reversão dos índices de evasão escolar verificados.



25

1 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Para configurar  a  função social  e  política da Educação de Jovens e  Adultos  (EJA),  é

necessário abranger alguns aspectos históricos do sistema educacional brasileiro, bem como a

legislação pertinente e as políticas públicas direcionadas ao desenvolvimento dessa modalidade

de  ensino.  O  sistema  educacional  brasileiro  sempre  foi  permeado  por  mudanças  que  o

sintonizaram no processo de organização e reorganização do trabalho capitalista e dos modelos

de gestão. Em decorrência disso, e em nome do desenvolvimento, o Estado se tornou responsável

pelos investimentos e planejamento da educação.

Assim,  em  função  da  ligação  com  setores  econômicos,  a  formulação  das  Políticas

Públicas  Educacionais  brasileira  tiveram  grande  influência  do  capitalismo.  Essa  ligação

evidenciou um descompasso entre o que deveria ser feito e a conveniência com as instâncias

financiadoras, tendo como consequência a não concretização das ações ou o retardamento das

medidas,  as  quais  eram movidas  por  uma  correlação  de  forças  entre  grupos  com diferentes

interesses  e  concepções  em relação à  educação.  Indiscutivelmente,  essa  correlação de  forças

acabou por influenciar o processo de definição das políticas públicas para a educação.

Nesse encadeamento de interesses encontram-se o Estado e o mercado, que, impelidos

pelos organismos econômicos, minimizaram ou esmagaram as forças dos grupos populares, os

quais  foram  excluídos  dos  processos  de  decisão.  Assim,  nos  diversos  períodos  da  história

brasileira,  a  organização  do  sistema  de  ensino  foi  marcada  por  tensões,  descontinuidades,

rupturas, adaptações e contradições, características do caráter classicista e seletivo, para atender à

ordem econômica neoliberal, em detrimento dos anseios da população brasileira, sobretudo, a

menos favorecida. Conforme ressalta Saviani (1999, p.35), 

[...]  a  escola  em que  pese  a  aparência  unitária  e  unificadora,  é  uma  escola
dividida em duas (e não mais do que duas) grandes redes, as quais correspondem
à divisão da sociedade capitalista em duas classes fundamentais: a burguesia e o
proletariado.

Nesse  contexto,  as  reformas  educacionais  foram resultantes  da  reforma  estrutural  do

Estado, cujos princípios foram pautados na reformulação de atribuições, responsabilidades e de
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constantes ajustes econômicos. A principal consequência dessas mudanças está nas formas de

regulação do Estado, recaindo nas políticas de educação e ampliando a atuação do setor privado

nos serviços públicos educacionais. 

De tal  modo,  mais  precisamente  a  partir  de  1996,  o  Estado  brasileiro  estabeleceu  as

reformas  educacionais  para  a  EJA,  buscando  adequar-se  à  ordem  econômica  advinda  dos

organismos internacionais. De acordo com Rummert e Ventura (2007), a adesão do Brasil ao

modelo de estado mínimo, com vista a afinar-se aos ditames neoliberais, foi efetivada a partir da

centralização das decisões com descentralização das ações e das responsabilidades de execução.

As autoras consideram que os instrumentos legais imprimiram às políticas públicas, no âmbito da

educação,  um  tom  acentuadamente  pulverizado  e  compensatório.  Essa  lógica  redefiniu  o

conteúdo da ação governamental, o qual passou a priorizar estratégias de focalização em grupos

de extrema pobreza (RUMMERT; VENTURA, 2007).

Nessa perspectiva, as políticas públicas voltadas para a EJA integraram o conjunto das

reformas educacionais, tendo como cerne a formação de mão de obra. Portanto, podemos inferir

que a educação brasileira foi construída numa dualidade, ou seja, uma educação que se destina a

poucos,  à  elite,  com uma formação desvinculada do processo produtivo;  e  outra  destinada  à

classe popular,  pensada como forma de qualificar  mão de obra,  visando à preparação para o

mercado de trabalho. 

Belizário et al (2015) abordam que a lógica do capitalismo adentra nas escolas, resumindo

a educação ao dever de reproduzir a força de trabalho para o capital, atuando como promotora de

sujeitos  cada  vez  mais  competitivos,  com capacidade  para  atuarem no mercado de  trabalho.

Contudo, sem uma formação humana que os habilite a entender e intervir no meio em que estão

inseridos, resultando em uma formação de sujeitos acríticos e passivos. 

Com  indiscutível  desarranjo,  as  implicações  dessa  sociedade  capitalista  afetam

diretamente as Políticas Públicas de Educação, principalmente no que se refere à EJA. Esta foi

planejada pelo poder público, com políticas ínfimas, de cunho assistencialista e compensatórias,

com iniciativas  focalizadas  e  imediatistas  de  formação aligeirada,  fragmentada e  descontínua

(BELIZÁRIO,  et  al,  2015).  Desse  modo,  a  EJA,  caracterizada  como  “um campo  aberto”  a

qualquer cultivo e semeadura, se apresentava permeada por indefinições e exposta a intervenções

passageiras.  Nas  proposições  de  Arroyo  (2006),  a  EJA  pode  se  tornar  um  campo

desprofissionalizado, de amadores, de campanhas e de apelos à boa vontade e à improvisação.
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Ao se considerar  o legado da educação popular  para os jovens e adultos,  o qual fora

marcado pela exclusão e marginalização, verifica-se que a EJA caracterizou-se como uma política

afirmativa de direitos coletivos sociais historicamente negados. De acordo com Arroyo (2006, p.

32)

Vivemos em um momento em que a configuração da EJA é vista como deixar de
ser educação não-formal para entrar  na formalidade escolar.  (...)  sem superar
essa polarização, dificilmente reconstruiremos a história de nossa educação e
será  difícil  a  configuração  da  EJA como campo  de  direitos  e  como política
pública de Estado.

Nesse  sentido,  Oliveira  e  Paiva  (2004)  ponderam  que  as  políticas  direcionadas  à

implementação e às práticas da EJA necessitam ser planejadas para além da mera preparação para

o mercado, não sendo propícias somente ao treinamento e ou certificação de jovens e adultos,

mas lhes oferecendo o direito de receberem uma formação humana integral. Uma formação que

os capacite para o acesso ao mundo do trabalho, gestão independente e empreendedora sobre os

bens econômicos tanto externos quanto internos na condição de gerir sua própria vida.

A  história  da  educação  brasileira  revela,  pois,  uma  longa  trajetória  de  luta  pelo

reconhecimento do direito à educação das pessoas jovens e adultas. Tal reconhecimento vem se

materializando na legislação que regula a educação nacional e, mais precisamente, nas políticas

públicas  que  vêm se  instituindo  para  essa  modalidade  de  ensino  da  educação  básica.  Nessa

direção,  as  políticas  públicas  da  EJA foram,  em grande medida,  influenciadas  pelos  acordos

provenientes  dos  eventos  internacionais  e  nacionais,  com  a  participação  da  sociedade  civil

organizada, ainda que, na maioria das vezes, as proposições desta não coincidam com a política

educacional estabelecida para a EJA na educação nacional.

Nesse  contexto  de  proposição  de  políticas  públicas  e  programas,  nove  anos  após  a

instituição da EJA, pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN), como uma

modalidade educacional, integrante da Educação Básica, o Governo Federal instituiu o Programa

de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens

e Adultos (PROEJA). Por meio do PROEJA, passam a ser ofertados cursos técnicos integrados ao

ensino médio na modalidade EJA, conforme dispõe o Decreto n. 5.478, de 24 de junho de 2005

(BRASIL, 2007).
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Entretanto, no ano seguinte, em 2006, pelo Decreto n. 5.840, de 13 de julho de 2006, esse

programa foi extinto, sendo criado o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, mantendo-se a mesa

sigla, PROEJA. Conforme expõe o documento da Secretaria de Educação Técnica do Ministério

da  Educação  de  2007,  essa  substituição  se  deu  no  sentido  de  atender  as  reivindicações  de

profissionais da educação da Rede Federal de Ensino, de estudiosos do assunto e de gestores

educacionais. De tal modo, de acordo com Brasil (2007), essas experiências, em diálogo com os

pressupostos referenciais do programa, indicavam a necessidade de ampliar seus limites, tendo

como  horizonte  a  universalização  da  educação  básica,  aliada  à  formação  para  o  mundo  do

trabalho, com acolhimento específico a jovens e adultos com trajetórias escolares descontínuas.

1.1 A Educação de Jovens e Adultos no contexto das políticas públicas

Neste tópico, discorreremos sobre o processo histórico da EJA, visto que compreender a

sua trajetória é imprescindível para conceber o Programa Nacional de Integração da Educação

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

Segundo  pondera  Arroyo  (2005),  a  educação  de  jovens  e  adultos  é  marcada  por

“indefinição, voluntarismo, campanhas emergenciais, soluções conjunturais” (p.20).

O Documento Base do PROEJA (2007. p.11) expõe que:

A EJA, em síntese, trabalha com sujeitos marginais ao sistema, com atributos
sempre  acentuados  em  consequência  de  alguns  fatores  adicionais  como
raça/etnia, cor, gênero, entre outros. Negros, quilombolas, mulheres, indígenas,
camponeses,  ribeirinhos,  pescadores,  jovens,  idosos,  subempregados,
desempregados,  trabalhadores  informais  são  emblemáticos  representantes  das
múltiplas  apartações  que  a  sociedade  brasileira,  excludente,  promove  para
grande parte da população desfavorecida econômica, social e culturalmente.

Pelo exposto, verifica-se que o público ao qual se direciona a EJA pode corroborar o

entendimento  de  que essa  modalidade  de  ensino,  ao longo do seu processo histórico,  esteve

norteada por interesses políticos, econômicos e ideológicos, variando de acordo com os interesses
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dos diversos grupos sociais e políticos. Desde o Brasil Colônia, conforme descreve Paiva (1983),

as ações pertinentes à EJA estiveram presentes por meio da escolarização, principalmente, dos

povos indígenas e negros, tendo como intenção a difusão da religião através do combate aos

cultos indígenas e resistências aborígenes, convertendo-os em cristãos.

Ana Maria Araújo Freire (1993, p. 33) corrobora que os ensinamentos transmitidos pelos

jesuítas  disciplinavam  “a  população  nativa  (gentios)  e  os  filhos  dos  colonos,  através  da

domesticação, da repressão cultural e religiosa”, para atender os pressupostos da elite europeia.

Naquela época, o ensino voltado para os jovens e adultos voltava-se para a predominância da

doutrina religiosa, sendo que o objetivo dos missionários era catequizar e educar de acordo com

as regras dos portugueses. 

A princípio, esse ensino foi desenvolvido com os índios, uma vez que os colonizadores

precisavam  de  mão  de  obra  tanto  para  a  lavoura  como  para  o  trabalho  extrativista  e,

posteriormente, com os filhos dos proprietários de terras formando-os para a ordem religiosa ou

para continuar os estudos superiores. Mesmo passando por várias fases, no período colonial, o

ensino, de acordo com Saviani (2007, p.43),

[...]  prosseguia a doutrina cristã,  a escola de ler e escrever e, opcionalmente,
canto  orfeônico  e  música  instrumental;  e  culminava,  de  um  lado,  com  o
aprendizado profissional e agrícola, preparação para a mão de obra e de outro
lado, com a gramática latina para aqueles que se destinavam à realização de
estudos superiores na Europa.

De tal  modo,  na  educação  jesuíta  evidenciava-se  a  dualidade  do  ensino,  isto  é,  uma

educação desvinculada do processo produtivo, direcionada para a elite; e uma outra veiculada à

formação de mão de obra. Dualidade essa, que ainda pode ser verificada na educação brasileira. 

No Brasil Império, com a chegada da família real, é outorgada a Constituição Brasileira

de  1824,  normatizando:  “a instrução primária  é  gratuita  para  todos  os  cidadãos”  (SAVIANI,

2007,  p.123).  Entretanto,  conforme  relatam  Haddad  e  Di  Pierro  (2000),  as  normatizações

declaradas na referida legislação não se efetivaram na prática,  pouco foi feito  pela educação

popular de jovens e adultos. Assim, condicionada à estrutura social vigente, a educação limitou-

se à instrução da elite, em detrimento da classe menos favorecida, predominando a criação de

cursos superiores, atendendo o interesse da elite monárquica. 
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Em 1876, o ministro José Bento da Cunha Figueiredo relatou a existência de 200 mil

educandos frequentando as aulas noturnas, que por muito tempo foi a única forma de educação

direcionada para os adultos. Somente em 1881 é que a escolarização se torna critério para o

progresso social, com a Lei Saraiva, que fora incluída na Constituição da República dos Estados

Unidos  do  Brasil  de  1891.  Nesse  período,  o  voto  e  a  candidatura  eram limitados  aos  que

dominavam a técnica de leitura e escrita, e não apenas pela renda, como ocorria anteriormente.

Tal  realidade  evidenciou  os  altos  índices  de  analfabetismo,  quando  comparada  à  situação

educacional de países como Estados Unidos, Argentina e Uruguai (PAIVA, 1983).

No início do período republicano, o cenário da educação brasileira não sofreu alterações

significativas, com o modelo de formação para os níveis superiores, continuou privilegiando a

classe dominante, em detrimento da classe popular, “jovens e adultos pobres, desempregados, na

economia  informal,  negros,  nos  limites  da  sobrevivência”  (SAVIANI,  2007,  p.29).  Contudo,

simultaneamente,  conforme  expõem  Scortegagna  e  Oliveira  (2006),  ocorreram  algumas

campanhas educacionais,  as quais  buscavam apoio na sociedade civil.  Porém, tratavam-se de

manifestações  frágeis,  de  curta  duração  e  descontínuas,  evidenciando  o  descompromisso  do

governo em implementar uma política de educação que atendesse as exigências de um ensino

institucionalizado e desenvolvido de maneira sistematizada e regular.

Para Bortoni et al (2008), com o desenvolvimento industrial, iniciou-se no século XX um

processo  lento,  mas  crescente,  de  valorização  da  educação  de  adultos,  visando  vencer  o

analfabetismo que,  nos  anos  de  1920,  conforme apontavam os  dados  do  Censo do Instituto

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2003), abrangia 65% da população acima de 15 anos.

O analfabetismo expressivo da época foi assinalado como causa do subdesenvolvimento do país.

Nesse  período,  a  educação  centrou-se  na  alfabetização  da  população  com  conhecimentos

limitados à leitura e escrita e com “ações educativas esparsas, e pouco significativas, voltadas aos

jovens e adultos” (MEDEIROS, 2005, p. 02).
A  partir  da  década  de  1930,  o  capital  passa  a  ser  empregado  com  ênfase  no

desenvolvimento  industrial,  cuja  expansão  e  diversificação  se  torna  fundamental  para  o

crescimento econômico do país. Segundo entendimento de Manfredi (1981), migra-se de “uma

sociedade agrário-comercial para uma sociedade urbano-industrial com predominância do modo

capitalista de produção” (p.  27).  Essa nova configuração trouxe significativas transformações

para a sociedade brasileira, desencadeando uma concentração populacional nos grandes centros,

remodelando  o  campo  das  aspirações  sociais  e  manifestando  inovações  na  educação.  Esse
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contexto  ampliou  a  necessidade  de  mão  de  obra  qualificada,  exigindo  do  trabalhador  a

compreensão  e  execução  de  novas  técnicas  de  produção  industrial,  advento  que  demandou

investimentos na formação profissional da classe trabalhadora.  
Conforme relata Cury (2000, p. 18),

[...] os primeiros documentos oficiais de atenção à EJA eram uma resposta às
necessidades do capital:  mão de obra minimamente qualificada para atuar na
indústria, maior controle social, além da diminuição dos vergonhosos índices de
analfabetismo.
 

Assim, pela  primeira  vez,  apesar  desse investimento ter  ocorrido com a finalidade de

atender a nova configuração da acumulação capitalista, a educação de jovens e adultos ganhou

uma formalização nacional, na categoria de Ensino Supletivo, demarcando seu lugar na história

da educação brasileira. Com essa proposição, a Constituição Federal de 1934 estabeleceu em seu

artigo 150 a competência da União:  "fixar  o  Plano Nacional  de Educação,  compreensivo do

ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados; e de coordenar e fiscalizar a sua

execução, em todo o território do País". O Plano Nacional de Educação de responsabilidade da

União previu, entre suas normas, o ensino primário integral gratuito de frequência obrigatória,

extensivo  às  pessoas  adultas.  Ainda  com  um  percentual  de  62%  da  população  brasileira

analfabeta (INEST/UFF, 2011), o governo brasileiro buscava novas diretrizes educacionais para

diminuir o analfabetismo de adultos. 

A partir de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, foram deflagradas campanhas nacionais

de  alfabetização  em  massa  com  a  finalidade  de  levar  a  educação  de  base  aos  brasileiros

analfabetos dos centros urbanos e das zonas rurais. Essas campanhas foram promovidas pelo

governo federal que passou a investir na educação, com a finalidade de diminuir os persistentes

índices  de  analfabetismo  e  de  melhorar  a  preparação  de  recursos  humanos  para  atender  as

demandas das indústrias. Nesse sentido, duas Campanhas de relevância para a alfabetização se

destacaram:  a  Campanha  Nacional  de  Educação  de  Adolescentes  e  Adultos  (CEAA)10 e  a

Campanha Nacional de Educação Rural (CNER)11.  Registra-se, ainda, outras manifestações em

10 CEAA-  foi a primeira iniciativa governamental para a educação de jovens e adultos no Brasil. Promovida pelo
Ministério da Educação e Saúde, a partir de 1947, tinha por objetivo levar a “educação de base” a todos os brasileiros
iletrados, nas áreas urbanas e rurais (MONTEIRO; COSTA; ARAUJO, 2006) 
11 CNER, em 1952, no governo de Getúlio Vargas, oficializada em 1956 na gestão de Juscelino Kubitschek e extinta
em 1963. Um de seus principais objetivos era adequar os camponeses ao novo modelo de desenvolvimento para
torná-los cidadãos e “elevar seus padrões culturais”, concebidos pelo programa como atrasados e inferiores do ponto
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favor de uma política nacional no sentido de se debater a educação no país, inclusive, a de jovens

e adultos, como, por exemplo, a Comissão Nacional do Ensino Primário, Instituto Nacional de

Estudos Pedagógicos, Conferência Nacional de Educação e a Campanha Nacional de Erradicação

do Analfabetismo.

O final da década de 1950 e início dos anos de 1960 foram marcados pelas iniciativas

populares e governamentais, que se caracterizaram como promissoras para a educação de Jovens

e adultos, consubstanciada por uma nova pedagogia de alfabetização de adultos e tendo como

principal referência  o educador Paulo Freire.  No ano de 1958 foi convocado o II  Congresso

Nacional de Educação de Adultos, com o objetivo de discutir, conforme esclarece Paiva (1981, p.

207), 

O problema da educação de adultos em seus múltiplos aspectos, visando seu
aperfeiçoamento,  [...]  bem  como  estudar,  as  finalidades,  formas  e  aspectos
sociais da educação dos adultos, seus problemas de organização e administração,
além dos  métodos  e  processos  pedagógicos  mais  adequados  a  esse  tipo  de
educação.

Com participação marcante no contexto progressista da educação brasileira, Paulo Freire

apresentou o relatório intitulado “A Educação de Adultos e as populações marginais: o problema

dos mocambos”, no II Congresso Nacional de Educação de adultos, em 1958. Na análise desse

relatório, Oliveira e Leite (2012) discorrem que Paulo Freire desconstrói o pensamento de que o

adulto analfabeto não tinha conhecimento pelo fato de não saber ler e escrever. Ainda, segundo os

autores, Freire foi perspicaz ao reconhecer a cultura e saberes desses adultos, defendendo que o

fracasso no seu processo de escolarização estava  na inadequação das  propostas  pedagógicas.

Também, o educador defendia a ideia de que a educação deveria partir dos conhecimentos que o

educando  possuía,  sendo  que  nessa  perspectiva  haveria  êxito  nos  trabalhos  de  alfabetização

desenvolvidos para os adultos.

Para Freire (1983), o desenvolvimento educativo só se realiza quando contextualizado às

necessidades essenciais dos cidadãos educados. Nesse entendimento, o autor traz a proposta de

que  o  desenvolvimento  do  trabalho  com jovens  e  adultos  requeria  uma prática  diferenciada

daquela  aplicada  nas  escolas  regulares,  onde se  desenvolvia  uma prática  infantilizada.  Paiva

de vista cultural (BARREIRO, 2006).
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(1973) pondera que Paulo Freire desenvolveu uma prática adequada às especificidades daquele

público, destituindo o preconceito de que o adulto analfabeto é um ser “ignorante e imaturo”.

O método de alfabetização aplicado por Paulo Freire fundamentava-se, primordialmente,

nos  conhecimentos  prévios  dos educandos,  levando em consideração as  suas  experiências  de

vida. De tal modo, a partir de palavras geradoras, advindas do diálogo com as experiências do

adulto,  quem possibilitavam o entendimento  e  questionamento  da realidade  na qual  estavam

inseridos,  intentando uma consciência crítica dessa realidade.  Freire defendia que,  embora os

jovens e adultos não estivessem inseridos numa educação formal ou tivessem participado dela por

pouco tempo, não estavam estagnados, adquiriram conhecimentos por meio de suas experiências

de vida, através de uma educação informal. O educador reflete que esses indivíduos eram sujeitos

capazes  de “criar  e  transformar o mundo,  sendo ele  o sujeito  de sua ação”,  defendendo um

projeto de conscientização política e de autonomia, que valorizasse o diálogo e a interação como

princípios necessários de libertação e de transformação social (FREIRE, 1983).

Nessa perspectiva, Arroyo (2006, p. 36) reflete que,

Mais uma vez, é bom relembrar que, já nos anos 60, a Educação Popular pensou
a formação do povo como educação, não apenas ensino. Como possibilidades de
humanização-desumanização.  Atrelou  a  EJA  aos  ideais  de  emancipação-
libertação, igualdade, justiça, cultura, ética, valores. Ideais experimentados como
aspirações na diversidade dos movimentos populares.

Assim, nesse contexto, houve uma imensa mobilização social em prol da educação de

Jovens e Adultos, pelos movimentos de educação e cultura popular e ações governamentais, que,

em sua prevalência, adotaram a filosofia e o método de alfabetização proposto por Freire. Dentre

esses movimentos destacaram-se: o Movimento de Cultura Popular (MCP)12, o Movimento de

Educação    de  Base  (MEB)13;  a  Campanha  de  Erradicação  do  Analfabetismo  (CNEA)14;

12 Vinculado a Prefeitura de Recife contava com a ajuda de Paulo Freire que coordenava o Projeto de Educação de
Adultos do MCP. Tinha como objetivo a alfabetização com novos métodos de aprendizagem. As atividades segundo
Cristiane Costa Brasil se limitaram a cidade de Recife e ao Rio Grande do Norte, pois havia pouco recurso financeiro
para contemplar outros estados. (MOURA, 2003)
13 Criado no ano de 1961, Contou com a ajuda do Governo Federal no repasse de recursos para a alfabetização de
adultos e sua atuação se dava principalmente pelo estado de Minas Gerais e no interior das regiões Centro Oeste,
Norte e Nordeste, regiões estas com alto índice de subdesenvolvimento. O programa teve fim, em alguns estados, no
ano de 1996 em razão da imposição feita pelo governo militar. (Ibidem)
14 A Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA) surgiu no final da década de 50, com o objetivo
de eliminar o analfabetismo no Brasil entre crianças e adultos. Entretanto, não obteve êxito, registrando desinteresse
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Campanha de Pé no Chão também se Aprende a  Ler;  Campanha de Alfabetização da União

Nacional dos Estudantes (UNE); o Programa Nacional de Alfabetização (PNA).

Visando à alfabetização de 5 (cinco) milhões de brasileiros até 1965, em janeiro de 1964,

o Presidente João Goulart lançou o Plano Nacional de Alfabetização, pautado no método de Paulo

Freire, cujas estratégias propunham a alfabetização em 40 horas e caracterizavam superações em

relação ao sistema tradicional. 

Todavia, com o Golpe Militar de 1964, houve uma ruptura dessa política de mobilização

social, impactando na interrupção dos movimentos de cultura e educação popular, sob a repressão

do  Estado  autoritário.  No  governo  da  Ditadura  Militar,  a  prioridade  era  o  desenvolvimento

econômico, para tanto, implantou-se um modelo educacional mais apropriado para a formação de

mão de obra, que atendesse aos padrões de exigência do modelo de industrialização adotado,

legitimando uma educação de concepção tecnicista. Instalou-se, então, um governo de repressão,

que proibia os movimentos populares, perseguindo os seus líderes, intelectuais e educadores que

disseminassem uma educação com concepções  de  transformação social  (SAVIANI,  2007).  O

período fora marcado por ações em que “a educação de adultos era entendida a partir de uma

visão das causas do analfabetismo, como uma educação de base, articulada com as “reformas de

base” defendida pelo governo popular/populista de João Goulart” (GADOTTI; ROMÃO, 2006,

p.36).

Diante do alto índice de analfabetismo, que produzia uma imagem negativa do Brasil no

contexto internacional, e da pressão da Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência

e Cultura (UNESCO), em 1967 foi criado o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL),

sob  o  argumento  de  se  combater  o  analfabetismo.  O  Movimento  tinha  como  objetivo  a

alfabetização de adultos,  com aprendizagem de técnicas básicas de leitura,  escrita e cálculos.

Uma alfabetização funcional, sem sentido crítico, sem uma formação humana e que não estava

associada a uma discussão política. Na realidade, o MOBRAL serviu de cenário para defender os

interesses do regime militar, controlar a população e disseminar a ideologia e valores do governo

vigente (ROMANELLI, 2005). 

O MOBRAL é descrito por Rangel (2011) como um projeto mantido pelo governo, de

alcance nacional e com um modelo de ações centralizadas, desde sua organização, orientação,

por parte dos adultos com idade superior a 30 anos e, consequentemente, elevada evasão. Fato que levou a própria
CNEA concluir que para alcançar a melhoria social e profissional dos adultos era necessário maior investimento na
educação de crianças, reservando ao ensino de jovens e adultos o papel de medida complementar a fim de diminuir
os índices de analfabetismo no país (PAIVA, 1973).
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supervisão  pedagógica  e  produção  de  materiais  didáticos.  Muitos  dos  procedimentos  do

MOBRAL eram semelhantes à concepção pedagógica de Paulo Freire, tanto na técnica como na

forma do material  didático,  embora fossem destituídos  do enfoque problematizador  e  crítico.

Enquanto o método freiriano partia de palavras geradoras, provenientes das discussões com os

sujeitos envolvidos no processo, levando em conta a realidade, particularidades e experiências

desses sujeitos; no MOBRAL, essas palavras eram escolhidas e definidas pela equipe central do

programa e propagadas de maneira uniforme em todo o território nacional, sem se preocupar com

as peculiaridades regionais, locais e dos próprios indivíduos participantes do processo de ensino-

aprendizagem (ARANHA, 1996).

Destaca Jannuzzi (1983, p. 60): 

[...] as palavras geradoras, outro elemento que o MOBRAL usa para caracterizar
seu método, não precisam ser captadas no meio onde o analfabeto vive. São as
mesmas para o Brasil inteiro, estudadas pelo mesmo material didático. Justifica
essa  medida  alegando  que  foram  escolhidas  palavras  que  exprimem  as
necessidades básicas do homem: sobrevivência, segurança, necessidades sociais
e auto-realização. 

Esse  período  foi  marcado  por  uma  educação  repressora  que  contribuía  para  o

fortalecimento  dos  interesses  políticos  do  regime  militar,  com o  propósito  de  neutralizar  ou

mesmo  acabar  com  os  movimentos  contrários  ao  ideário  da  ditadura  militar,  mantendo  a

população sobre controle, com hábitos e costumes alicerçados na moral. Nunes e Rezende (2008,

p. 2) ressaltam que no regime ditatorial “a educação foi um veículo importante para difundir

determinados  valores  tais  como:  passividade,  ordem,  fé,  'liberdade  com  responsabilidade'  e

patriotismo”. 

No advento do ideário neoliberal dos anos 70,  Estado e Educação imbricam ações na

manutenção do capitalismo exacerbado. O Estado que se formou após o Estado do Bem Estar

Social15, sistematicamente implantado nos países ocidentais em resposta à crise dos anos de 1970,

caiu numa longa e profunda recessão, com baixos índices de crescimento e elevadas taxas de

inflação, garantindo a preservação necessária para o mercado em detrimento da construção de

políticas sociais e educacionais. Com a crise instalada, era imprescindível que se manifestassem e

15 Que consistia numa política social na qual o Estado era o responsável para atender as demandas da população,
regulando serviços,  bem como fornecendo à sociedade esses  mesmos serviços,  como forma de garantir  melhor
qualidade de vida.
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se confirmassem novas concepções em sentido contrário àquele estabelecidos pelo modelo de

Estado em crise. Em resposta à crise, exigiu-se uma reforma do Estado, tanto no seu papel como

na sua organização e gestão. Desse modo, instaurou-se um processo de reestruturação do sistema

ideológico, político e de produção do capital. 

Nessa  nova  conjuntura,  nasce  o  Estado  neoliberal,  numa  construção  reguladora  das

relações econômicas e sociais, com a anuência de que o crescimento econômico se firmasse com

redução de custos salariais e direitos sociais. Para isso, o Estado passou a disponibilizar maior

investimento na educação do trabalhador, focando numa formação subordinada às demandas do

setor  produtivo  sob  o  pressuposto  do  pensamento  neoliberal16 .  Conforme  descreve  Frigotto

(2003, p. 81),

Fundamentalmente, a tese neoliberal (que não é unívoca) postula a retirada do
Estado da economia – ideia do Estado Mínimo –;  a restrição dos ganhos de
produtividade e garantias de emprego e estabilidade de emprego; a volta das leis
de  mercado  sem restrições;  o  aumento  das  taxas  de  juros  para  aumentar  a
poupança e arrefecer o consumo; a diminuição dos impostos sobre o capital e
diminuição  dos  gastos  e  receitas  públicas  e,  consequentemente,  dos
investimentos em políticas sociais. Na realidade, não se trata de uma alternativa
para a crise, mas a busca da recomposição dos mecanismos de reprodução do
capital pela exacerbação da exclusão social.

O neoliberalismo exalta o mercado como parâmetro para o novo cenário de enxugamento

do campo Estatal, com privatizações, descentralização de suas atividades, desregulamentação dos

direitos  do  trabalho  e  flexibilização  dos  contratos  que  propiciavam  péssimas  condições  de

16 O neoliberalismo é a ideologia do capitalismo na era em que há a emergência de um regime de acumulação
predominantemente financeiro. O termo assume vários significados: a) "[...]  uma corrente de pensamento e uma
ideologia, isto é, uma forma de ver e julgar o mundo social [...]"; b) "[...] um movimento intelectual organizado, que
realiza reuniões, conferências e congressos, edita publicações, cria think-tanks, isto é, centros de geração de ideias e
programas, de difusão e promoção de eventos  [...]";  c)  "[...]  um conjunto de políticas  adotadas pelos governos
neoconservadores, sobretudo a partir da segunda metade dos anos 1970 [...]", os quais foram "[...] propagados pelo
mundo a partir das agências multilaterais criadas pelo acordo de Bretton Woods (1945), isto é, o Banco Mundial e o
Fundo Monetário Internacional (FMI)" (MORAES, 2001, p. 10).
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trabalho. O Estado mínimo para as políticas sociais e adoção do padrão de acumulação flexível17

evidenciaram a superioridade do mercado em relação à ação estatal (POCHMANN, 2002).

Essas medidas potencializaram a superação da crise ao atingirem o plano ideológico, por

meio do tributo ao individualismo e subjetivismo e à desarticulação das lutas dos trabalhadores,

ratificando uma relação de expropriação e de exploração do trabalho pelo capital. De acordo com

Peroni (2003), “o mercado é que deverá superar as falhas do Estado, e assim a lógica do mercado

deve prevalecer inclusive no Estado, para que ele possa ser mais eficiente e produtivo” (p. 2).

Esse modelo de organização social implicou em um novo tipo de organização industrial,

em que as empresas buscaram melhorar constantemente os seus produtos, pois a qualidade dos

bens produzidos era o caminho para alcançar o consumidor e vender cada vez mais, não sendo

superadas pelas concorrentes. Para atender a esse novo modelo de produção capitalista, tornou-se

necessária a adequação do sistema educacional a fim de qualificar os trabalhadores para o uso de

novas ferramentas (PERONI, 2003).

Em 1971,  a  Lei  nº.  5.692  que  regulamentou  o  Ensino  Supletivo,  com a  proposta  de

atender  aos  jovens  e  adultos,  propôs  a  reposição  da  escolaridade  e  sinalizou  para  uma

qualificação profissional. Na sequência, o Parecer do Conselho Federal de Educação nº. 699,

publicado em 28 de julho de 1972, e o documento Política para o Ensino Supletivo explicitaram

as características dessa nova Modalidade de Ensino.

Conforme esclarecem Haddad e Di Pierro (2000, p. 76):

[...] o Ensino Supletivo visou se constituir em ‘uma nova concepção de escola’,
em  uma  ‘nova  linha  de  escolarização  não-formal,  pela  primeira  vez  assim
entendida no Brasil e sistematizada em capítulo especial de uma lei de diretrizes
nacionais’, e, segundo Valnir Chagas, poderia modernizar o Ensino Regular por
seu  exemplo  demonstrativo  e  pela  interpenetração  esperada  entre  os  dois
sistemas.

17 A acumulação flexível caracteriza-se pelo surgimento de setores de produção inteiramente novos, novas maneiras
de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas altamente intensificadas de inovação
comercial,  tecnológica  e  organizacional.  Envolve,  também,  rápidas  mudanças  dos  padrões  de  desenvolvimento
desigual, tanto entre setores como entre regiões geográficas, criando, por exemplo, um vasto movimento no emprego
do  chamado  "setor  de  serviços",  bem  como  conjuntos  industriais  completamente  novos  em  regiões  até  então
subdesenvolvidas" (HARVEY, 1995, p. 140).
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Nessa  perspectiva,  o  objetivo  do  ensino  supletivo  seria  a  formação  de  mão  de  obra

qualificada  e,  dessa forma,  contribuir  com o desenvolvimento  nacional,  conforme asseveram

Haddad  e  Di  Pierro  (2000).  Posteriormente,  em  1980,  houve  uma  retomada  da  liberdade

democrática,  “decorrente  de  movimentos  sociais  e  educativos  surgidos  na  década  de  1970

concernentes as associações  comunitárias nas zonas rurais  e urbanas que faziam oposição ao

regime ditatorial” (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 67). 

Nesse novo contexto, em 1985, o MOBRAL foi extinto, sendo substituído pela Fundação

Educar, cujo objetivo era a execução de programas de educação básica para a população, a fim de

propiciar aos excluídos o acesso ao sistema educacional de ensino. Nessa mesma década, no ano

de  1988,  foi  promulgada  a  Constituição  da  República  Federativa  do  Brasil  de  1988,

estabelecendo como dever do Estado garantir educação para todos, independentemente da idade.

Conforme determinado no artigo  208,  inciso  I  da  Constituição  Federal/88:  “educação básica

obrigatória e gratuita, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram

acesso na idade própria”,  a  garantia  desse direito  aos  Jovens e  adultos.  No entendimento de

Haddad  e  Di  Pierro  (2000)  essa  determinação  configurou-se  em  melhoria  e  expansão  do

atendimento a esse público nas escolas públicas.

Em 1990, com a extinção da Fundação Educar, ocorre a descentralização política da EJA,

sendo transferida para os municípios a responsabilidade pública dos programas de alfabetização e

pós-alfabetização. A extinção da Fundação Educar, conforme Haddad e Di Pierro (2000, p.69):

[...] representou a transferência direta de responsabilidade pública dos programas
de  alfabetização  e  pós-alfabetização  de  jovens  e  adultos  da  União  para  os
municípios. Desde então, a União já não participa diretamente da prestação de
serviços  educativos,  enquanto  a  participação  relativa  dos  municípios  na
matrícula do ensino básico de jovens e adultos tendeu ao crescimento contínuo.

Portanto, a década de 1990 refletiu o período de transformações do setor produtivo em

função das novas tecnologias, implicando mudanças no sistema educacional. A partir de então,

registrou-se a evidente reestruturação do sistema econômico mundial, pautada nos princípios da

globalização  e  no  processo  denominado  reforma  tecnológica,  aspirando  substituir  o  modelo

fordismo/taylorismo18,  os  quais  seriam  implementados  pelas  Novas  Tecnologias  (tecnologia

18 O Fordismo e o Taylorismo são duas formas de organização de produção industrial que, no início do século XX
provocaram mudanças significativas no ambiente fabril, uma vez que esses dois sistemas visavam à racionalização
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flexível).  Essas  mudanças  alteraram,  sobremaneira,  as  relações  de  trabalho  nas  indústrias,

interferindo diretamente na vida e no comportamento dos cidadãos e, mais especificamente, na

vida do trabalhador. Essa reestruturação do sistema econômico mundial ocorreu, de acordo com

Frigotto (2003, p. 54), 

[...]  baseada  em tecnologia  flexível  (microeletrônica  associada  à  informática,
microbiologia e novas fontes de energia), em contraposição à tecnologia rígida
do sistema taylorista e fordista e, como consequência, um trabalhador flexível,
com uma nova qualificação humana. 

Esse novo senso de integração e informatização dos sistemas de produção exigiu mais

qualificação profissional. Os novos delineamentos influíram na gestão educacional, trazendo em

seu  processo  histórico  uma  associação  ao  modelo  econômico  vigente,  com  a  ideia  de

modernização para vencer os modelos ultrapassados, visto que já não mais condiziam com as

novas estruturas do mercado (FRIGOTTO, 2003). 

Nesse cenário,  o  planejamento  das  políticas  públicas  de educação foi  realizado sob a

concepção  do  neoliberalismo,  cujo  papel  era  fundamental  no  desenvolvimento  da  economia

globalizada por meio da produção do Capital Humano. A lógica mercantil se instalou na política

educacional, uma vez que o Estado era o “desencadeador das políticas educacionais” (PERONI,

2003, p. 22). 
Haddad e Di Pierro (2000) consideram que a década de 1990 foi  significativa para a

modalidade da EJA. Nesse sentido, os autores destacam a promulgação da Lei de Diretrizes e

Bases da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96, que trouxe como escopo a garantia de maior

expressividade nas etapas do ensino fundamental e médio da EJA, modalidade que passou a ser

compreendida em âmbito nacional.
No entanto, apesar da LDBEN/96 prever e garantir mudanças educacionais na EJA, o

discurso  superou  as  ações,  verificando-se  um  período  de  marginalização  da  modalidade  na

agenda das reformas educacionais. Submetida à lógica imediata do mercado e sob as premissas

do  neoliberalismo,  foram  instauradas  políticas  que  não  abortaram  a  ideia  de  combate  ao

analfabetismo,  permanecendo  uma  educação  de  caráter  assistencialista  e  compensatória

(HADDAD, 1998). 

extrema da produção e, consequentemente, à maximização da produção e do lucro (LEMOS, 1991).
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Em 1990, no governo de Fernando Collor, as reformas educacionais voltadas para a EJA

efetivaram-se timidamente  e  com iniciativas  econômicas  desreguladas.  Nesse  ínterim,  com a

extinção da Fundação Educar, instituiu-se o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania

(PNAC), o qual visava superar o analfabetismo existente na camada social de baixa renda, que

abrangia  uma  parcela  significativa  da  sociedade;  atender  às  determinações  da  UNESCO  e

propiciar a participação do Brasil no Ano Internacional de Alfabetização. 
Conforme descrição de Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001), o PNAC foi instituído tendo

como pano de fundo um discurso que valorizava o combate ao analfabetismo e com a pretensão

de mobilizar toda a sociedade, envolvendo órgãos governamentais e não governamentais, em prol

da alfabetização de crianças, jovens e adultos. A respeito do PNAC, declara Haddad (1994), apud

Machado (2014, p. 3):

O PNAC se propôs a promover e mobilizar ações de alfabetização, através de
comissões  municipais,  estaduais  e  nacional,  envolvendo  os  diversos  setores
interessados das esferas públicas e  da sociedade civil  em geral.  Enquanto as
comissões se mobilizaram, o governo federal  assinava convênios,  repassando
fundos mediante critérios clientelistas e sem controle destas comissões, tanto do
volume de recursos, quanto do número de projetos e a quem se destinavam.

Entretanto,  o desregulamento no repasse de verbas,  a  falta  de controle  das comissões

municipais,  estaduais  e  nacional  e  o  mau gerenciamento das  organizações  privadas,  que não

assumiram a alfabetização de jovens e adultos mencionada no Programa, resultaram em críticas e

manifestações contrárias à continuidade do programa.

Saviani  (1999,  p.  129)  ressalta  que o PNAC foi  formulado “em conformidade com o

objetivo pragmático de atender a condições internacionais de obtenção de financiamento para a

educação,  em  especial  aquele  ligado  ao  Banco  Mundial”,  se  revelando  insuficiente  no

atendimento do objetivo precípuo de erradicar o analfabetismo.

Com  a  destituição  do  governo  Collor,  assumiu  Itamar  Franco  como  Presidente  da

República, este abandonou o PNAC e instituiu o Plano Decenal de Educação para Todos 1993-

2003, com o objetivo de erradicar o analfabetismo em dez anos, com políticas voltadas para a

educação básica de crianças, jovens e adultos, com ênfase no Ensino Fundamental.

Em decorrência  do Plano Decenal  de Educação para  Todos,  implementado pelo novo

governo, edificaram-se discussões por todo o país sobre a educação, abrindo um ambiente de
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debate sobre os rumos da EJA, posto que o público atendido por essa modalidade se constituía de

sujeitos considerados produtivos para o trabalho. Contudo, os sujeitos analfabetos ou analfabetos

funcionais precisavam de uma formação mínima para ocupar posições no mundo do trabalho

naquele  cenário  tecnológico  que  se  configurava.  Diante  dessa  perspectiva,  preparou-se  o

documento das Diretrizes para uma Política Nacional da EJA (HADDAD; DI PIERRO, 2000). 

Com a eleição do Presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, o Plano Decenal de

Educação para Todos foi enfraquecido e a política educacional desse governo foi permeada por

ações generalistas de recolhimento orçamentário e de repasse de fundos mínimos para as escolas.

No governo, do então presidente FHC, o foco de destinação de recursos estava voltado para o

ensino fundamental  regular,  dos  sete  aos  quatorze  anos,  o  que representou um retrocesso da

universalização das outras etapas, níveis e modalidades de ensino. 

Embora a LDBEN/96 não tenha decorrido da gestão do governo FHC, com pouco mais de

um ano na presidência, o mesmo não se fez contrário à regulamentação da nova LDBEN, Lei nº.

9.394,  de  1996,  a  qual  se  configurou como uma das  principais  conquistas  aprovadas  para  a

educação e  um marco  para  a  EJA,  pois  retomava os  dispositivos  dos  artigos  205 e  208 da

Constituição Federal /88, os quais garantiam o princípio de que toda e qualquer educação visa ao

pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania, qualificação para o

trabalho e à oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.

A LDBEN/96, no Título III,  Art. 4, Inciso VII, trata a EJA como uma modalidade da

educação básica, “a oferta de educação escolar regular para jovens e adultos, com características

e  modalidades  adequadas  às  suas  necessidades  e  disponibilidades,  garantindo aos  que  forem

trabalhadores as condições de acesso e permanência na escola”. Ainda, estabelece a LDBEN/96

(BRASIL, 1996):

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. 
Parágrafo 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos
adultos,  que não puderam efetuar  os  estudos na idade regular,  oportunidades
educacionais  apropriadas,  consideradas  as  características  do  alunado,  seus
interesses, condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
Parágrafo 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência
do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 



42

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.

A LDBEN/96 e suas legislações complementares trouxeram uma nova realidade para a

educação brasileira. Todavia, o governo de Fernando Henrique não assumiu em sua totalidade as

proposições da LDBEN/96, verificando-se nesse governo a falta de prioridade e obrigação do

Estado com a universalização da educação nacional, exceto para o ensino fundamental regular,

que foi atendido quase na sua plenitude, mesmo com os questionamentos em relação à baixa

qualidade de aprendizado, retenção, evasão e disparidade entre idade e série. Os demais níveis e

modalidades ficaram abandonados.

Como  referenciado,  as  ações  de  implementação  da  EJA não  se  efetivaram conforme

previsto na LDBEN/96, nem se confirmaram como prenunciadas nos compromissos de Educação

para  Todos  reafirmados  no  Fórum  Mundial  de  Dakar,  em  2000,  cujas  metas  figuravam  o

contentamento  das  necessidades  de  aprendizagem  de  jovens  e  adultos  e  a  redução  do

analfabetismo em 50%. Nesse sentido, afirma Di Pierro (2008, p. 09):

Por ser um dos nove países populosos que concentram os maiores contingentes
de analfabetos  do globo,  o Brasil  compôs o grupo de nações que receberam
cooperação  financeira  internacional  com  vistas  à  Educação  Para  Todos.  Os
empréstimos concedidos pelo Banco Mundial, como de resto toda a política de
melhoria  da  educação  básica,  foram  focalizados  no  ensino  fundamental  de
crianças e adolescentes, e não incidiram sobre as políticas de educação de jovens
e adultos.

Não obstante, durante o governo Fernando Henrique Cardoso, foram instituídos alguns

programas destinados ao atendimento educacional dos jovens e adultos: Programa Alfabetização

Solidária  (PAS),  Plano Nacional  de Qualificação do Trabalhador  (PLANFOR) e  o Programa

Nacional de Educação na Reforma Agrária (PRONERA). Também foi instaurado o Decreto no.

2.208/97, que proibia a articulação da educação profissional com a educação básica.  

No tocante ao PAS, o seu funcionamento se deu por meio de parcerias entre governo

federal, iniciativa privada e sociedade civil, visando refrear os elevados índices de analfabetismo.

Em atendimento  aos  municípios  onde esses  índices  eram mais  acentuados,  o  PAS priorizou



43

jovens com a faixa etária de 12 a 18 anos e acolheu adultos interessados, não como integrantes

dessa política, mas aqueles que tivessem interesse em participar.

Segundo  Carcaioli  (2015,  p.  30),  o  PAS  foi  “caracterizado  pelo  assistencialismo  e

ineficiência  devido à  falta  de  recursos  para  execução  da  modalidade,  como na  formação de

profissionais para atuarem na EJA”. A partir de 1998, a execução do programa passou a ser de

responsabilidade da Associação de Apoio ao Programa Alfabetização Solidária, organização não-

governamental, tendo sido substituído no ano 2000 pelo Programa Brasil Alfabetizado (PBA).

Quanto ao PLANFOR, suas atividades iniciaram-se no ano de 1996 e se formalizou como

campo de execução da educação profissional para a População Economicamente Ativa – PEA. O

PLANFOR tinha  como intenção democratizar  o  acesso  do  trabalhador  para  a  qualificação  e

requalificação  profissional  na  aquisição  de  uma  colocação,  reinserção  ou  permanência  no

mercado de trabalho. As ações desenvolvidas pelo Programa foram financiadas com recursos do

Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Conforme conste em Brasil (1996), a Resolução Nº 126

de 23 de outubro de 199619,  com vistas à execução de ações de qualificação e requalificação

profissional, estabeleceu: 

Art. 2º- As ações de qualificação profissional serão consubstanciadas no Plano
Nacional  de  Educação  Profissional  -  PLANFOR,  e  desenvolvidas  entre  a
SEFOR e: as Secretarias de Trabalho; organismos governamentais nas diversas
esferas  da  administração  pública;  e,  ainda,  organismos  não  governamentais;
mediante  implementação  de  programas  e  projetos  propostos  com  base  em
Termos  de  Referência  elaborados  em  consonância  com  o  disposto  nesta
Resolução. 
Art. 3º. I - as ações planejadas deverão estar articuladas e de acordo com o objetivo
global do PLANFOR, integradas a uma política pública de trabalho e geração de renda,
com o objetivo de garantir qualificação e requalificação profissional para o conjunto da
PEA - População Economicamente Ativa,  urbana e rural, de modo a propiciar sua
permanência,  inserção  ou  reinserção  no  mercado  de  trabalho,  ampliando,
também sua oportunidade de geração de renda, contribuindo dessa forma para a
melhoria da qualidade do emprego e da vida do trabalhador, bem assim para um
melhor desempenho do setor produtivo.

Assim,  o  Planfor  foi  uma experiência  que,  supostamente,  se  desenvolveu de  maneira

consensual  e  conjunta  entre  sindicatos,  empresários  e  Estado  de  forma  descentralizada  e

19 Resolução que aprova critérios para a utilização de recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, pela
Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional - SEFOR, com vistas à execução de ações de qualificação e
requalificação profissional, no âmbito do Programa do Seguro-Desemprego, no período e 1997/1999. 
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articulada ao conjunto de ações dos estabelecimentos de educação profissional já existentes no

Brasil. o Plano foi extinto e substituído pelo Plano Nacional de Qualificação (PNQ). 

Em relação ao PRONERA, esse foi criado em 1998, resultante da organização e luta de

trabalhadores que vivem em acampamentos e assentamentos da reforma agrária, articuladas por

meio dos movimentos sociais do campo. O objetivo do PRONERA é “fortalecer o mundo rural

como território de vida em todas as suas dimensões: econômicas, sociais, ambientais, políticas,

culturais  e  éticas”  (PRONERA,  2004).  Consoante  Souza  (2002),  utilizando-se  da  ideia  de

descentralização e envolvimento da comunidade, o PRONERA objetivou atender às demandas

sociais por educação dos assentados em âmbito nacional.

Para o desenvolvimento de suas ações, o PRONERA articulou parcerias, contando com

adesões do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), Movimento de Educação de

Base (MEB), instituições estatais e de ensino, dentre outras. Assim, sua atuação foi fortalecida

como política pública de Educação do Campo nas áreas de reforma agrária. Atualmente, esse

programa é executado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - (INCRA), no

âmbito do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA). 

Pelo  exposto,  aferimos  que  governo  FHC não assumiu  todos  os  níveis  de  ensino  de

maneira igualitária.  No seu governo, o repasse dos recursos para a educação era baseado no

número  de  matrículas  efetuadas  no  ensino  fundamental  regular.  Destarte,  não  havendo

investimentos para programas de alfabetização de Jovens e adultos, a responsabilidade da EJA foi

deslocada  para  os  Estados,  Municípios  e  iniciativas  da  sociedade  civil,  limitando-se  a  uma

política de formação ou requalificação profissional.

Em 2003,  com a  eleição  de  Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  que  foi  reconhecido  como o

governo  do  povo,  iniciou-se  a  implementação  de  significativas  políticas  públicas  sociais  e

educacionais.  O  sistema  educacional  foi  assumido  com  ações  articuladas  e  integradas,  em

colaboração com os entes federados da União, Estados e Municípios, que buscaram ampliar e

democratizar  o  acesso  à  educação  em  todos  os  níveis.  O  Governo  Lula  assinalou

empreendimentos voltados para as políticas públicas da EJA com maior compromisso do que os

governos anteriores.

Para  viabilizar  e  garantir  a  sustentabilidade  desses  compromissos,  foram  instituídas

políticas para a concretização do planejamento do novo governo. No que diz  respeito à  EJA

destacaram o  Programa  Brasil  Alfabetizado  (PBA);  o  Programa  de  Integração  da  Educação
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Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA); o

Programa  Nacional  de  Inclusão  de  Jovens,  Educação,  Qualificação  e  Ação  Comunitária

(PROJOVEM); o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização

dos  Profissionais  da  Educação  (FUNDEB),  em  substituição  ao  Fundo  de  Manutenção  e

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) e a Criação

dos Institutos Federais. 

O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) foi implementado no primeiro ano do governo

Lula,  com  o  objetivo  de  efetivar  a  alfabetização  de  jovens,  adultos  e  idosos,  subsidiar  a

universalização do Ensino Fundamental e proporcionar a continuidade de estudos dos egressos.

Esse Programa foi desenvolvido em todo o território nacional, prioritariamente com atendimento

aos municípios em que os índices de analfabetismo eram igual ou superior a 25%, cuja maior

incidência se constatou na região nordeste do país. 

O PBA foi uma ação descentralizada em que a União assumiu, em caráter suplementar, o

repasse de recursos financeiros  aos entes  federados,  entidades privadas  sem fins lucrativos e

instituições  de  ensino  superior  que  aderissem ao Programa.  Com a  criação  da  Secretaria  de

Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, o Ministério da Educação (SECAD/MEC)20

passou a responsabilizar-se pela coordenação e gerenciamento do PAB em todo país.

O  Programa  Brasil  Alfabetizado,  no  transcorrer  de  seu  desenvolvimento,  passou  por

adequações e reorientações de suas propostas com o intuito de alcançar os objetivos propostos.

Conforme declaração da UNESCO (2008, p. 79):

[...] o Brasil Alfabetizado sofreu reformulações e aperfeiçoamentos: o período de
alfabetização foi  ampliado de seis  para  oito  meses;  foram previstos  repasses
financeiros para merenda, transporte, aquisição de livros didáticos e óculos; a
prioridade na destinação das verbas foi redirecionada das organizações sociais
para as redes públicas de ensino; a avaliação do programa tornou-se sistemática
e  rotineira;  foram  desenvolvidos  subprogramas  destinados  a  quilombolas  e
pescadores; entre outras medidas.

20 A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (SECAD) do Ministério da Educação
em parceria com os sistemas de ensino produz políticas públicas 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.  Objetivando a  valorização  das  diferenças  e  da
diversidade.
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Na  avaliação  dos  resultados  do  Programa,  a  UNESCO  não  constatou  impactos

significativos na redução do analfabetismo no país. Porém, o relatório da UNESCO apontou que

na mensuração de resultados de programas de alfabetização, O PAB apresentou um acervo de

metodologias,  um corpo de  especialistas  e  um conjunto  de  experiências  em que os  gestores

podiam se apoiar  para avançar  na difusão de uma cultura de avaliação das políticas  da EJA

(UNESCO, 2008).

Outro ponto de destaque entre as pautas de discussões do Governo Lula foi a construção

da política de integração do Ensino Médio à Educação Profissional, com atendimento expressivo

junto ao público da EJA. Segundo consta  no Documento à  Sociedade (BRASÍLIA, 2004),  a

SEMTEC reuniu Governo Federal, Secretarias Estaduais de Educação, pesquisadores e entidades

científicas para um debate sobre o Ensino Médio e Educação Profissional, com a realização de

dois  importantes  seminários:  Ensino  Médio:  Construção  Política;  e  Educação  Profissional  -

Concepções, Experiências, Problemas e Propostas. O primeiro, realizado em Brasília em maio de

2003,  teve como eixo balizador da concepção de ensino médio o conhecimento, o trabalho e a

cultura.  Nessa  direção,  o  horizonte  do  ensino  médio  deveria  ser  a  formação  de  sujeitos

autônomos e protagonistas de cidadania ativa na construção de novas relações sociais. 

Em junho de 2003, também em Brasília, foi realizado o segundo Seminário, tendo como

estratégia a elaboração de um documento-base para os debates sobre o tema e, a partir do mesmo,

firmar um amplo diálogo com as instituições e organizações interessadas na temática. O resultado

das discussões  empreendidas  nos  dois  seminários  trouxe como fundamento a  implantação de

políticas públicas para controle e diminuição das desigualdades sociais, articulação da Educação

Profissional com a Educação Básica; e como instruções estratégicas para a educação de jovens e

adultos.

Essas ações desencadearam a promulgação do Decreto no. 5.154, de 23 de julho de 2004,

que revogou o Decreto no 2.208 de 17 de abril de 1997, que institucionalizara o desmembramento

do Ensino Profissional e Ensino Médio. Este último foi severamente criticado por intelectuais,

educadores  e  líderes  de  movimentos  populares,  que  o  consideraram  um  retrocesso  para  a

educação. A esse respeito, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 03) corroboram que:

 Decreto no. 2.208/97 e outros instrumentos legais (como a Portaria n. 646/97)
vêm não somente proibir  a pretendida formação integrada,  mas regulamentar
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formas  fragmentadas  e  aligeiras  de  educação  profissional  em  função  das
alegadas necessidades do mercado.

Já  o  Decreto  no.  5.154/2004  engendrou  uma nova  reforma na  Educação  Profissional,

regulamentando o § 2º do artigo 36 e dos artigos 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de

1996,  estabelecendo  as  diretrizes  e  bases  da  educação  nacional  em  consonância  com  a

LDBEN/96,  preconizando,  em seu  Art.  39  que   “A educação  profissional  e  tecnológica,  no

cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos diferentes níveis e modalidades

de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” (LDBEN, 1996).

Ainda, no referido Decreto, tem-se o embasamento legal para a articulação e a integração

entre o Ensino Técnico e o Ensino Médio, com diferenciadas maneiras de oferta e sistematização.

A institucionalização do Decreto no. 5.154/2004 trouxe a possibilidade da Educação Básica ser

estruturada articuladamente ao “mundo do trabalho, da cultura, da ciência, constitui-se direito

social e subjetivo e, portanto, vinculado a todas as esferas e dimensões da vida” (FRIGOTTO;

CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 76).

Nesse sentido, dois programas governamentais foram instituídos com o objetivo de elevar

a escolaridade integrada à educação profissional como política de inclusão social de jovens: o

Programa  Nacional  de  Inclusão  de  Jovens  (PROJOVEM),  e  o  Programa  de  Integração  da

Educação  Profissional  ao  Ensino  médio  na  Modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos

(PROEJA).  Esses  dois  programas foram criados  para  atender  jovens das  camadas populares,

sendo que no caso do PROJOVEM a faixa etária compreende de 18 a 29 anos; já o PROEJA é

estendido a jovens e adultos com idade igual ou superior a 18 anos.

O primeiro programa, o PROJOVEM, instituído pela Lei no 11.129/2005, passou a reger-

se pelo disposto na Lei 11.692/2008, a partir de 1º de janeiro de 2008. O referido Programa visou

promover a reintegração ao processo educacional, à qualificação profissional e desenvolvimento

humano por meio de quatro modalidades: o PROJOVEM Adolescente/Serviço Socioeducativo,

coordenado  pelo  Ministério  do  Desenvolvimento  Social  e  Combate  à  Fome  (MDS);  o

PROJOVEM  Urbano,  coordenado  pela  Secretaria  Geral  da  Presidência  da  República;  o

PROJOVEM Campo/Saberes da Terra,  coordenado pelo Ministério  da Educação (MEC);  e  o

PROJOVEM Trabalhador, coordenado pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) (SOUZA ,

2012).
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Sobre o PROJOVEM, Souza (2012, p. 32) esclarece que:

Para a articulação de suas diferentes modalidades, o PROJOVEM conta com um
Conselho Gestor, coordenado pela Secretaria Nacional de Juventude, um órgão
da Secretaria-Geral da Presidência da República, composto pelos Secretários-
Executivos  dos  Ministérios  envolvidos  e  por  um  Secretário  Nacional
representante de cada um desses ministérios. Além disto, cada modalidade do
PROJOVEM conta com um comitê gestor, instituído pelo órgão responsável por
sua  coordenação,  com participação  de  representantes  dos  três  outros  órgãos
gestores do PROJOVEM.

Ainda,  segundo  analisa  Souza  (2012),  mesmo  tendo  como  objetivo  promover  a

reintegração  dos  jovens  ao  processo  educacional,  por  meio  da  elevação  da  escolaridade,

qualificando-o para o mercado de trabalho através do desenvolvimento de ações comunitárias, os

conteúdos e a carga horária curricular do PROJOVEM mostraram-se inadequados. Assim, o tipo

de  formação  proporcionado  pelo  Programa  revelou-se  insuficiente  para  promover  a  eficaz

inserção dos jovens no mercado de trabalho.

Ao examinar as inadequações referentes à carga horária curricular do PROJOVEM, Souza

(2012) cita como exemplo o PROJOVEM urbano, que conta com uma carga horária de 2.000

horas,  sendo  distribuída  da  seguinte  forma:  1.092h  para  a  formação  básica,  390h  para  a

qualificação profissional e 78h destinadas a participação cidadã, perfazendo um total de 1560

horas. As 440h restantes são destinadas para a realização de trabalhos na comunidade, onde está

inserido o núcleo no qual o jovem estuda. Partindo dessas informações, de acordo com Souza

(2012, p. 33), 

[...] das 2.000h de carga horária curricular total do PROJOVEM URBANO, 78%
são presenciais e 22% são não-presenciais.  A formação básica ocupa 54% da
carga horária  total  do Programa,  o  que  corresponde  a  70% da  carga horária
presencial.  A qualificação profissional ocupa menos de 20% da carga horária
total,  o que significa apenas 25% da carga horária presencial.  A participação
cidadã  ocupa  pouco  menos  de  4%  da  carga  horária  total,  o  que  significa
exatamente 5% da carga horária presencial. 
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Com essa análise, considerando a porcentagem de horas destinadas à formação básica e à

qualificação  profissional,  verifica-se  que  a  formação  técnico-profissional  é  um  conteúdo

secundário  na  proposta  curricular  do  PROJOVEM  URBANO,  estando  mais  focalizado  na

formação geral básica. Souza (2012) salienta, ainda, que essa carga horária é determinada pelo

Governo  Federal,  assim,  a  implementação  do  Programa  nos  municípios  segue  essa  mesma

conformação. A despeito dessas considerações, o autor pondera que há evidências concretas de

que o PROJOVEM tem conseguido mobilizar esforços significativos de agentes públicos e da

sociedade  em  torno  da  ideologia  da  qualificação  como  fator  de  empregabilidade.  Segundo

Rummert (2007, p. 43),

PROJOVEM  é  um  tipo  de  ação  comunitária  restrita  ao  atendimento  de
demandas pontuais, exercida pelos jovens num tempo tutelado e que pouco ou
nada  acrescentará  à  sua  formação  integral,  ao  contrário  do  anunciado  no
documento da Presidência da República.

Nessa perspectiva, a autora entende que o Programa evidencia a fragilidade do acesso às

bases do conhecimento científico e tecnológico, os quais seriam os aspectos mais positivos do

Programa.  Ainda,  de  acordo  com  a  mesma  autora,  o  acesso  ao  conhecimento  científico  e

tecnológico deveria ocorrer a partir de uma ação pedagógica que integrasse as três vertentes do

Programa,  ou  seja,  elevação  da  escolaridade,  formação  profissional  e  ação  comunitária.  Na

realidade, o que se vê é um leque estreito de possibilidades de atuação, circunscrito a limites já

demarcados  e  pontuais,  restritos  a  minimizar  algumas  das  muitas  expressões  da  “pobreza”,

frustrando as expectativas criadas em relação à ação comunitária (RUMMERT, 2007).

Ainda,  para  Rummert  (2007),  o  PROJOVEM  representa  uma  perda  sensível  para  a

educação, cujo caráter assistencialista não oferece à juventude um efetivo acesso à educação mas,

apenas, a certificação de conclusão do Ensino Fundamental de discutível qualidade. Assim, o

PROJOVEM  constituiu-se  em  mais  um  exemplo  de  ação  política  que,  sob  a  aparência  da

inovação, gerou a continuidade da submissão ao instituído, o caráter dual do sistema educacional

brasileiro, como expressão da estrutura socioeconômica do país.

O  segundo  programa,  instituído  com o  objetivo  de  elevar  a  escolaridade  integrada  à

educação profissional como política de inclusão social de jovens é o PROEJA. Esse originou-se
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do  Decreto  nº.  5.478,  de  24  de  junho  de  2005,  recebendo  a  denominação  de  Programa  de

Integração da Educação Profissional  ao Ensino Médio na Modalidade Educação de Jovens e

Adultos. O PROEJA expôs a decisão governamental de atender à demanda de jovens e adultos

para a oferta de educação profissional técnica de nível médio, da qual, em geral, são excluídos,

bem como, em muitas situações, do próprio ensino médio (BRASIL, 2007).

A integração da educação profissional de nível médio articulada ao ensino médio já havia

sido contemplada pelo Decreto no 5154 de 2004. Essa regulamentação foi significante para a

EJA, pois, como abordado anteriormente, essa modalidade, ao longo de seu processo histórico, se

efetivou  por  meio  de  cursos  aligeirados  e  desarticulados.  Até  então,  a  EJA  não  possuía

atendimento,  ambiente ou metodologias  adequadas aos jovens e  adultos,  o que desencadeava

práticas descontínuas e fragmentadas. Sobre a EJA, vale ressaltar a ponderação de Arroyo (2006,

p.221): 

Os  olhares  tão  conflitivos  sobre  a  condição  social,  política,  cultural  desses
sujeitos  têm  condicionado  as  concepções  diversas  da  educação  que  lhes  é
oferecida.  Os  lugares  sociais  a  eles  reservados  –  marginais,  oprimidos,
excluídos, empregáveis, miseráveis. – têm condicionado o lugar reservado a sua
educação no conjunto das políticas oficiais. 

Entretanto, o autor chama a atenção para o fato de que na contramão da história oficial da

EJA o  lugar  social,  político  e  cultural,  almejado pelos  excluídos  como sujeitos  coletivos  na

diversidade  de  seus  movimentos  sociais  e  no  pensamento  pedagógico  progressista,  inspirou

concepções e práticas para a Educação de Jovens e Adultos avançadas, criativas e promissoras

(ARROYO, 2006). 

De  tal  modo,  com o  Decreto  5154/2004  e  em virtude  da  política  de  inclusão  social

assumida pelo governo,  do então,  presidente Lula,  vislumbrou-se a possibilidade da EJA ser

assumida  como  um  processo  integralizador  de  indivíduos,  com  uma  formação  integrada,

buscando  suplementar  a  dualidade  trabalho  manual  e  intelectual  na  preparação  de  pessoas

capazes de atuar como agenciadores nas atividades produtivas, econômicas, sociais, políticas e

culturais.

Conforme pontua Rummert (2007, p. 44)



51

Pelo primeiro documento legal, ficavam obrigados a oferecer o PROEJA todos
os Centros Federais de Educação Tecnológica - CEFETs, as Escolas Técnicas e
Agrotécnicas  Federais  e  as  Escolas  Técnicas  vinculadas  às  Universidades
Federais. Estabelecia-se, também, que do total de vagas oferecidas em todos os
cursos  de  cada  unidade  educacional,  no  ano  de  2005,  10%  deveriam  ser
destinados ao referido Projeto, reservando-se o MEC a atribuição de definir, nos
anos subsequentes, os novos quantitativos.

Assim,  a  criação  do  PROEJA concorreu  para  a  ampliação  do  acesso  e  provocou  o

deslocamento de vagas já existentes, em todos os níveis de cada unidade, para o atendimento da

nova ação, uma vez que a oferta se deu em detrimento da criação de outras turmas de alunos.

Também destaca-se a limitação de uma carga horária máxima, de 1.600 horas para os

cursos de formação inicial e continuada e de 2.400 horas para os cursos de educação profissional

técnica de nível médio.  Algumas incoerências em relação à limitação das cargas horárias são

apontadas por Frigotto et al (2005, p. 319): 

[...] incorrem em deslizes éticos, políticos e pedagógicos. Primeiramente, não há
porque  defini-las  como  máximas.  A redução  da  carga  horária  de  cursos  na
modalidade EJA com relação aos mínimos estabelecidos em lei para a educação
regular não deve ser uma imposição, mas sim uma possibilidade (Grifo nosso).

Nesse  sentido,  os  autores  consideram  que  limitar  a  carga  horária  dos  cursos  a  um

‘máximo’ é  admitir  que  aos  jovens  e  adultos  trabalhadores  se  pode  oferecer  uma formação

mínima. Assim, verifica-se, pois, que o Decreto 5.478/2005 apresentou aspectos problemáticos,

como o fato de ter sido implementado sem as necessárias medidas de suporte compatíveis com

uma política pública.

Inicialmente, o PROEJA teve como base de ação apenas a Rede Federal de Educação

Profissional,  Científica  e  Tecnológica,  contudo,  raras  foram  as  Instituições  de  Educação

Tecnológica que ofereceram o PROEJA. Apesar das experiências na modalidade de educação de

jovens e adultos terem sido restritas a algumas unidades da Rede, essas possibilitaram que se

conhecesse um pouco das especificidades da EJA. Assim, a própria Rede juntamente com outros

profissionais, instituições parceiras, gestores educacionais e estudiosos do tema questionaram o
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programa,  propondo  sua  ampliação  em  termos  de  abrangência  e  aprofundamento  em  seus

princípios epistemológicos (BRASIL, 2007).

Essas discussões empreendidas pela Rede Federal de Educação Profissional Científica e

Tecnológica, gestores e estudiosos do assunto evidenciaram que, como já havia ocorrido com

outras iniciativas governamentais relacionadas à EJA, a criação do Programa de Integração da

Educação  Profissional  ao  Ensino  Médio  na  Modalidade  Educação  de  Jovens  e  Adultos  não

ocorreu  a  partir  da  discussão,  análise,  avaliação e  aprofundamento  com os  diversos  âmbitos

institucionais, sejam eles públicos, privados ou comunitários que já possuíam larga experiência

no campo da educação de adultos, principalmente adultos trabalhadores.

De acordo com Moreno (2012, p.31),

[...]  se  esses  segmentos  estivessem  envolvidos  na  elaboração  do  Programa,
provavelmente, não se teria cometido o equívoco de restringir a oferta de vagas a
Rede Federal de EPT, uma vez que sua capacidade de oferta de vagas é mínima
diante da demanda nacional. O espaço para discussão só foi aberto no segundo
semestre de 2005, quando a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
(SETEC/MEC)  realizou  as  denominadas  oficinas  pedagógicas  em  diversas
regiões  do  país,  com  a  finalidade  de  promover  a  capacitação  dos  gestores
acadêmicos das instituições federais de educação tecnológica para a implantação
do Programa.

Contudo,  a  autora  ressalta  que  a  capacitação  planejada  não  aconteceu  e  as  oficinas

acabaram se tornando um momento para troca de opiniões e reflexões sobre a implantação do

Programa, resultando em avaliações às bases de sua implantação. Além das críticas referentes à

restrição  de  que  apenas  a  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica

ofertasse  os  cursos  e  programas  do  PROEJA,  as  oficinas  pedagógicas  também discutiram a

respeito da limitação ao atendimento da etapa referente ao Ensino Médio. Esse fato foi bastante

criticado, principalmente porque contradizia a proposta do governo de que o PROEJA se tornasse

uma  política  de  inclusão  social  emancipatória,  atendendo,  dessa  forma,  a  meta  maior  de

universalizar a Educação Básica. 

Nesse sentido, Moreno (2012, p.32) pondera que:
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Associando-se esses problemas a exigência cada vez mais forte do mundo do
trabalho pelo aumento da escolaridade e certificação profissional que possibilite
a essa significativa quantidade da população brasileira a inserção social, cultural,
política  e  econômica;  considerou-se  que  não  havia  sentido  em restringir  um
programa  que  objetiva  integrar  educação  profissional  e  escolarização  na
modalidade EJA, como é o caso do PROEJA, exclusivamente ao Ensino Médio.

Destarte, considerando os diálogos entre as diversas experiências da Educação de Jovens e

Adultos com os pressupostos do Programa, entendeu-se a necessidade de ampliar seus horizontes,

tendo como base os objetivos educacionais atuais, que almejam “a universalização da educação

básica,  aliada  à  formação  para  o  trabalho,  com  acolhimento  específico  a  jovens  e  adultos

trabalhadores com trajetórias escolares descontinuas” (BRASIL, 2006, p. 07).

Ante as discussões em torno da ampliação do Programa, no último trimestre de 2005, e

com  alterações  na  equipe  dirigente  da  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica

(SETEC), os quais admitiram as críticas provenientes do meio acadêmico e da Rede Federal de

EPT, foram realizadas modificações na implantação do PROEJA, buscando atender o objetivo de

construir  uma base  sólida  para  a  sua  sustentação.  Portanto,  para  atender  tal  perspectiva,  foi

constituído  um grupo  de  trabalho,  responsável  por  elaborar  um Documento  Base  (BRASIL,

2006)  com as  concepções  e  princípios  do  Programa,  que,  até  então,  eram inexistentes.  Isso

tornaria  possível  a  meta  de  transformar  o  PROEJA em  uma  política  pública  educacional

(MOURA, HENRIQUE, 2007).

Em atendimento às propostas desse documento de orientação, o Decreto Nº 5.478/2005

foi revogado e, no dia 13 de julho de 2006, foi promulgado o Decreto Nº 5.840, o qual passou a

ser instrumento legal regulador do PROEJA, alterando expressivamente o Programa, conforme

será abordado no capítulo subsequente.
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2 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA

O Decreto 5.840 de 13 de junho de 2006 surgiu com a proposta de integrar a educação

profissional  à  educação  básica,  buscando  superar  a  dualidade:  trabalho manual  e  intelectual.

Nessa direção, o trabalho passou a ser assumido na sua perspectiva criadora e não alienante. Para

a integração e superação propostas, impôs-se a construção de respostas aos diversos desafios da

EJA, tais  como a formação profissional para atender a esse público; a organização curricular

integrada; a utilização de metodologias e mecanismos de assistência para o favorecimento da

permanência e da aprendizagem do estudante, e também a supressão da falta de infraestrutura

para oferta dos cursos (MEC, 2011).

Esse Decreto recebeu a denominação de Programa Nacional de Integração da Educação

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, mantendo

a  mesma  sigla  do  Decreto  anterior,  PROEJA.  Conforme  expressa  a  nova  denominação,  o

Programa passou a contemplar não apenas o ensino médio integrado à educação profissional,

conforme previa o Decreto 5.478/2005, mas também o ensino fundamental, integrado à formação

inicial e continuada de trabalhadores. Conforme expõe Mendes (2010, p.42),

O Decreto nº 5.840/2006 fixou em seu artigo 2º a obrigatoriedade de que as
instituições federais de educação profissional implantassem cursos e programas
regulares do PROEJA até o ano de 2007,  passando a atender não apenas ao
Ensino Médio, mas estendendo se à Educação Básica (Grifo nosso).

Ainda,  no  artigo  2º  do  referido  Decreto,  as  instituições  deveriam,  já  em  2006,

disponibilizar  ao  PROEJA,  pelo  menos,  10% do  total  das  vagas  de  ingresso  da  instituição,

considerando o quantitativo de matrículas do ano anterior, e ampliando essa oferta a partir do ano

de 2007. Em relação aos tipos de oferta, o artigo 3º e 4º, estabelecem que os cursos do PROEJA,

destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores, devem contar com carga horária

mínima de mil e quatrocentas horas, assegurando cumulativamente a destinação de, no mínimo,

mil e duzentas para formação geral e, no mínimo, duzentas para a formação profissional.
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Já para os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA, o artigo 4º

preconizou  uma  carga  horária  mínima  de  duas  mil  e  quatrocentas  horas,  assegurando-se

cumulativamente a destinação de,  no mínimo, mil  e duzentas para a formação geral,  e carga

horária mínima para a respectiva habilitação profissional técnica; bem como a observância das

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 (BRASIL, 2006).

Conforme pontua Ivo (2010, p. 29),

Além das orientações previstas no Decreto nº 5.840, em 2006 foi aprovado o
Documento Base, com vistas a refletir sobre a problemática da Educação Básica
Brasileira,  em  especial  questões  referentes  à  EJA,  além  de  servir  como
instrumento  norteador  para  a  construção  do  projeto  político-pedagógico  dos
cursos PROEJA.

Corroborando  a  assertiva  acima,  Mendes  (2010)  traz  considerações  a  respeito  do

Documento  Base,  elaborado  ainda  na  vigência  do  Decreto  5.478/2005,  que  dispõe  sobre  os

princípios  e  as  concepções  que  fundamentam  o  PROEJA,  bem  como  as  formas  para  a

organização de um currículo integrado em consonância com os pressupostos da Educação de

Jovens e Adultos. O Documento Base (2006) esclarece que a proposta do programa não está

restrita à formação de mão de obra para atuar no mercado de trabalho, mas para proporcionar a

formação  integral  dos  educandos  através  de  uma  educação  básica  sólida  que  oportunize  a

continuidade dos estudos.

No seu ensejo,  o Documento Base (2006) expôs a  situação da Educação de Jovens e

Adultos  no  Brasil;  as  políticas  públicas  destinadas  até  então  a  esse  público;  os  desafios  da

implantação de uma política de integração da educação profissional técnica de nível médio e

ensino médio na modalidade EJA; concepções e princípios acerca do programa; projeto político-

pedagógico integrado e questões referentes a aspectos operacionais do programa (IVO, 2010).

A partir  de Teorias da Educação Geral  e  de estudos específicos do campo da EJA, o

Documento Base define seis princípios específicos para a efetivação da proposta de integração

entre educação profissional e educação básica na modalidade EJA. Conforme cita Campos (2010,

p. 56),
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O Documento Base do PROEJA define que o primeiro princípio é a inclusão da
população  nas  oportunidades  ofertadas.  O  segundo,  consiste  na  inserção
orgânica da modalidade EJA,  integrada à  educação profissional  nos  sistemas
públicos,  a partir  da  4 concepção de educação como um direito do cidadão.
Outro  princípio  é  o  da  ampliação  do  direito  à  educação  básica,  pela
universalização do ensino médio, já que a formação humana se faz em períodos
mais  alongados,  que  possibilitam  a  consolidação  dos  saberes,  da  produção
humana,  suas  linguagens  e  formas  de  expressão  para  viver  e  transformar  o
mundo. O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo, o
que permite  a vinculação da escola  média  com a perspectiva do trabalho.  O
quinto princípio,  estabelece que a pesquisa deve ser  um dos fundamentos da
formação  do  sujeito,  pois,  é  através  dela  que  a  autonomia  intelectual  dos
educandos é construída. Por último, o sexto princípio considera as condições
geracionais, de gênero, de relações étnicas como fundantes da formação humana
e das formas de produção das identidades sociais.

Assim sendo,  as  discussões  e  reflexões  presentes  no  Documento  Base,  dentre  outros

aspectos, trouxeram a proposta de uma formação integral do educando, afastando-se da lógica

neoliberal. Em suas considerações, Ivo (2010) comenta a respeito da estruturação dos processos

educativos,  os  quais  devem  contribuir  para  a  formação  de  cidadãos  capazes  de  participar

politicamente na sociedade, atuando como sujeitos nas esferas públicas, privada e no terceiro

setor,  espaços privilegiados da prática cidadã,  em função de transformações  que apontem na

direção de uma sociedade justa e igualitária.

Ponderando sobre esses aspectos, vale destacar que o programa preceitua uma formação

integral que possibilite ao aluno a compreensão da realidade social, política, econômica, cultural

e  do  mundo  do  trabalho,  deixando  de  lado  uma  formação  que  vise  ao  atendimento  das

necessidades do mercado e busque uma qualificação para o mundo do trabalho. Desse modo,

segundo o Documento Base, “abandona-se a perspectiva estreita de formação para o mercado de

trabalho,  para  assumir  a  formação  integral  dos  sujeitos,  como  forma  de  compreender  e  se

compreender no mundo” (BRASIL, 2007, p. 13).

As ponderações contidas no Documento Base (BRASIL, 2007, p. 13) apontam que:

O que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, com
acesso  ao  universo  de  saberes  e  conhecimentos  científicos  e  tecnológicos
produzidos  historicamente  pela  humanidade,  integrada  a  uma  formação
profissional  que permita compreender o mundo, compreender-se no mundo e
nele atuar na busca de melhoria das próprias condições de vida e da construção
de  uma  sociedade  socialmente  justa.  A perspectiva  precisa  ser,  portanto,  de
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formação na vida e para a vida e não apenas de qualificação do mercado ou para
ele.

Ainda, no Documento Base encontra-se a avaliação de que o PROEJA não é uma política

de educação e qualificação profissional que preceitua adaptar o trabalhador e prepará-lo de forma

passiva e subordinada ao processo de acumulação da economia capitalista, mas voltada para a

perspectiva  da  vivência  de  um processo  crítico,  emancipador  e  fertilizador  de  outro  mundo

possível (BRASIL, 2007).

Para  tanto,  novas  diretrizes  inseriram  adequações  no  currículo  e  na  implantação  do

programa,  não  mais  se  limitando  à  oferta  de  cursos  de  ensino  médio  integrada  à  educação

profissional  técnica  de  nível  médio  e  também não  mais  adstrito  ao  âmbito  das  Instituições

Federais  de  Educação  Tecnológica,  como  ocorreu  no  Decreto  anterior.  O  Documento  Base

(BRASIL, 2007, p.13) confirma que a 

Ampliação da abrangência, no que concerne ao nível de ensino, pela inclusão do
ensino  fundamental,  e,  em relação  à  origem das  instituições  que  podem ser
proponentes,  pela  admissão dos sistemas  de  ensino estaduais  e  municipais  e
entidades  privadas  nacionais  de  serviço  social,  aprendizagem  e  formação
profissional.

Essas reformulações, entre outros fatores, implicaram em restruturações da carga horária,

passando a vigorar  o mínimo de 1.400 para os  cursos  de Formação Inicial  e  Continuada de

trabalhadores; e para os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio o mínimo de

2.400 horas. A ampliação da oferta de vagas é outro aspecto da reestruturação porque passou o

Programa, a qual deve constar no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição

ofertante, cabendo às instituições a responsabilidade de reestruturação dos cursos ofertados, bem

como a emissão de certificados e diplomas.

Da  mesma  forma,  as  instituições  ofertantes  dos  cursos  do  PROEJA  são  também

responsáveis por garantir,  com validade nacional,  certificação ao estudante que demonstrar,  a

qualquer tempo, aproveitamento em Cursos Profissionalizantes de Nível Médio. Essa certificação

deverá ter legalidade tanto para fins de habilitação na respectiva área profissional quanto para
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atestar  a  conclusão  do  Ensino  Médio,  possibilitando  o  prosseguimento  de  estudos  em nível

superior (BRASIL, 2007).

O  Documento  Base,  fundamentado  em dados  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de

Domicílios (PNAD), evidenciou que, em 2002, o Brasil tinha 23.098.462 jovens com idade entre

18 e 24 anos e, conforme o Registro Anual de Informações Sociais (RAIS/MTE, 2002), apenas

5.388.869 dos jovens nessa faixa etária possuíam emprego no mercado de trabalho formal. Ainda,

segundo os dados apresentados pela PNAD (IBGE, 2003), ao se verificar a escolaridade dessas

pessoas, foi possível constatar que cerca de 23 milhões possuíam apenas 11 anos de estudo, o que

significa que apenas 13% do total dessa população possuía esse grau de ensino, considerando que

na época o ensino fundamental tinha durabilidade de oito anos (BRASIL, 2007).

Destarte,  o  PROEJA instituiu-se  com a  proposta  de  abranger  os  espaços  públicos  da

educação  profissional;  subsidiar  a  universalização  da  educação  básica  e  reinserir  no  sistema

escolar esse grande contingente de jovens e adultos excluídos do ensino regular, trazendo uma

nova concepção da EJA. Nessa perspectiva, o Programa aspira a uma política social inclusiva de

potencialidades emancipatórias para jovens e adultos das classes populares, com ampliação das

oportunidades  para  melhores  condições  de  vida,  bem como a  diminuição  das  desigualdades

existentes, mediante um ensino que esteja pautado em uma formação humana integral, tendo o

trabalho como princípio educativo.

Na  abordagem  referente  à  importância  da  formação  dos  indivíduos  ingressos  no

programa, o Documento Base (BRASIL, 2007, p. 14) explana:

A formação humana aqui tratada impõe produzir um arcabouço reflexivo que
não atrele mecanicamente educação-economia, mas que expresse uma política
pública de educação profissional integrada com a educação básica para jovens e
adultos  como direito,  em um projeto nacional  de desenvolvimento soberano,
frente aos desafios de inclusão social e da globalização econômica.

Dessa assertiva depreende-se que aos educandos do PROEJA implica uma reconfiguração

da estrutura institucional,  organização pedagógica e  qualificação dos servidores  para atuarem

junto ao público da EJA. Condições essas que coadunam para a efetiva consolidação da política

educacional  implantada,  evitando-se  o  anteriormente  vivido,  ou  seja,  uma  educação

compensatória e assistencialista, de fomento à erradicação do analfabetismo.
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Para o desenvolvimento de uma educação transformadora e libertária para a EJA, Anely

Silva Oliveira (2016, p. 39) pondera que:

Uma educação continuada  em uma  perspectiva  democrática  de  igualdade  de
acesso à cultura enquanto ferramenta para transformação dos indivíduos reflete a
necessidade de políticas nacionais articuladas para a EJA que não mais estejam
marcadas pelas variações ocorridas nas formas de atendimento, ou por ações
tênues, descontínuas e fragmentadas.

Contudo,  esse novo contexto  não significa  o  fim dos  problemas  enfrentados por  este

público, principalmente no que se refere à discriminação e ao preconceito. A imposição legal e a

nova oportunidade de ingresso na escola, por si só, não são capazes de garantir a inclusão de

jovens e adultos no espaço escolar e social. Para a efetivação da formação integral e edificação da

cidadania desses jovens e adultos, faz-se necessária a apropriação do PROEJA pelos diversos

atores  sociais  e  segmentos  da  instituição,  como  fator  determinante  para  a  dinâmica  de  sua

execução (VIRIATO; GOTARDO, 2009).

Reforçando e complementado esse posicionamento, Viriato e Gotardo (2009) asseveram

que as condições concretas para que a concepção de educação proposta pelo PROEJA supere a

anterior, caracterizada historicamente por um ensino dual, exigem não somente respaldo legal,

mas, principalmente o comprometimento político do poder público com as camadas populares do

país.  Comprometimento  esse  que  seja  expresso  em  políticas  de  financiamento  público,  de

formação inicial e continuada de professores, e de valorização do magistério. 

Nessa perspectiva, corrobora Cury (2005, p. 16):

[...] as políticas de educação igualitárias respondem por uma escolarização em
que os estudantes possuam os mesmos direitos,  sem nenhuma discriminação,
tendo acesso, permanência e sucesso nas etapas da educação básica. Trata-se de
efetivar a igualdade de oportunidades e de condições, ante um direito inalienável
da pessoa - a cidadania e os direitos humanos.

Assim,  a  proposta  traçada  no  Documento  Base,  com  fundamentação  voltada  para  a

formação profissional e exercício da cidadania, possibilita o entendimento de que o PROEJA se
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inscreve no marco de uma sociedade mais igualitária. Vale ressalta que as mudanças trazidas pelo

Programa se firmam nos eixos  norteadores  das  políticas  de educação profissional  atualmente

vigentes, os quais compreendem a expansão da oferta pública de educação; o desenvolvimento de

estratégias de financiamento público que permitam a obtenção de recursos para um atendimento

de qualidade; a oferta de educação profissional dentro da concepção de formação integral do

cidadão,  assentada  na  prática  e  nos  fundamentos  científico-tecnológicos  e  histórico-sociais,

trabalho, ciência e cultura; e, ainda, o papel estratégico da educação profissional nas políticas de

integração social.

Para esse atendimento, o Programa inovou ao prever, especificamente para o PROEJA, as

possibilidades  de articulação considerando as  formas  integrada e  concomitante.  Desse modo,

tem-se a sinalização para que se busque caracterizar a forma integrada, que se traduz por um

currículo integrado, conforme consta no Documento Base (BRASIL, 2007, p. 43),

[...]  é uma possibilidade de inovar pedagogicamente na concepção de ensino
médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais se destina, por
meio de uma concepção que considera o mundo do trabalho e que leva em conta
os mais diversos saberes produzidos em diferentes espaços sociais

Ainda Sobre a organização curricular, o Documento Base dispõe que essa organização não

está dada a priori, ou seja, é uma construção contínua, processual e coletiva, envolvendo todos os

sujeitos que participam do programa. Nesse entendimento, o Documento Base (BRASIL,2007, p.

48) elucida que:

[...] a EJA abre possibilidades de superação de modelos curriculares tradicionais,
disciplinares e rígidos, possibilitando 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 concepção permite a valorização dos saberes oriundos de outros processos,
construídos e adquiridos fora dos espaços educacionais formais.

Diante do exposto, Machado (2006) destaca a importância de se considerar a pluralidade

característica  da  EJA,  visto  se  tratar  de  uma  modalidade  educativa  específica  que  lida  com

diferentes  sujeitos  e  diversas  formas  de  aprendizagem.  Para  a  autora,  esse  aspecto  sugere  a
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necessidade de tomar a especificidade da EJA como princípio metodológico primário do desenho

e da organização curricular. Entretanto, ela ressalta que não se pode negligenciar as exigências

didático-pedagógicas da Educação Profissional.

Por  fim,  ressaltamos que  o PROEJA é,  pois,  uma política  inédita  no Brasil,  trazendo

diversas inovações nas reflexões e discussões até então realizadas acerca da Educação de Jovens

e  Adultos,  além  de  estabelecer  princípios  e  concepções  para  esta  modalidade  de  ensino,

considerando os constantes desafios a serem superados. De tal modo, a implementação de uma

política pública na área da educação, requer um acompanhamento das ações por parte do sistema

que a formulou e um compromisso por parte daqueles que diretamente trabalham à frente do seu

desenvolvimento.  A implantação  do  Programa  se  apresenta  como  uma  inovação  dentro  do

complexo campo da EJA, oferecendo uma oportunidade favorável para a sua exploração como

espaço aberto à pesquisa, à experimentação pedagógica, à produção de materiais didáticos e à

formação  especializada  de  profissionais  da  educação,  conforme  abordaremos  no  tópico

subsequente.

2.1  Implantação  do  Programa Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com a

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA

Conforme já aludido, inicialmente,  pelo Decreto 5.478/2005, o PROEJA foi  instituído

apenas no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o que impôs à maioria das

instituições da Rede Federal um processo de adaptação de sua infraestrutura e de formação de

seus educadores e gestores, a partir da descentralização orçamentária da SETEC/MEC. Porém,

desde o ano de 2000, algumas instituições passaram a disponibilizar vagas, pois já desenvolviam

projetos na educação de jovens e adultos.

Nesse  momento  inicial,  verificou-se  que  algumas  escolas  da  Rede  Federal,  diante  da

obrigatoriedade de oferta de cursos do PROEJA, optaram por cursos que já eram oferecidos em

outras  modalidades  de  ensino,  uma  vez  que  os  cursos  técnicos  existentes  fundamentaram a

construção do PROEJA, visando ao aproveitamento da estrutura física e de pessoal e ao mercado
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de  trabalho  desse  egresso.  Isso  evidenciou  que  a  gestão  do  PROEJA,  no  que  se  refere  à

implantação dos cursos, ocorreu em circunstâncias diferenciadas.

Com a promulgação do Decreto 5.840 de 13 de junho de 2006 e a respectiva ampliação

dos horizontes do PROEJA, passaram a participar como proponentes as instituições públicas dos

sistemas de ensino federal, estaduais e municipais, bem como entidades privadas nacionais de

serviço social, aprendizagem e formação profissional vinculadas ao Sistema S21. Ainda, passaram

a participar como parceiras, além das instituições já elencadas, as entidades privadas, escolas

comunitárias,  Instituições  de  Ensino  Superior  (IESs)  públicas,  associações,  organizações  da

sociedade civil e movimentos sociais que possuam experiência no desenvolvimento de Educação

de Jovens e Adultos ou Educação Profissional.

Para a implementação dos cursos do PROEJA, essas instituições receberam atribuições,

conforme aponta o Documento Base (BRASIL, 2007, p.48),

Propor cursos gratuitos no âmbito do PROEJA Formação Inicial e Continuada –
Ensino  Fundamental;  apresentar  plano  de  trabalho  plurianual,  contemplando
todas  as  etapas  do  processo  educacional,  em  que  sejam  explicitadas  suas
atividades  e  as  das  instituições  parceiras,  definindo  claramente  as
responsabilidades de cada uma, inclusive, a distribuição dos recursos aportados
entre as participantes; responsabilizar-se pelas ações relacionadas ao projeto que
estejam  ao  encargo  das  instituições  parceiras;  construir  o  projeto  político-
pedagógico junto com os demais parceiros; certificar os alunos que concluírem
os cursos com aproveitamento, em conformidade com as diretrizes do Decreto nº
5.840/2006. A certificação deverá ser única e, no caso de haver parcerias, poderá
constar no certificado a chancela das instituições participantes; proporcionar a
gestores,  técnicos  e  docentes  processos  de  formação  que  permitam  a
compreensão das especificidades da Educação de Jovens e Adultos e sua relação
com a  Educação Profissional  e  o  ensino  fundamental;  propor  metodologia  e
realizar  avaliação  periódica  do  pessoal  envolvido  referente  às  suas  ações
desenvolvidas  junto  ao  PROEJA Formação  Inicial  e  Continuada  –  Ensino
Fundamental; responsabilizar-se por fornecer todas as informações relacionadas
às atividades do projeto quando solicitadas pela coordenação-geral ou por quem
ela  designar;  e  apresentar  relatório  de  aplicação  financeira  dos  recursos
recebidos.

21Termo que define o conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento profissional,
assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica, que além de terem seu nome iniciado com a letra S, têm
raízes  comuns  e  características  organizacionais  similares.  Fazem  parte  do  sistema  S:  Serviço  Nacional  de
Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço
Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac). Existem ainda os seguintes: Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (Senar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop); e Serviço Social de Transporte
(Sest). Disponível em: http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s. Acesso em: 26 mar 2016.

http://www12.senado.leg.br/noticias/glossario-legislativo/sistema-s
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Assim, a implantação do PROEJA organizou-se em fases interligadas, como forma de dar

sustentação  à  execução  do  Programa.  Preliminarmente,  ocorre  a  provação  dos  modelos

pedagógicos  a  serem utilizados;  a  criação e  disponibilização de  modelo  para  elaboração dos

projetos  para  o PROEJA Formação Inicial  e  Continuada –  Ensino Fundamental;  a  coleta  de

informações da oferta de Educação de Jovens e Adultos no ensino fundamental 2º segmento e de

Educação  Profissional  –  formação  inicial  e  continuada;  levantamento  das  experiências,  em

particular dos programas de governo, relacionadas com a Educação Profissional de formação

inicial e continuada que se enquadrem na concepção do PROEJA Formação Inicial e Continuada

–  Ensino  Fundamental.  E  também  a  definição  e  publicação  dos  critérios  de  avaliação  dos

projetos; divulgação do cronograma de atividades, incluindo, no mínimo, datas de divulgação dos

editais,  análise  das  propostas  e  assinatura  dos  convênios;  plano  centralizado  de  formação

continuada para as instituições proponentes; datas para a realização dos seminários regionais e

nacionais (BRASIL, 2007).

A Fase 1 compreende a convocação de projetos por meio da divulgação de edital público,

seguido  do  recebimento  desses  projetos.  A  Fase  2  abrange  a  análise  dos  projetos  pela

coordenação-geral, com colaboração de assessores ad hoc, seguida da divulgação dos resultados,

da convocação dos projetos aprovados e assinatura de convênios com as instituições proponentes.

Na Fase 3 tem-se a execução dos convênios, incluindo todas as etapas: apresentação da proposta,

aprovação  do  projeto,  monitoramento  e  avaliações;  até  a  apresentação  do  relatório  final  e

prestação de contas. A execução será iniciada no máximo 60 dias após a assinatura do convênio e

durará no máximo 38 meses (BRASIL, 2007).

Por fim, na última, a denominada Fase de planejamento anual, incide o recebimento dos

relatórios de atividades de cada projeto, análise desses resultados, planejamento das atividades

para o ano seguinte, discussão de mudanças de política, resultando nas seguintes informações:

divulgação dos resultados alcançados; cronograma para divulgação dos editais, análise das novas

propostas e assinatura dos convênios referentes às propostas aprovadas; plano centralizado de

formação continuada para as instituições proponentes;  datas  para a realização dos seminários

regionais e nacionais (BRASIL, 2007).

Ainda,  no  que  concerne  à  implantação,  foram exigidas  estratégias  de  identificação  e

sintonia da oferta com as necessidades e realidade locais. Assim, para garantir a efetividade dos

resultados do Programa, a oferta dos cursos deverá manter correspondência com as demandas do
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mundo do trabalho, isto é, demandas econômicas (arranjos produtivos locais, economia solidária,

agricultura  familiar,  entre  outras),  demandas  sociais  regionais  (emprego  formal,  mortalidade

infantil, prostituição infantil, instalações sanitárias) e demandas culturais regionais (artesanato,

turismo cultural, patrimônio histórico e artístico, presença de comunidade indígena, quilombola).

Não obstante, para manter a coerência com as propostas do PROEJA, alguns aspectos são

elencados pelo Documento Base, tais como a correspondência entre as demandas e a oferta dos

cursos, considerando a ótica do direito do trabalhador à cidadania; a escolha dos cursos ofertados,

atendendo a inclusão daqueles em situação de risco social e interagindo com as ações de outras

políticas  públicas  de  educação,  emprego,  trabalho  e  renda;  qualificação  profissional,  deverá

proporcionar ao trabalhador a aquisição de conhecimentos, promovendo o processo de inserção

no mundo do trabalho e a articulação com as políticas públicas de desenvolvimento sustentável

da região (BRASIL, 2007, p. 49).

Na  implementação  do  PROEJA,  os  cursos  e  programas  serão  ofertados  na  forma

presencial, observando a necessidade do trabalho coletivo, do incentivo do docente e a atuação

dos jovens e adultos na construção das relações entre os sujeitos do processo educativo. Para isso,

as instituições proponentes deverão utilizar diferentes tecnologias de informação e comunicação

como recurso pedagógico.

Vale  ressaltar  que  a  oferta  na  forma  presencial  não  poderá  representar  limitação  na

organização dos tempos e espaços nos cursos, ou seja, deverão ser respeitados os calendários

sazonais, bem como exploradas as possibilidades envolvidas com a pedagogia da alternância.

Também é recomendado o uso de recursos da educação a distância, objetivando a familiarização

desses jovens e adultos com esses meios e a dinamização das aulas, contudo, deve-se atentar para

a não descaracterização da modalidade presencial (BRASIL, 2007).

Quanto à oferta de vagas, inscrição, matrícula, organização de turmas, o Documento Base

estabelece  a  gratuidade  dos  cursos,  com  acesso  que  atenda  aos  critérios  do  Programa.  A

instituição proponente se responsabilizará pela oferta de vagas, inscrição, matrícula e organização

de  turmas.  As  vagas  deverão  ser  ofertadas  na  forma  de  edital  público.  Para  as  inscrições  e

matrícula  dos  interessados  no  Programa,  o  Documento  Base  apresenta  os  seguintes  critérios

(BRASIL, 2007, p. 50-51):

Ter o primeiro segmento do ensino fundamental concluído, ou seja, ter a 4ª série
concluída  ou  demonstre  por  meio  de  processo  avaliativo  ter  base  de
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conhecimentos necessária para continuidade de estudos na 5ª série; e ter idade
compatível com o público definido no Programa. Recomenda-se que as turmas
sejam  organizadas  em  espaços  adequados  com,  no  máximo,  30  alunos  por
ambiente e com recursos compatíveis.

O processo de implantação do PROEJA também abrange os recursos humanos, sendo que

a oferta dos cursos deverá ser realizada com pessoal próprio da instituição proponente ou das

parceiras.  A responsabilidade  da  escolha  do  pessoal  participante  no  processo  é  da  própria

instituição. Para tanto, a formação de gestores, professores e técnicos administrativos deverá ser

realizada com o objetivo de assegurar aos profissionais o aprimoramento para o exercício de suas

funções,  devendo garantir  a  (re)construção de  conhecimentos  voltados  para:  a  elaboração do

planejamento,  a  construção  da  proposta  pedagógica,  a  elaboração  de  material  didático,

contemplando a integração entre EJA e Educação Profissional,  a elaboração de relatórios e a

implantação, implementação, acompanhamento e avaliação do projeto. Essa formação deverá ser

permanente  e  sistemática,  enfocando  ações  de  natureza  política,  técnico-pedagógica  e

administrativa (BRASIL, 2007).

Para o desenvolvimento de estratégias de assessoramento,  monitoramento e avaliação,

poderão  ser  realizadas  oficinas  pedagógicas,  envolvendo  docentes,  discentes,  coordenadores,

gestores;  reuniões  de  pequenos  grupos;  observação  direta,  entre  outras.  Isso  significa  que  a

realidade  educativa  emergente  do  complexo  histórico  em  que  está  inserida,  não  deverá  ser

apreendida somente através de dados quantitativos e da análise documental.  Nesse sentido,  a

SETEC/MEC deverá disponibilizar uma equipe de técnicos para assessorar no desenvolvimento

do processo educacional, englobando os aspectos pedagógicos e de gestão ou outras áreas onde

existir  necessidade  comprovada.  Também,  conforme  salienta  o  Documento  Base,  o

monitoramento e a avaliação serão realizados pelos núcleos regionais e coordenados, em âmbito

nacional, pela SETEC/MEC, com a colaboração das Secretarias e Unidades do MEC e do MTE

que desenvolvem ações afins com as temáticas do PROEJA (BRASIL, 2007).

Esse monitoramento em nível federal tem como objetivo acompanhar a implantação e

operacionalização  dos  cursos,  visando  ajustes  e  correções  necessários.  Isso  incidirá  sobre  a

aplicação dos recursos investidos, o projeto pedagógico e as instituições (especificamente no que

diz  respeito  ao  PROEJA),  informando especialmente  a  movimentação dos  alunos  (matrícula,

frequência, evasão, conclusão) e o pessoal envolvido no Programa. Já o monitoramento em nível

regional  ficará  a  cargo  dos  núcleos  regionais.  Cada  núcleo  acompanhará  a  execução  dos
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cursos/turnos.  O  interesse  dessa  atuação  é  realizar  uma  intervenção  mais  direta  diante  da

problemática enfrentada no dia a dia, pelas escolas, pelos alunos ou pelos docentes, sempre no

sentido de garantir a qualidade da formação oferecida. Outro papel importante é a articulação e

mediação política em nível local, tão necessária para se obter os resultados esperados. De acordo

com o Documento Base (BRASIL, 2007, p. 54),

Esse  processo  de  monitoramento  contínuo  também  permitirá  aos  gestores,
corrigir  rumos,  introduzindo  ações,  identificando  linhas  de  reforço  de
capacitação  para  técnicos  e  docentes  de  todos  os  níveis.  A partir  dos  dados
alimentados  pelas  instituições  proponentes  no  sistema  de  informações
centralizado na SETEC, deverão ser elaborados semestralmente relatórios que
nortearão a coordenação-geral.

Ainda, de acordo com o Documento Base, compete aos núcleos regionais a realização de

reuniões  semestrais  para  discutir  os  resultados  dos  relatórios  apresentados  e  prestar

assessoramento técnico nas  áreas  que apresentarem dificuldades,  como forma de assegurar  a

sustentabilidade de todas as ações previstas no plano de trabalho das instituições proponentes. Da

mesma  forma  esses  núcleos  regionais  deverão  organizar  anualmente  reuniões  gerais  para  a

socialização e avaliação das atividades desenvolvidas com representantes da coordenação-geral,

instituições proponentes e demais parceiros (BRASIL,2007).

Pelo  exposto,  na  implantação  do  PROEJA,  podemos  aferir  que,  para  além  das

determinações legais, a valorização das singularidades dos sujeitos que tecem o cotidiano escolar

estão acima das instituições  proponentes.  Entendemos que não é  a instituição e o que a  Lei

preconiza que se confrontam, mas os sujeitos que se movimentam e se organizam coletivamente

em  torno  de  objetivos  comuns.  Ante  o  exposto,  cumpre  fazermos  uma  breve  abordagem a

respeito  da  conceituação e  diferenciação das  expressões:  evasão  escolar,  abandono escolar  e

desistência escolar.
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2.2 Evasão Escolar, abandono e desistência: conceitos e diferenciações

O termo evasão, originado do latim  evasione, nomeia o ato de evadir-se,  de fuga,  de

escape,  de  sumiço,  é  a  ação de  abandonar  alguma coisa,  de  afastar-se  do  ponto  em que se

encontrava, também pode ser abrangido como o ato de desviar, de evitar, de iludir, de furtar-se

com habilidade ou astúcia, de mudar a direção, de alterar o objetivo. Em sentido figurado o termo

assume o significado de subterfúgio, uma evasiva, um ardil, uma resposta vaga quando se procura

sair  de  alguma  dificuldade  (FERREIRA,  2010).  Para  além  dessas  acepções,  neste  estudo,

consideramos a significação de abandonar, afastar-se, mudar de direção ou ainda alteração de

objetivo.  Tomando  como  referência  tais  definições,  consideramos  o  sentido  denotativo  da

palavra,  tendo  em  vista  que  buscamos  apreender  as  motivações  que  permeiam  o  universo

daqueles que, ante uma determinada situação, afastam-se da escola não mais retornando para a

conclusão do curso no qual se matriculou.

Quando nos reportamos à ideia de abandono temos que esse pode significar o afastamento

do ponto em que se encontrava. Nesse aspecto, abandono escolar evidencia a saída do aluno antes

da conclusão do curso, ou seja, o aluno deixa de frequentar a escola, embora ainda não tenha

completado  a  sua  formação,  estando,  portanto,  em  situação  de  abandono  escolar.  Nessa

perspectiva, a ideia de retorno está presente na análise de Diniz (2015, p. 20) para quem: [...] “o

abandono pode ser definitivo, quando o aluno não retorna à escola,  ou temporário, quando o

aluno abandona a escola num ano, mas volta a frequentá-la no ano seguinte.

Quanto  à  desistência  podemos  entendê-la  como  mudança  de  direção,  alteração  de

objetivo. Na referenciação à desistência escolar, consideramos que o discente desiste dos estudos

para ir em busca de outras demandas. Desse modo, a desistência seria a descontinuidade dos

estudos  durante  o  processo  escolar.  Assim  como  na  ideia  de  abandono  escolar,  no  caso  da

desistência escolar, também podemos considerar a probabilidade de que o aluno retorne à escola,

pois subtende-se que após a resolução da demanda que o levou a desistir, novamente retome os

estudos.

No que se refere à evasão, termo que melhor corresponde à proposta deste estudo, a união

dos termos evasão/escolar, compondo a expressão “evasão escolar”, pode ser apreendida como

fuga,  escape.  Situação em que mesmo estando matriculado num determinado curso,  o  aluno
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acaba  deixando  de  frequentá-lo.  Nesse  entendimento,  a  evasão,  muitas  vezes,  pode  estar

relacionada à necessidade de ingressar no mercado de trabalho, seja para o sustento da família ou

mesmo para a garantia de sua própria sobrevivência. Nas palavras de Siqueira (2001), trabalhar e

estudar  ao  mesmo  tempo  é  uma  realidade  contraditória  e  de  sobrevivência,  portanto,  uma

necessidade que, muitas vezes, leva o aluno a evadir em definitivo da escola. Considerando essa

perspectiva e tendo em vista os significados fuga, escape, sumiço, entendemos que, no atinente à

evasão escolar, o termo assume o peso de não retorno, ou seja, é a decisão de não mais voltar aos

“bancos escolares”.

Desenvolvendo essa ideia, Moura e Silva (2007, p.31) afirmam que:

o termo evasão é muito carregado de um sentido que culpabiliza o indivíduo
que,  por  várias  razões,  interrompeu  definitivamente  sua  trajetória  em  uma
determinada oferta educacional.  Dessa forma, o termo também contribui para
isentar  a  instituição  e  o  respectivo  sistema  educacional  de  qualquer
responsabilidade sobre esse fenômeno. É preciso ter  claro que o afastamento
definitivo  de  um  estudante  de  determinada  oferta  educacional  é  fruto  de
múltiplos fatores sociais,  econômicos, familiares,  institucionais e pessoais,  os
quais se reforçam mutuamente e resulta na chamada evasão.

Isso  posto,  considerando  os  conceitos  dos  termos  abandono,  desistência  e  evasão,

ressaltamos a diferenciação apresentada por Klein (2008) quando explica que os termos possuem

significados diferentes, embora apresentem características semelhantes. O autor explica que o

abandono escolar refere-se ao educando que matriculado deixa de frequentar a escola e as aulas

durante  o ano letivo  em curso,  sem pedido formal  de transferência,  com a probabilidade de

renovar sua matrícula para o ano letivo seguinte. Já em relação à evasão escolar, o autor pondera

que, nesse caso, o educando, ao deixar de frequentar determinado curso antes do seu término,

pode não renovar sua matrícula no módulo seguinte, afastando-se em definitivo. 

Ante o exposto, podemos aferir que os termos apresentam uma estreia analogia entre si.

No entanto,  ao  estabelecermos  uma relação  desses  com o termo escolar,  alguns  aspectos  os

distinguem conceitualmente,  permitido  apreender  as  diferenças  entre  afastar-se  da  escola  em

definitivo  (evasão),  sem  a  perspectiva  de  retorno;  afastar-se  temporariamente  (abandono  e

desistência), com a possibilidade de retomar os estudos. 
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Vale ressaltar que no levantamento dos índices de evasão escolar, especificamente no que

se refere ao PROEJA, encontramos o uso da expressão “Em Construção” nos Diários de Classe

do Campus Januária, e a expressão “Em Curso” nos dados do SISTEC, para se referir à situação

dos alunos que por algum motivo não concluíram com êxito o Módulo ou o Curso do PROEJA.

Visto que não encontramos registros de que esses alunos tenham retornado para concluírem o

curso no qual encontravam-se matriculados, tais expressões foram utilizadas, neste estudo, para

indicar a situação de evasão dos ingressos nos cursos do PROEJA. Pontuamos que em alguns

casos  até  aconteceu de  um aluno ou outro  ter  renovado sua  matrícula  para  um determinado

Módulo, contudo, não há registros de que tenha retornado para a finalização do curso para o qual

fizera sua matrícula.

Apresentadas, pois, a conceituação e diferenciação dos termos que demonstram a situação

do aluno que deixa de frequentar as aulas, após ter realizado sua matrícula para um determinado

curso técnico profissionalizante, é importante buscarmos na literatura pertinente o entendimento

sobre o fenômeno da evasão, especificamente no Programa Nacional de Integração da Educação

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, conforme

abordaremos a seguir.

2.3 A EVASÃO ESCOLAR NO PROEJA

Para adentrarmos nas questões referentes à evasão escolar no PROEJA, nos reportamos às

considerações  iniciais  deste  estudo,  em  que  foram  apontadas  as  estratégias,  mudanças  e

reconfigurações pelas quais passou o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Ao refletirmos que

todas essas adequações tiveram como fim precípuo vencer os desafios impostos à EJA e atender a

um público que por muito tempo esteve à margem das políticas públicas educacionais, somos

levados a crer que os problemas referentes a essa modalidade de ensino seriam efetivamente

solucionados.

Todavia, ao se verificar a realidade das instituições ofertantes dos cursos do PROEJA no

que diz  respeito  aos  elevados  índices  de  evasão escolar,  alguns  questionamentos  podem nos
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ajudar a entender essa realidade. Assim, interessa-nos abranger quais têm sido as dificuldades

enfrentadas pelos educandos do PROEJA, que têm obstaculizado sua permanência nos cursos

técnicos ofertados pelo Programa? O PROEJA de fato tem sido assumido em todo o seu alcance

pelas instituições ofertantes? As políticas públicas voltadas para a educação de jovens e adultos

têm suprido as demandas do PROEJA? Responder a tais questões não é tarefa fácil,  um dos

entraves  que podemos salientar se refere à escassez de pesquisas que apontam os índices  de

evasão no PROEJA, bem como as motivações para tal. 

 Ao realizar o estado da arte sobre a evasão no PROEJA nos cursos técnicos de nível

médio,  verificamos  um  número  reduzido  de  produções  científicas  que  tratam  do  assunto.

Também,  é  importante  destacar  que  os  indicadores  de  permanência  e  êxito  do SISTEC,  por

exemplo,  até  o  período  desta  pesquisa,  mesmo  apresentando  o  componente  “evadidos”,  não

traziam indicativos  numéricos  dessa  situação22.  O que  se  tem,  entre  outras  informações,  são

aspectos referentes ao número de ingressantes, retidos, reprovados, concluídos, entre outros.

 Ressaltamos que investigar a evasão escolar na Educação Profissional e Tecnológica,

onde encontram alocados os cursos técnicos do PROEJA, tendo em vista as muitas dificuldades

de informações sobre a questão, caracteriza-se um grande desafio. Dore e Lüscher (2011) trazem

considerações sobre a escassez de informações a respeito da evasão escolar nos cursos técnicos

no Brasil. De acordo com Dore e Lüscher (2011, p. 782)

A pesquisa sobre evasão escolar no ensino técnico no Brasil encontra um de seus
maiores  problemas e  um grande desafio na escassez de informações sobre  o
assunto.  A falta  de informações abrange tanto o referencial  teórico quanto o
empírico  e  cria  dificuldades  adicionais  à  pesquisa  para  a  construção  de
indicadores adequados à investigação do problema.

As autoras complementam que às dificuldades conceituais para identificar as principais

causas de evasão estudantil  no ensino técnico somam-se as dificuldades existentes no campo

empírico.  Assim,  quando  tratamos  especificamente  das  pesquisas  sobre  evasão  escolar  do

PROEJA nos cursos técnicos de nível médio, a questão torna-se ainda mais complexa dada a

22 Cumpre salientar que essa é uma informação atinente ao IFNMG, o qual aplica para o componente “situação de
matrícula” a nomenclatura “em curso”. O uso dessa nomenclatura deixa em aberto a possibilidade de que o aluno
retorne ao curso a qualquer tempo, não o identificado como evadido, contudo, há que se destacar que o referido
termo não retrata a realidade pesquisada. 
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dificuldade  de  se  encontrar  publicações  que  apresentem  estudos  sistematizados,  com  dados

estatísticos dos órgãos especializados nesse tipo de pesquisa.

Para o estado da arte sobre a evasão escolar recorrermos às produções científicas dos

repositórios  Banco  de  dados,  Teses  e  Dissertações,  periódicos  da  Coordenação  de

Aperfeiçoamento  de  Pessoal  de  Nível  Superior  (CAPES),  à  biblioteca  virtual  do  Instituto

Brasileiro de Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT), e também aos artigos publicados nos

anais da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED). 

As produções analisadas compreendem os anos de 2006 a 2015, período que abrange o

processo  de  implantação  do  PROEJA na  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica

Tecnológica. Para o levantamento das publicações e produções científicas utilizamos os seguintes

descritores:  Evasão na Educação Profissional de Nível Médio; Evasão Escolar no PROEJA e

Políticas  públicas  para  o  PROEJA.  Ao todo foram encontradas  37  publicações,  sendo que a

maioria se refere à história, política e implantação do PROEJA.

Inicialmente,  organizamos  as  produções  acadêmicas  em  planilha  com  as  seguintes

informações:  título,  autor,  resumo,  tipo  da  produção,  local  de  produção  e  ano.  Em seguida

procedemos à leitura dos resumos e introdução e, às vezes, à leitura de toda a obra, quando o

resumo e  a  introdução  não  eram suficientes  para  a  verificação  do  termo  evasão  escolar  no

conteúdo de determinada produção. Ao depurar e selecionar as publicações, elegendo o descritor

“Evasão Escolar no PROEJA”, nosso foco de estudo, localizamos apenas 08 (oito) artigos e 05

(cinco) dissertações que abordavam sobre o tema. Após a identificação dessas publicações, as

mesmas foram lidas na íntegra, procedimento que nos proporcionou a extração de observações

fundamentais para a captação dos fatores de maior incidência para evasão escolar no PROEJA.

Na  análise  dos  estudos  compilados,  verificamos  que  a  maioria  deles  ressaltaram  as

controvérsias da evasão escolar presentes no interior das instituições, as quais afetam diretamente

os educandos do PROEJA. Uma dessas controvérsias diz respeito aos educandos que retornam à

escola na esperança de poderem concluir o Ensino Médio, adquirirem uma formação profissional,

inserirem ou se manterem no mundo do trabalho,  além do acesso ao ensino superior.  E,  no

entanto, o que se verifica é que grande parte desses educandos acabam evadindo da escola, se

tornam vítimas da falta de diretrizes e comprometimento público para sua permanência na escola

e para a conclusão exitosa dos seus estudos.
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A evasão  escolar  não  é  fato  recente,  constitui-se  em um fenômeno  que,  apesar  dos

investimentos  nas  políticas  públicas  e  do  considerável  número  de  programas  que  visam ao

aumento da oferta de vagas nos vários níveis da educação, não se restringe a algumas instituições

escolares, trata-se de um problema que afeta tanto a rede privada como a rede pública de ensino

no Brasil. Nessa perspectiva, Meira (2015, p. 26) corrobora:

A evasão  escolar  apresenta-se,  historicamente,  como  uma  das  fraquezas  do
sistema educacional brasileiro. O tema vem sendo discutido por pesquisadores e
educadores há algum tempo, ganhando destaque nos dias atuais devido ao fato
de ser uma questão ainda longe de estar resolvida, com índices de abandono
escolar  crescentes  atingindo  taxas  altíssimas  em  todo  o  país,  afetando  os
diversos níveis de ensino em instituições públicas e privadas.

Nas pesquisas analisadas, encontramos de forma recorrente que os indicadores da evasão

escolar no PROEJA estão relacionados à incompatibilidade entre trabalho e horário dos cursos

ofertados, inadequações do currículo; dificuldades com os conteúdos curriculares; formação de

professores;  transporte;  fatores  socioeconômicos;  questões  familiares  e  reprovação/repetência.

Ante essa diversidade de implicações, a Evasão escolar é elucidada pelos pesquisadores como

uma questão complexa. Eles discutem que essa é uma realidade presente nas várias modalidades

e níveis  de ensino  e  não se restringe  unicamente à  EJA, apesar  de se  ter  índices  bem mais

expressivos nessa modalidade de ensino. Nesse aspecto, Arroyo (2002, p. 37) poderá que:

Notadamente,  a  educação  brasileira,  desde  sua  gênese,  é  marcada  pelas
inferências motivadas pelo processo de exclusão. Portanto, a evasão escolar no
PROEJA está  relacionada  a  várias  razões  que  se  comunicam com múltiplos
fatores  de  ordem  política,  ideológica,  social,  econômica,  psicológica  e
pedagógica  e  ainda  referente  à  ausência  de  metodologias  de  ensino  que
incorporem e articulem os conhecimentos dos quais os alunos são portadores.

Reforçando e complementando essa ideia, Saviani (2007) destaca que a escola não leva

em conta a origem socioeconômica e cultural dos educandos, pois impõe programas e currículos

fora da realidade dos mesmos, fator que pode ser apontado como uma das causas da evasão

escolar. Também Motta (2009) aborda sobre a importância da escola buscar a realidade vivida
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pelos educandos como forma de atraí-los e motivá-los para a aprendizagem e frequência às aulas.

O autor considera que esse fator, aliado à ação dos professores, à falta de recursos e ao currículo,

contribui,  sobremaneira,  para  o  fracasso escolar  e,  consequentemente,  para  a  evasão escolar.

Resta  evidente  que  as  causas  da  evasão  abrangem  questões  pessoais,  sociais,  econômicas,

culturais e aquelas relativas à instituição de ensino.

De acordo com MENEGOLLA (1999, 28),

[...] a escola possui sua parcela de culpa juntamente com o apoio pedagógico e
professores que não procuram ser mais criativo nas suas aulas, pois sabemos que
vivemos em um mundo globalizado e a sociedade extra-escolar está à frente do
desenvolvimento  através  das  ofertas  sociais.  Enquanto  a  escola  se  mantém
atrasada sem nenhuma condição inovadora para competir com o mundo social
fora da escola, torna-se difícil reverter este quadro da evasão escolar, a não ser
que o corpo escolar procure novas metodologias através da criatividade humana,
didática e pedagógica. 

Inês Oliveira (2009), ao abordar sobre a evasão escolar, ressalta o grande o número de

jovens e adultos que têm retornado às instituições de ensino para prosseguirem seus estudos

depois que não puderam continuar na escola em idade própria. Porém, conforme a autora, muitos

deles acabam desistindo novamente.

 Iraldirene Oliveira (2011, p.14) corrobora que: 

[...]  a  evasão  escolar  é,  indubitavelmente,  uma  das  faces  da  exclusão  social
também no que  diz  respeito  à  EJA,  já  que os  estudantes  matriculados nesta
modalidade de ensino se veem excluídos dá e pela sociedade quando deveriam
sentir-se parte e partícipes da mesma e acabam por serem castigados ao não
alcançarem,  por  motivos  diversos  e  não  alheios  às  instituições  de  ensino,  a
educação chamada formal. A escola, por sua vez, não demonstra ter subsídios o
bastante  para  reverter  a  situação  que  ora  se  apresenta.  Esses  alunos,  então,
acabam  por  fortalecer  o  estereótipo  que  os  cerca  e  acabam  por  adotá-lo
juntamente com os rótulos de ‘atrasados’, ‘velhos’ ou ‘incapazes de aprender’. 

Nessa direção, Moreira (2012), em seu estudo a “Evasão escolar nos cursos técnicos do

PROEJA na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica de Minas Gerais”,

aponta que os motivos da evasão na Instituição pesquisada por ela se deram tanto por razões

pessoais como institucionais. Para Moreira (2012, p16-17),
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[...]a influência de fatores individuais,  tais como a dificuldade de conciliar o
horário de estudo e trabalho, a necessidade de trabalhar, o fato de a escola ser
distante  da casa  e/ou do trabalho,  porque  tinha  dificuldades  financeiras  para
realizar o curso e ainda porque faltava motivação para continuar os estudos. [...]
fatores vinculados ao contexto da escola, se sentiu influenciado a evadir devido
à falta  de assistência  financeira,  de  flexibilidade nos  horários  para  cursar  as
matérias,  ao excesso de matérias no curso,  à existência de professores muito
exigentes. 

Di Pierro (2008),  Monteiro (2012) e Iraldirene Oliveira (2011) destacam que a evasão

escolar está vinculada a fatores como dificuldade financeira. Diante da necessidade de trabalhar

para garantirem sua sobrevivência ou de seus familiares e,  perante a incompatibilidade entre

horário de estudos e de trabalho, uma vez que não existe uma política de diminuição da jornada

de trabalho que atenda os estudantes trabalhadores, eles acabam evadindo. 

Silva e Arruda (2012), ao investigarem os indicadores que contribuem para a persistência

desse  fenômeno nas  unidades  escolares  da EJA, concluíram que,  no território investigado,  o

educando que busca essa modalidade de ensino o faz por acreditar na educação como uma forma

de  fugir  do  analfabetismo que,  segundo  eles,  tira-lhe  as  oportunidades  de  melhoria  na  vida

profissional.  No  entanto,  nem todos  os  que  retornam à  escola  concluem os  estudos,  pois  o

educando que trabalha o dia todo já chega à escola cansado, o que dificulta a aprendizagem e o

bom  desempenho  escolar,  fato  que  o  desestimula  a  continuar  os  estudos  e  contribui  para

alavancar  o  índice  de  evasão.  Além  disso,  fatores  relacionados  às  precárias  condições

socioeconômicas,  baixa  autoestima,  dificuldade  de  aprendizagem,  despreparo  do  professor  e

aulas  desinteressantes  também  os  levam  a  desistir  do  objetivo  de  concluir  a  desejada

escolaridade. 

Para Delors (2001), a escola é uma instituição social com capacidade para a construção de

saberes,  convivência,  socialização,  com  potencial  para  conduzir  os  indivíduos  a  um

desenvolvimento  humano  mais  harmonioso  e  para  combater  a  pobreza,  exclusão  social,

intolerância  e  opressão.  Entretanto,  Gomez  (1998)  reconhece  a  escola  como uma instituição

social  injusta  que,  estando  inserida  em  uma  sociedade  de  desiguais,  mesmo  apresentando

possibilidades  de  atuar  beneficamente  em  favor  da  formação  do  cidadão,  acaba  por  atuar
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injustamente, reproduzindo as diferenças sociais e  contribuindo pouco ou adversamente para o

desenvolvimento dos que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Outrossim, na literatura consultada,  alguns autores afirmam que a responsabilidade de

sustentar  a  família  é  um dos  motivos  de  evasão  escolar.  Rosa  e  Bezerra  (2012,  p,13),  por

exemplo, afirmam que:

A evasão na EJA sempre alcançou números altos, visando que esses jovens e
adultos já estão envolvidos com o mundo do trabalho e precisam manter ou
ajudar suas famílias, e que a responsabilidade do insucesso desses alunos muitas
vezes é imposta ao próprio aluno ou aos professores. 

Ceratti (2008), ao tratar da problemática evasão escolar na EJA, analisa os elementos que

causam a evasão escolar. A autora reflete sobre o trabalho educativo e a importância da prática

pedagógica dos professores para evitar que os educandos, jovens e adultos, que retornaram à

escola  desistam  de  continuar  estudando.  Como  conclusão  do  estudo,  Ceratti  defende  a

necessidade da escola combater a exclusão social por meio do efetivo trabalho educativo voltado

para  a  instrumentalização  do  educando  e  para  o  desenvolvimento  eficaz  dos  conhecimentos

científicos,  com adequação dos conteúdos,  trabalhados nas diferentes  áreas do conhecimento.

Ainda Ceratti (2008) defende o investimento nas práticas e saberes que caracterizam a atuação do

professor em sala de aula, uma vez que essa seria uma das formas da escola e dos educadores

enfrentarem o complicado fenômeno da evasão escolar.

Sobre o tema causas da evasão escolar, mereceu destaque a compilação de pesquisas feita

por Azanha (1993), as quais abordam sobre os fatores que interferem no sucesso da educação. O

autor enfatiza que nessa compilação encontrou argumentações em que a prática educativa ainda

trata  o  educando como o “ideal”,  esquecendo-se que a  relação educativa deve compor-se da

mediação entre o ideal e o real, onde o empenho do professor em ensinar e do educando em

aprender  faz  toda  a  diferença.  Neste  sentido,  o  autor  atribui  à  escola  e,  especialmente  aos

docentes  através  de  seu  envolvimento  e  compromisso  com os  problemas  que  interferem no

processo educativo, a tarefa de organizarem-se para resolvê-los, evitando assim a evasão escolar.

Também Azanha (1993) justifica o seu posicionamento em relação ao tema, ao destacar

que  a  escola  é  a  representante  oficial  do  conhecimento  sistematizado  e  que  o  processo  de

aprendizagem é responsabilidade da escola e dos docentes. Entretanto,  a problemática evasão
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escolar torna-se mais complexa do que meramente um problema pedagógico, ultrapassa os muros

da escola e encontra respaldo na condução familiar e social, conforme pontua diversos autores

citados na compilação de Azanha.

Bonfim  (2012),  ao  analisar  a  problemática  da  evasão  escolar  no  processo  de

implantação do Programa Nacional  de Integração da  Educação Profissional  com a Educação

Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) no Instituto Federal Baiano -

Campus Guanambi, encontrou como motivos que suscitaram a evasão escolar, as dificuldades

apresentadas pelos educandos nas disciplinas da área técnica, inviabilidade em conciliar trabalho

e escola, falta de incentivo dos professores, problemas com o transporte e cansaço.

Nesse contexto, a autora concluiu necessidade de que o  Campus reveja a oferta do

curso Técnico em Informática, a partir de um estudo de demanda junto ao público-alvo, bem

como a necessidade da capacitação docente para que os profissionais envolvidos nesse processo

possam  perceber  as  especificidades  dos  jovens  e  adultos  e,  assim,  adequar  suas  práticas

educativas. Uma revisão na organização dos tempos e espaços para os cursos PROEJA apareceu

também como necessidade, uma vez que a instituição situa-se distante do perímetro urbano e não

existe a oferta de transporte público, o que dificulta a locomoção dos educandos. É necessário

que haja garantia de deslocamento desse público para minimizar a evasão escolar. 

Analisando a literatura pertinente ao tema podemos inferir que é necessário dirimir os

empecilhos que afetam diretamente o público que mais necessita de políticas públicas, facilitando

seu  acesso  e  permanência  com qualidade  no  PROEJA tais  como  oferecimento  -  através  de

programas específicos – de recursos como auxílio transporte, adequação do ensino/aprendizagem

ao público-alvo dessa modalidade, o que reduziria a evasão e, por conseguinte, o prejuízo social.

Conforme  expõe  Azevedo  (2011),  a  evasão  escolar  traz  consequências  nefastas,

interferindo, de forma imediata, na socialização e, em longo prazo, nas questões que envolvem a

empregabilidade  e  as  condições  socioeconômicas  das  famílias,  visto  que,  cada  vez  mais,  a

escolaridade  tem sido  exigida  como  requisito  para  o  ingresso  e  permanência  no  mundo  do

trabalho.

No ano de 2008, segundo dados do Censo Escolar (MEC/INEP, 2008), 2,4% das crianças

e adolescentes com idade entre 7 a 14 anos ainda estavam fora da escola. Apesar de registrar uma

redução em relação aos anos anteriores, esses números ainda são preocupantes. Conforme Inês

Oliveira (2009, p.25),
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[...] o que se observa no Brasil é que a maioria esmagadora das crianças fica na
escola muitos anos – média de 8,5 anos antes de se evadir. Na prática os alunos
são  expulsos  ou  se  expulsam  da  escola,  seja  porque  não  fizeram  grandes
progressos, seja porque a idade exige que eles comecem a trabalhar.

A esse respeito, Brandão (1991), no estudo “Da escola Rural de emergência à escola de

ação Comunitária”, discute que a origem da evasão escolar é de ordem social, muitas crianças

deixam a escola em virtude do trabalho precoce, representando uma importante complementação

na renda das famílias carentes. Ainda de acordo com a autora, os pais, mesmo reconhecendo que

os filhos devem estudar, não podem prescindir dessa ajudam, pois o trabalho das crianças acaba

se tornando uma saída para a subsistência da família.

Nos dados da pesquisa desenvolvida por Brandão (1991), 60% do abandono escolar se

deve  ao  trabalho  precoce  de  crianças.  E  complementa  que  “menino  pobre  e  precocemente

trabalhador,  é  sobre  ele,  estudante carente,  trabalhador  precoce,  que recai  o  ônus de ter  que

estudar trabalhando, tendo que trabalhar para viver” (p.134). Quase sempre essas crianças não

conseguem reverter a sua trajetória e carregam essas condições pelo resto da vida ou, pelo menos,

por  um bom tempo,  são  os  futuros  educandos  da  EJA,  que  desde  cedo foram excluídos  do

processo. 

A literatura que discute sobre o tema corrobora o entendimento de que antigos problemas

ainda persistem. Nessa direção, conforme pondera Inês Oliveira (2009, p. 19), desde a década de

1940, o governo de Getúlio Vargas já apontava os baixos índices de brasileiros que conseguiam

completar o ensino básico “de cada 1.000 brasileiros que têm condições de receber instrução

elementar, 513 não se inscrevem nas escolas, 110 se matriculam, 79 ficam no primeiro ano, 54

vão um pouco além, somente 30 obtêm a instrução elementar”.

Em se tratando da  população jovem e  adulta,  o  Brasil  apresentou,  segundo dados da

PNAD (1992 e 2013), um avanço na escolaridade média da população brasileira com mais de 25

anos, de 5,0 anos em 1992 para 7,7 anos em 2013. A Educação Básica teve um salto significativo,

de 80% da população acima de 18 anos que não possuía o ensino médio completo, em 2014

verificou-se um percentual de 55%. Também, no que se refere à população com mais de 15 anos,

é possível verificar uma redução da taxa de analfabetismo, passando de 23,1%, em 1982, para

8,3% em 2014 (PNAD, 2014).
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Não obstante, ainda, registra-se no país um elevado número de pessoas com mais de 18

anos que não têm educação básica - mais de 81 milhões de pessoas. Destes, 58 milhões não

possuem o Ensino  Fundamental,  13  milhões  não  sabem ler  ou  escrever  e  41,5  milhões  são

classificados como analfabetos funcionais (menos de cinco anos de estudos). O PNAD (2014)

evidenciou que no ano de realização da pesquisa 2,8 milhões de pessoas com idade entre 15 a 17

anos que não concluíram o Ensino Fundamental e 1,6 milhão são analfabetas funcionais.

Os dados do Relatório de Desenvolvimento divulgados pelo Programa das Nações Unidas

para o Desenvolvimento (PNUD) apontaram que, no Brasil, no ano de 2012 a taxa de evasão

escolar era de 24,3%, a terceira maior entre os 100 países com maior Índice de Desenvolvimento

Humano (IDH), ficando atrás somente da Bósnia Herzegovina com 26,8%, e das ilhas de São

Cristovam e Névis, no Caribe, com taxa de 26,5% de evasão escolar. Os números revelam que o

país ainda tem muito a fazer para reverter o quadro da baixa escolaridade da população, a evasão

escolar e a consequente exclusão social. 

Nessa abordagem sobre a evasão no PROEJA, a discussão em torno da instituição da

Rede Federal de Educação Profissional,  Científica e Tecnológica e dos Institutos Federais  de

Educação, Ciência e Tecnologia, nos ajuda a compreender a progressão de políticas que começam

a aventar a prevalência do bem social sobre os demais interesses, o qual passa a ser tecido a partir

das relações sociais existentes, conforme trataremos no capítulo subsequente. 
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3 REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA

E INSTITUTOS FEDERAIS DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA

No Brasil, a educação profissional iniciou-se em 1909, ano em que o então presidente da

República, Nilo Peçanha, determinou, nos termos do Decreto nº 7.566, a criação das Escolas de

Aprendizes Artífices em 19 estados brasileiros em resposta aos desafios de ordem econômica e

política que o país vivenciava (BRASIL, 1909). A criação das referidas escolas foi considerado

marco inicial do ensino profissional, científico e tecnológico de abrangência federal. As Escolas

de  Aprendizes  Artífices  eram  de  responsabilidade  do  Ministério  da  Agricultura,  Indústria  e

Comércio,  e  tinham  como  finalidade  oferecer  ensino  profissional  primário  e  gratuito  para

crianças entre 10 e 13 anos de idade. Conforme dispõe Brasil (1909, p1), essas escolas foram

criadas considerando:

Que o  aumento  constante  da  população  das  cidades  exige  que  se  facilite  às
classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da luta
pela existência; que para isso se torna necessário, não só habilitar os filhos dos
desfavorecidos da  fortuna  com o indispensável  preparo técnico e  intelectual,
como  fazê-los  adquirir  hábitos  de  trabalho  profícuo,  que  os  afastara  da
ociosidade ignorante,  escola  do vício e  do crime;  e que é um dos primeiros
deveres  do Governo da República  formar  cidadãos úteis  à  Nação (BRASIL,
1909, p. 01).

Assim, tendo como objetivo oferecer ensino profissional primário e gratuito para pessoas

“desafortunadas”,  denominação  dada  pelo  governo  à  época,  elas  eram mais  voltadas  para  a

inclusão social do que propriamente para a formação de mão de obra qualificada. No período em

que essas escolas foram criadas, a economia brasileira era baseada na atividade rural, até mesmo

nos principais centros urbanos, o processo de industrialização ocorria de maneira lenta e precária

(MEDEIROS,2012).

A Constituição de 1937, em seu artigo 129 estabelecia que: “O ensino pré-vocacional e

profissional destinado às classes menos favorecidas é, em matéria de educação, o primeiro dever

do Estado”. Desse modo, cumpria ao Estado dar execução a esse dever, fundando institutos de

ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos Municípios e dos indivíduos

ou associações particulares e profissionais,  sendo, pois,  dever das indústrias e  dos sindicatos
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econômicos criar, na esfera de sua especialidade, escolas de aprendizes, destinadas aos filhos de

seus operários ou de seus associados. A lei passou, portanto, a regular o cumprimento desse dever

e os poderes que caberiam ao Estado sobre essas escolas, bem como os auxílios, facilidades e

subsídios  a  lhes serem concedidos  pelo poder  público (TEIXEIRA, 2016).  Assim,  em 13 de

janeiro de 1937, foi assinada a Lei 378 que transformava as Escolas de Aprendizes e Artífices em

Liceus Profissionais, destinados ao ensino profissional, de todos os ramos e graus.

Em  1942,  com  a  reforma  do  sistema  educacional  brasileiro,  promovida  pelo  então

ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, houve a equiparação do ensino profissional e

técnico ao nível médio. Nesse mesmo período, os denominados Liceus Industriais passaram a se

chamar  Escolas  Industriais  e  Técnicas  (EITs).  Esse  modelo  permaneceu  até  o  ano  de  1959,

quando as EITs foram transformadas em Escolas Técnicas Federais (ETFs), ganhando autonomia

pedagógica e administrativa.

Posteriormente,  em  1961,  a  LDBEN/61  equiparou  o  ensino  profissional  ao  ensino

acadêmico.  Durante  esse  período,  prevaleceu  a  ideia  de  uma  formação  destinada  apenas  a

indivíduos carentes. A partir desse momento, o ensino profissional e técnico se tornou essencial

para a expansão da economia e passou a basear-se nas escolas técnicas dos países industrializados

(TEIXEIRA, 2016).

Nos anos de 1970, a aceleração do crescimento econômico demandou uma forte expansão

da oferta de ensino técnico e profissional, surgindo, em 1978, os três primeiros Centros Federais

de  Educação  Tecnológica  (CEFETs),  cujo  objetivo  era  formar  engenheiros  de  operação  e

tecnólogos. Passados dezesseis anos, os CEFETs se tornaram a unidade padrão da Rede Federal

de Ensino Profissional, Científico e Tecnológico. Esses absorveram as atividades das ETFs e das

Escolas Agrotécnicas Federais, com o intuito de atender a revolução tecnológica ocorrida entre os

anos 1980 e 1990 (BRASIL, 2011).

Como parte integrante de um projeto de desenvolvimento nacional que buscou consolidar-

se como soberano, sustentável e inclusivo, a EPT foi convocada não só para atender às novas

configurações do mundo do trabalho, mas, também, para contribuir na elevação da escolaridade

dos trabalhadores. Essa conjuntura histórica favoreceu a transformação da Educação Profissional

e Tecnológica em importante ator da produção científica e tecnológica nacional, especialmente

porque o espaço social  das práticas de ensino,  pesquisa e inovação desenvolvidas nessa área

possuía características diferenciadas daquelas desenvolvidas no espaço do mundo acadêmico. 



81

Conforme cita Teixeira (2016), em 2007, o MEC publicou “O plano de desenvolvimento

da educação:  razão,  princípios  e  programas  (PDE)”,  expondo as  concepções  e  metas  para  a

educação, apresentando no item 2 - o plano de desenvolvimento da educação como programa de

ação,  e no subitem 2.3 -  Educação Profissional  e  Tecnológica.  O que nos leva a  abranger  a

importância da Rede Federal para a expansão da oferta e melhoria da qualidade da educação

brasileira. Segundo pondera Teixeira (2016, p.00),

Talvez  seja  na  educação  profissional  e  tecnológica  que  os  vínculos  entre  a
educação, território e desenvolvimento se tornem mais evidentes e os efeitos de
sua articulação, mais notáveis. [...] Diante dessa expansão sem precedentes, a
proposição  dos  institutos  federais  de  educação,  ciência  e  tecnologia,  como
modelos de reorganização das instituições federais de educação profissional e
tecnológica para uma atuação integrada e referenciada regionalmente, evidencia
com  grande  nitidez  os  desejáveis  enlaces  entre  educação  sistêmica,
desenvolvimento e territorialidade. 

Em 29 de dezembro de 2008, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº

11.982  que  criou  a  Rede  Federal  de  Educação  Profissional,  Científica  e  Tecnológica  e  os

Institutos Federais. A Rede é constituída por 38 Institutos Federais, Universidade Tecnológica

Federal  do  Paraná  (UTFPR),  Centros  Federais  de  Educação  Tecnológica  Celso  Suckow  da

Fonseca  (CEFET-RJ)  e  de  Minas  Gerais  (CEFET-MG),  Escolas  Técnicas  Vinculadas  às

Universidades Federais e o Colégio Pedro II (TEIXEIRA, 2016).

A  partir  dessa  abordagem,  é  possível  verificar  que  a  Rede  Federal  de  Educação

Profissional, Científica e Tecnológica fundamentou-se em um percurso histórico erigido há mais

de 100 anos, cujas atividades iniciais eram instrumento de uma política voltada para as “classes

desprovidas” e, nos dias atuais, se configura como uma importante estrutura para o acesso às

conquistas científicas e tecnológicas.

Nesse sentido,  podemos aferir  que,  talvez,  esse seja um dos elementos diferenciais da

gênese  de  constituição  de  uma  identidade  social  particular  para  os  agentes  e  instituições

envolvidos nesse contexto. Entendemos que esse fenômeno é decorrente da história, do papel e

das relações que a Educação Profissional e Tecnológica estabelecem com a ciência e a tecnologia,

o desenvolvimento regional e local e com o mundo do trabalho e dos desejos de transformação

dos atores nela envolvidos.
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Considerando,  pois,  o  atendimento  e  expansão  de  vagas  na  educação  profissional,

preferencialmente com a integração da educação profissional e educação básica para a promoção

do desenvolvimento nacional,  regional e local,  um dos fundamentos dos IFs é a organização

pedagógica verticalizada, oferecendo da educação básica à superior. Essa organização permite

que os docentes atuem em diferentes níveis de ensino e que os discentes compartilhem os espaços

de  aprendizagem,  incluindo  os  laboratórios,  possibilitando  o  delineamento  de  trajetórias  de

formação que podem ir do curso técnico ao doutorado (PACHECO, 2010).

Reforçando  e  complementando  essa  ideia,  a  estrutura  multicampi  e  a  definição  do

território de abrangência das ações dos IFs corroboram a missão dessas instituições, conforme

pondera Pacheco (2010, p. 13),

[...]  o compromisso de intervenção em suas respectivas regiões, identificando
problemas e criando soluções técnicas e tecnológicas para o desenvolvimento
sustentável com inclusão social. Na busca de sintonia com as potencialidades de
desenvolvimento regional, os cursos nas novas unidades deverão ser definidos
através de audiências públicas e de escuta às representações da sociedade.

Com esse compromisso, entre outros aspectos, os IFs promovem uma educação pública de

excelência,  integrando  ensino,  pesquisa  e  extensão,  suscitando  a  interação  entre  pessoas,

conhecimento  e  tecnologia, propiciando a  interiorização  do  ensino para  a  promoção  do

desenvolvimento  da  região  e microrregiões  menos  desenvolvidas;  atender  as  periferias  dos

grandes centros, oferecendo formação técnica de qualidade e inclusão social. Assim, orientando

sua  oferta  formativa  em benefício  da  consolidação  e  fortalecimento  dos  arranjos  produtivos

sociais e culturais locais, os IFs, conforme assevera Pacheco (2011, p. 13)

[...]  assumem  o  compromisso  de  intervir  nas  regiões  de  sua  abrangência,
‘identificando  problemas  e  criando  soluções  técnicas  e  tecnológicas  para  o
desenvolvimento sustentável, com inclusão social’. Também com propósito de
reestruturar  as  instituições  federais  de  educação  profissional  e  instruir  os
processos de formação com base nas proposições da integração e da articulação
entre ciência, tecnologia e cultura.
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Ainda, conforme dispõe a Lei de criação dos IFs, essas instituições devem desenvolver a

oferta  de educação básica,  técnica  e  tecnológica  em todos os  níveis  e  modalidades,  ou seja,

formação inicial e continuada de trabalhadores; ensino médio integrado23 à educação Profissional

técnica de nível médio; ensino técnico concomitante24 e subsequente25; graduações tecnológicas,

licenciatura e bacharelado.

Por fim, cumpre ressaltar, que o governo Dilma Rousseff, 2012-2016, conforme consta no

Portal Instituto Federal (2016), deu-se continuidade aos projetos do governo anterior, quando se

lançou  a  terceira  fase  de  Expansão da  Rede  Federal.  Nos  anos  de  2011 a  2014,  o  governo

entregou mais de 208 novas unidades. Entre os anos de 2003 a 2016 houve a expansão da Rede

Federal para mais de 500 (quinhentas) novas unidades em respaldo ao Plano de Expansão da

Educação Profissional, totalizando 644 Campi em funcionamento.

Dentre  eles,  destacamos o  Campus Januária,  lócus de nossa  pesquisa.  Este,  conforme

expõe  o  Relatório  de  Gestão  do  IFNMG(2008),  possui  mais  de  meio  século  de  história  na

educação profissional e tecnológica, e tem atuado nos mais diferentes níveis e modalidades de

educação,  desde  o  PROEJA,  Cursos  Técnicos  Integrado  ao  Ensino  Médio,  Concomitante  e

Subsequente, Cursos de Formação Inicial e Continuada de trabalhadores, Cursos Superiores de

Tecnologia, Bacharelado e Licenciatura e Pós-graduação – Lato sensu.

O Campus Januária está situado numa região onde o índice de renda per capita encontra-

se  abaixo  de  1,5  salário-mínimo,  para  mais  de  50%  da  população.  Contudo,  em  2016,  as

pesquisas mostraram que dos 50% ingressantes, via Lei nº 12.711/2012, apenas 25% dos alunos

ingressaram comprovando renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo,

porém, a totalidade de ingressantes com baixa renda ultrapassou a metade das vagas ofertadas

(IFNMG, 2016).

Essa característica regional, em certa medida, nos leva a apreender o contexto histórico da

cidade de Januária, cujo processo de instituição fora marcado por políticas públicas ínfimas e

descontínuas.  No  tópico  seguinte,  apresentamos  uma  concisa  abordagem  sobre  a  cidade  de

Januária, como forma de abrangermos a respeito dos aspectos de constituição da referida cidade.

23 No ensino médio integrado ao  curso técnico a matriz  curricular  oferta  componentes  da formação geral  e  da
formação profissional, obedecendo o perfil do curso.
24 O ensino médio técnico concomitante é destinado a quem  já concluiu o ensino fundamental e esteja cursando
paralelamente, o ensino médio e um curso técnico.
25 O ensino médio técnico subsequente é destinado para o aluno que já concluiu o ensino médio.
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3.1 Januária: considerações históricas e geográficas

O município de Januária, localizado na região norte do Estado de Minas Gerais, possui,

atualmente,  uma  população  estimada  em  68.420  habitantes  (IBGE,  2016).  O  índice  de

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), no ano de 2010, foi de 0,658; e o Produto Interno

Bruto (PIB) per capta de 8221.83 (IBGE, 2014). Com uma tradição histórica cultural de mais de

300 anos, Januária tem como principal marco histórico a construção de uma das primeiras igrejas

do  Estado  de  Minas  Gerais,  datada  de  1688.  Também,  a  cidade  é  prodigiosa  em  atrativos

turísticos  naturais,  como  praias  de  água  doce,  cachoeiras,  pesca  esportiva,  comercial  e  de

subsistência,  grutas  com pinturas  rupestres,  principalmente  no  Parque  Nacional  Cavernas  do

Peruaçu, com registros da presença de vida humana datadas de 11 mil anos. O Parque Nacional

Cavernas do Peruaçu entrou em efetiva operação turística a partir do ano de 2016 (Site da Pref.) 

Quanto aos aspectos históricos, Matos (1986, p. 45) relata que: 

A  história  da  cidade  começou  no  período  colonial,  em  1553,  quando  o
governador-geral Duarte da Costa mandou uma expedição verificar a existência
de ouro na região. Deste ano até 1670, bandeirantes como Fernão Dias, Manoel
de Borba Gato e Castelo Branco passaram pela região. O último, Manoel Pires
Maciel  Parente  derrotou  a  franca  resistência  dos  índios  caiapós  e  fundou  o
povoado de Brejo do Salgado, denominado assim por conta das águas salobres
da região. O povoado progrediu, prosperou e começou a ser chamado de Porto
do Salgado. Em 1833, Brejo do Salgado se tornou uma vila e, em homenagem à
padroeira da região, recebeu o nome de Brejo do Amparo. No entanto, a sede do
vilarejo  foi  transferida  para  Porto  Salgado,  que  em  homenagem à  princesa
Januária, filha de D. Pedro I, adotou o nome da alteza. Em 7 de outubro de 1860,
a localidade é elevada à categoria de cidade [...]. A cultura do município tem
influência  portuguesa,  negra  e  indígena,  em que o artesanato ribeirinho com
barro, madeira e fibras, os reisados, as festas juninas e as cavalhadas do Brejo do
Amparo se destacam.

Situada à margem esquerda do Rio São Francisco, a cidade fora, inicialmente constituída

por barranqueiros,  que,  ainda,  nos dias atuais,  compõem o cenário e contexto da cidade.  Da

nascente à foz do Velho Chico, a população de Januária, em sua maioria, vivencia uma situação

de abandono social, como retratado por Pereira (2011), e é reconhecida por sua submissão às

intempéries do rio, visto que depende das chuvas, das cheias e vazantes, pois vivem basicamente
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da agricultura de subsistência (principalmente na época das vazantes, quando o solo está mais

fértil),  da  pesca  e  da  caça,  bem  como  do  artesanato  produzidos  pela  população  ribeirinha

feminina,  e,  em  outros  tempos,  da  venda  de  lenha  para  os  vapores  que  por  ali  passavam

(PEREIRA, 2011). Já naquela época o povo de Januária era retratado pelo caráter batalhador do

barranqueiro e condicionamento às políticas públicas para o seu desenvolvimento social.

A  cidade  de  Januária  está  inserida  na  área  administrativa  da  Superintendência  de

Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), cuja missão é “articular e fomentar a cooperação das

forças  sociais  representativas  para  promover  o  desenvolvimento  includente  e  sustentável  do

Nordeste, a preservação cultural e a integração competitiva da base econômica da Região nos

mercados nacional e internacional” (SUDENE, 2016). A SUDENE criada para implementar o

desenvolvimento  da  região  nordeste  do  Brasil,  caracterizada  pelas  secas,  pobreza  e  má

distribuição de renda; com um histórico de corrupção, ficou conhecida como Indústria da Seca,

sendo  extinta  e  substituída  pela  Agência  de  Desenvolvimento  do  Nordeste  (ADENE),  e

posteriormente retomada com a mesma designação anterior, SUDENE.

Conforme Souza e Medeiros Filho (1983, p. 18), a denominação indústria da seca foi

utilizada para referenciar

[...]  a  estratégia  de alguns  políticos  que aproveitavam a tragédia  da seca  na
região nordeste do Brasil para ganho próprio. O termo começou a ser usado na
década de 60 por Antônio Callado que já denunciava no Correio da Manhã os
problemas da região do semi-árido brasileiro.

A cidade de Januária, dada a sua localização, ou seja, situada no semiárido norte mineiro,

é refém de improfícuas alternativas políticas. Assim, a educação torna-se a principal possibilidade

de  qualificação  da  população  januarense,  sendo  “[...]  indispensável  preparar  profissionais

qualificados para alavancar o desenvolvimento regional” (CDL, 2016, p. 4).

No que se refere aos principais meios de geração de recursos, Magalhães (2015, p.38)

destaca que o município de Januária 

[...] já teve grande importância como porto e entreposto comercial nos tempos
áureos da navegação a vapor pelas águas do Rio São Francisco. Hoje é polo da
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microrregião  do  alto  médio  São  Francisco  e  busca  o  seu  desenvolvimento
econômico na prestação de serviços, na produção da cachaça de alta qualidade,
no  artesanato,  no  extrativismo  de  frutos  e  essências  do  cerrado,  pecuária  e,
principalmente,  no  incremento  da  atividade  turística.  A  região  apresenta
características peculiares, oscilando entre um cenário de pobreza e de riqueza
cultural, biológica, animal e vegetal, clima de altas temperaturas e pouquíssimas
chuvas ao longo do ano.

Ao abordamos sobre a diversidade das atividades econômicas do município de Januária,

consideramos  importante  trazer  os  apontamentos  do  Clube  de  Diretores  Lojistas  da  cidade

(CDL), o qual se estabelece na região como uma entidade classista que representa os setores de

comércio e serviços. Com o objetivo de buscar o desenvolvimento do comércio local, em parceria

com o poder público municipal, elaborou um relatório em que destaca as atividades econômicas

dos moradores da cidade, os quais, além do trabalho ribeirinho, se ocupam de diversas atividades,

com predominância do terceiro setor.

De acordo com o relatório (CDL, 2016, p. 7),

[..]  a  prestação  de  serviços,  no  artesanato,  na  produção  da  cachaça,  no
extrativismo de  frutos  e  essências  do  cerrado,  e  no  incremento  da  atividade
turística,  impulsiona  a  economia  da  região.  Outro  aspecto importante  para  o
desenvolvimento  comercial  da  cidade  está  centrado  na  pecuária  de  corte,
extrativismo,  produção  de  olerícolas  e  pesca  artesanal,  agricultura  familiar,
predominantemente lavoura, com o incremento das associações de produtores
rurais.

Referente à situação econômica do município, o relatório desenvolvido pelo CDL (2016)

pode ser admitido como fonte de informação para se abranger a realidade socioeconômica da

região, a qual é subsidiada, outrossim, pelos salários dos servidores das redes federal, estadual e

municipal de ensino, dos aposentados, e funcionários públicos em geral, os quais movimentam o

comércio de bens e serviço local. 

Também o município de Januária tem se consolidando como referência em educação na

região. Atualmente, conta com um Campus do IFNMG, um Campus da Universidade Estadual de

Montes Claros (UNIMONTES), além de outras instituições particulares de ensino universitário e

básico,  escolas  públicas  Municipais  e  Estaduais  que  atendem a  população  com a  oferta  da

Educação Básica.
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O  Instituto  Federal  de  Ciência  e  Tecnologia  do  Norte  de  Minas  Gerais  (IFNMG)  é

considerado referência na oferta de educação profissional e em atendimento à convocação do

Ministério  da  Educação  para  o  Plano  de  Expansão  da  Educação  Profissional  e  Tecnológica,

ministra  a  educação  de  jovens  e  adultos,  contemplando  os  princípios  e  práticas  inerentes  à

educação profissional técnica e tecnológica.

Nesta pesquisa, ressaltamos o Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do

Norte de Minas Gerais, com especificidade para o Campus Januária, foco de nosso estudo, criado

em 29 de  dezembro de 2008,  em decorrência  da integração do Centro  Federal  de  Educação

Tecnológica (CEFET) de Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAF), conforme

abordaremos adiante.

3.2  O  Instituto  Federal  de  Ciência  e  Tecnologia  do  Norte  de  Minas  Gerais:  Campus

Januária

A integração do Centro Federal de Educação Tecnológica de Januária (CEFET Januária) e

da Escola Agrotécnica Federal de Salinas (EAF Salinas)  efetivou a participação do Norte  de

Minas Gerais no Plano de Expansão da Rede Federal, resultando na criação do Instituto Federal

de Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais - IFNMG, o qual fora instituído por meio da

Lei Federal n.º 11.892 de 29 de dezembro de 2008. 

O IFNMG abrange 171 municípios distribuídos nas quatro mesorregiões: Norte de Minas

Gerais, Noroeste de Minas Gerais, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri, ocupando uma área

total  de  249.376,20  km²,  com  atendimento  populacional  estimado  em  2.844.039  habitantes

(IBGE, 2010). O instituto implementa sua oferta de ensino numa configuração pluricurricular e

com organização multicampi, atuando em quinze microrregiões por meio de atendimento a partir

dos municípios de Almenara, Araçuaí,  Arinos, Diamantina, Janaúba, Januária,  Montes Claros,

Pirapora,  Porteirinha,  Salinas  e  Teófilo  Otoni  (IFNMG,  2013,  p.  07).  Na Figura1,  abaixo,

podemos visualizar a abrangência do IFNMG por Mesorregião.
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Figura 1

Mapa de abrangência do IFNMG por Mesorregião

Disponível em: w.w.w.IFNMG.edu.br  
Acesso em: setembro de 2016

Conforme se observa no mapa, essas mesorregiões abrangem o semiárido mineiro, o qual

é  conglomerado  de  sub-regiões  heterogêneas  com  baixos  indicadores  de  desenvolvimento,

refletindo as limitações do capital social da região. As mesorregiões podem ser identificadas com

os seguintes elementos de insustentabilidade socioeconômica: êxodo rural-urbano acentuado, em

função da perda populacional das microrregiões  para as regiões consideradas mais proativas;

atividades de exploração do carvão, representando condições de produção e relações de trabalho

precárias  e  informais;  e  por  apresentarem  os  piores  indicadores  de  infraestrutura  social,

especialmente de saneamento básico e oferta de equipamentos e serviços de consumo coletivo

(IFNMG, 2014). 

Por outro lado, apesar da evidente associação às precariedades socioeconômicas, a região

Norte de Minas Gerais comporta o maior projeto de irrigação da América Latina na produção de

fruticultura altamente tecnificada, implantado no município de Jaíba, que abastece o mercado

interno e exporta seus produtos. Também destacamos que a região se protagoniza pela produção

de cachaça,  “a maior  do estado de Minas  Gerais,  com ênfase para a  cidade Salinas,  onde a

produção artesanal de alambique foi protegida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial

(INPI), com o selo de Indicação Geográfica” (IFNMG, 2014). Outro aspecto que ressaltamos são
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os  programas  de  incentivo  à  agricultura  familiar,  os  quais  propiciam  a  permanência  dos

indivíduos nas microrregiões atendidas. Pelo exposto, podemos aferir que a região do Norte de

Minas Gerais  apresenta um cenário de contrastes,  marcado pela  diversidade e  potencialidade

produtiva, cultural e social. 

Assim,  o IFNMG,  assumindo o  compromisso  de intervir  nessas  regiões,  identifica  os

problemas e cria soluções tecnológicas para o desenvolvimento sustentável, com inclusão social.

Por  meio  dessa  intervenção,  o  IFNMG  oportuniza  a  oferta  de  educação  para  regiões  antes

“esquecidas” pelas iniciativas governamentais. Dessa forma, equaciona a inserção de cidadãos

em  processos  de  formação  técnica,  tecnológica  e  superior,  habilitando-os  para  atuarem  no

desenvolvimento  socioeconômico  e  sustentável  da  região.  No  rol  de  compromissos  para  a

melhoria da qualidade de vida da região, o IFNMG opera na inclusão social e no fortalecimento

da  cidadania,  atendendo  o  cumprimento  de  sua  função  social  e  observância  de  sua  missão,

conforme aponta o Projeto de Desenvolvimento Institucional - PDI (IFNMG 2014, p.15):

Produzir, disseminar e aplicar o conhecimento tecnológico e acadêmico, para a
formação cidadã, por meio do ensino, da pesquisa e da extensão, contribuindo
para o progresso socioeconômico local, regional e nacional, na perspectiva do
desenvolvimento sustentável e da integração com as demandas da sociedade e
do setor produtivo.

Nesse  aspecto,  dois  dos  objetivos  do  IFNMG  se  destacam  por  estarem  diretamente

voltados para o atendimento das classes menos favorecidas. No PDI (IFNMG, 2014, p. 87- 107)

encontramos esses objetivos, a saber:

Realizar  ações  voltadas  preferencialmente  para  a  população  em situação  de
risco,  colaborando  para  a  diminuição  das  desigualdades  sociais  através  da
indicação de soluções para inclusão social, geração de oportunidades e melhoria
das condições de vida.
Ofertar educação profissional e tecnológica de excelência e acessível a todos,
garantindo o ingresso, a permanência e conclusão  com êxito, das pessoas com
ou  sem  deficiência,  bem  como  outras  especificidades,  contribuindo  para  a
inclusão social de todos. 
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Com flexibilidade para a criação de itinerários formativos de diferentes níveis de ensino, o

IFNMG oferece cursos de Nível Médio: Educação Profissional Integrada à Educação Básica;

Educação profissional nas modalidades Concomitante e Subsequente e PROEJA; PRONATEC;

Nível Superior: Licenciaturas, Bacharelados, Cursos de Tecnologia, Pós-Graduação, Lato Sensu.

Tendo ainda a prerrogativa de estender sua oferta para os cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu.

Na medida em que se balizam essas políticas de atuação pela oferta de diferentes níveis de

ensino, do básico ao doutorado, o Instituto valida a possibilidade dos educandos à verticalização

do  ensino,  bem  como  a  Educação  Continuada  dos  profissionais  da  educação.  A instituição

vislumbra desenvolvimento social e econômico de maneira integrada e articulada ao ensino, à

pesquisa e à extensão de acordo as especificidades regionais sob sua área de abrangência, por

meio de ações estratégicas, conforme elenca o PDI (IFNMG 2014, p. 17 -18)

 

Diálogo  com  a  comunidade  permitindo  a  construção  de  mecanismos  e
estratégias de atendimento às demandas de grupos sociais;
Interlocução  permanente  com  setores  difusores  de  tecnologia  da  região;
colaboração  com  Resposta  à  diligência  referente  ao  processo  de
recredenciamento  do  IFNMG nº  201361041  14  /  75  áreas  estratégicas  para
desenvolvimento das potencialidades dos arranjos produtivos regionais;
Colaboração com áreas estratégicas para desenvolvimento das potencialidades
dos arranjos produtivos regionais;
Contribuição para o desenvolvimento da realidade social e cultural regional, por
meio de programas e ações integradoras;
Estímulo às ações que visem sustentabilidade e preservação ambiental;
Incentivo à atuação territorial dos Campi, de acordo com as peculiaridades locais
e  regionais  identificando  as  potencialidades  de  desenvolvimento
socioeconômico-cultural. 

No âmbito de atuação dos Campi, a oferta educacional deve estar atrelada às demandas de

desenvolvimento local, dada a estreita relação com os Arranjos Produtivos Locais (APL). Nesse

sentido, a intenção é atender aos anseios da região em que está inserido, visando à promoção do

seu desenvolvimento econômico, social e cultural e com o intuito de fortalecer a organização

social e as identidades culturais. 

Para tanto, o ingresso de estudantes nos cursos oferecidos pelo IFNMG é realizado por

meio de processos de seleção, regido por edital específico, conforme expõe o PDI (IFNMG 2014

p. 203).
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Processo Seletivo: seleciona candidatos aos cursos técnicos presenciais, sendo
eles nas formas integrado, concomitante e subsequente.
Processo  Seletivo  e-Tec:  seleciona  alunos  para  cursos  técnicos  a  distância,
ofertados por meio do Programa e-Tec Brasil.
Vestibular: seleciona candidatos aos cursos superiores presenciais.
Sistema  de Seleção  Unificada  (SiSU),  utilizado pelo  IFNMG para  preencher
parcial ou integralmente as vagas ofertadas para o ensino superior e utiliza as
notas do Exame Nacional do Ensino Médio.

Em  atendimento  às  demandas  específicas  determinadas  pelos  programas,  o  IFNMG

promove  outras  formas  de  ingresso  como,  por  exemplo,  o  PRONATEC,  que  comporta  os

subprogramas Mulheres Mil26 e o Bolsa Formação27. Tais Programas são organizados por meio de

um “diálogo permanente entre os Institutos Federais como ofertantes e Ministérios/instituições

diversas, como demandantes” (IFNMG 2014, p. 203). Os educandos também são admitidos para

as vagas ofertadas pelo IFNMG nos seus referidos programas, por meio de seleção realizada

pelos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS) de cada município. 

No caso de vagas ofertadas ao Programa Indutor de Formação Profissional em Serviço

dos  Funcionários  da  Educação  Básica  Pública  (PROFUNCIONÁRIO28),  os  critérios  para

admissão  se  “organizam  a  partir  do  número  de  vagas  demandadas  pelos  municípios,  após

assinatura de um termo de cooperação,  que deve ser  previamente analisado e  aprovado pelo

IFNMG” (IFNMG, 2014, p. 204). A seleção desses educandos é de responsabilidade da Secretaria

26 O Programa Nacional Mulheres Mil instituído nacionalmente em 2011, por meio da Portaria do MEC nº 1.015, de
21 de julho de 2011, é fruto de um projeto piloto realizado por meio de uma cooperação internacional entre o Brasil e
o Canadá desde 2007.  Seu objetivo é promover a  formação profissional  e  tecnológica articulada à elevação de
escolaridade de mulheres entre 16 e 70 anos em situação de vulnerabilidade econômica e social.  Organizado nos
eixos educação,  cidadania  e  desenvolvimento sustentável,  tem como principais  diretivas  possibilitar  o  acesso  à
educação; contribuir para a redução de desigualdades sociais e econômicas de mulheres; promover a inclusão social;
defender a  igualdade de gênero;  e  combater  a  violência contra a mulher.  Os cursos são de Formação Inicial  e
Continuada (FIC), com carga horária mínima de 160 horas. Nesse sentido vide: www.ifnmg.edu,br/mais-noticias-
portal/360-portal-noticias-2017-1/14736-ifnmg-participa-de-reuniao-tecnica-do-programa-mulheres-mil. Acesso em:
24 fev. de 2017. 
27 A Bolsa-Formação oferece vagas gratuitas de Educação Profissional e Tecnológica. Há duas modalidades: a Bolsa-
Formação Trabalhador, que oferece cursos de qualificação profissional (cursos de curta duração, com 160 horas-aula
ou mais) para beneficiários do seguro-desemprego e dos programas de inclusão produtiva do Governo Federal; e a
Bolsa-Formação  Estudante,  que  oferece  cursos  técnicos  (de  maior  duração,  pelo  menos  800  horas-aula),
concomitantes  ou  subsequentes.  Disponível  em:  http://portal.mec.gov.br/pronatec/perguntas-frequentes/a-bolsa-
formacao. Acesso em: 27 fev. de 2017.
28 O PROFUNCIONÁRIO é um programa que faz parte do e-Tec Brasil e visa à formação de servidores de nível
médio, não docente, de escolas municipais, estaduais e federais, em efetivo exercício, em habilitação compatível com
a atividade que exerce em seu ambiente funcional. Esse programa foi instituído pela Portaria do MEC nº 25/2007 e
pelo Decreto nº 7.415/2010, que institui a Política Nacional de Formação dos Profissionais da Educação Básica.
Disponível em: www.portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32778. Acesso em: 25 out. de 2016.

http://www.portal.mec.gov.br/component/tags/tag/32778
http://portal.mec.gov.br/pronatec/perguntas-frequentes/a-bolsa-formacao
http://portal.mec.gov.br/pronatec/perguntas-frequentes/a-bolsa-formacao
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de  Educação  Municipal  pertencentes  à  área  de  abrangência  de  atendimento  do  IFNMG,

respeitando os critérios mínimos determinados pela legislação.

O IFNMG oferta cursos de nível médio do PROEJA em três de suas unidades:  Campus

Januária, Salinas e Araçuaí, na forma integrada e presencial. Acolhendo, pois, jovens e adultos,

que foram privados de continuarem os estudos em idade própria, oportunizando-lhes acesso a

uma educação profissional de qualidade com uma formação integral e humanizada. O que vem ao

encontro do disposto no Documento Base do PROEJA (BRASIL, 2007, p.11),

É portanto, fundamental, que uma política pública estável voltada para a EJA
contemple  a  elevação  da  escolaridade  com profissionalização  no  sentido  de
contribuir para a integração sociolaboral desse grande contingente de cidadãos
cerceados  do  direito  de  concluir  a  educação  básica  e  de  ter  uma  formação
profissional de qualidade. 

Assim, dada a  composição e finalidades do IFNMG, o mesmo deve ser referência  na

região em que está inserido, refletindo criteriosamente os locais de inserção de suas unidades para

atender  às   demandas  de  desenvolvimento  local  e  regional.  Cumpre-lhe,  pois,  favorecer  a

interiorização  da  educação  e   proporcionar  condições  para  a  permanência  da  população  na

região, evitando a migração para outras regiões em busca de melhores condições de vida.

Nessa perspectiva,  o  Campus Januária,  abrangendo uma área de 48.324,853 km², com

uma população estimada de 519.630 habitantes (IBGE, 2010), atende 27 municípios, a saber:

Bonito  de  Minas,  Chapada Gaúcha,  Cônego Marinho,  Icaraí  de  Minas,  Itacarambi,  Januária,

Juvenília,  Manga,  Matias  Cardoso,  Miravânia,  Montalvânia,  Pedras  de  Marias  da  Cruz,

Pintópolis, São Francisco, São João das Missões, Urucuia, Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba,

Janaúba, Mamonas, Mato Verde, Monte Azul, Pai Pedro, Riacho dos Machados e Serranópolis de

Minas29. 

O Campus Januária, localizado na Fazenda  São Geraldo,  Bom Jardim, Zona Rural, a 6

km da sede do município de Januária,  foi  fundado em 1960, no final do governo Juscelino

Kubitschek,  pleito  intermediado  por  Manoel  de  Almeida,  à  época,  denominado  Escola

Agrotécnica de Januária. Conforme evidencia o histórico do Campus:

[...] Januária foi presenteada, no seu centenário, com uma escola que nascia do
empenho de um humanista de ideias avançadas, que legou sua vida e grande

29Disponível  em:  http://ifnmg.edu.br/servidores/17-portal/institucional/2311-localizacao-e-contato-dos-campi-do-
ifnmg. Acesso em: 10 jun. 2016.

http://ifnmg.edu.br/servidores/17-portal/institucional/2311-localizacao-e-contato-dos-campi-do-ifnmg
http://ifnmg.edu.br/servidores/17-portal/institucional/2311-localizacao-e-contato-dos-campi-do-ifnmg
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inteligência à causa da educação. Idealizador e criador das escolas Caio Martins,
FUCAM,  Manuel  de  Almeida  contou  com o  apoio  absoluto  da  sua  esposa
Márcia Almeida de Souza, que também dedicou parte da sua vida a esta causa30.

Ainda, de acordo com o referido histórico, o Instituto fora criado para acolher  pessoas em

situação de risco, carentes e desabrigados, conforme corrobora Magalhães (2015, p.36) “os filhos

do pequeno produtor rural, pessoas carentes e excluídas dos espaços estudantis, principalmente

aqueles provenientes da comunidade rural do município de Januária e de toda a região do Vale do

São Francisco e Sul da Bahia”. 

O  Campus atendia  o  público  masculino  em regime  de  internato,  devendo  comprovar

situação de carência para ser admitido como tal. Nesse regime, os alunos eram providos em suas

necessidades materiais,  alojamento,  lavanderia  e  refeições.  O ensino  caracterizava-se  pela

informalidade,  ou seja,  não emitia histórico escolar e, tampouco certificado, realidade que se

altera em 1964, quando a Escola Agrotécnica de Januária passa a Colégio Agrícola31. Nos dias

atuais  tem-se  o  Regime  Residencial  e  Semiresidencial.  No  primeiro,  cuja  configuração  é

semelhante ao regime anterior,  o educando recebe apoio multidisciplinar e deve corresponder aos

critérios  expressos  no  edital  para  sua  admissão.  O segundo,  da  mesma forma oferece  apoio

multidiciplinar,  diferindo apenas  na forma de atendimento,  visto que se restringe  ao  período

diurno. 

Em maio de 1972, a instituição recebeu a denominação de Escola Agrotécnica Federal de

Januária,  ofertando  somente  o  Curso  Técnico  Agrícola.  Posteriormente,  de  1996  a  2000,

progressivamente, foram implantados outros cursos, como: Técnico em Processamento de Dados,

posteriormente  Curso  Técnico  em  Informática;  Técnico  em  Agroindústria;  Técnico  em

Enfermagem; Técnico em Administração e  Técnico em Meio Ambiente. 

A transformação  das  Escolas  Técnicas  Federais  em  Centros  Federais  de  Educação

Tecnológica  (CEFET),  criou  condições  favoráveis  para  que a  Escola  Agrotécnica  Federal  de

Januária pleiteasse a cefetização. Esse pleito efetivou-se através do Decreto Presidencial s/n. de

13 de novembro de 2002, ampliando a atuação da instituição junto a comunidade.

Nesse mesmo ano, 2002, foi autorizado o funcionamento do primeiro curso superior de

Tecnologia em Irrigação e Drenagem, pela Portaria DG nº 3.634 de 19/12/2002, propiciando a

30 Disponível em: http://ifnmg.edu.br/januaria/historico>. Acesso em: 10 jun. 2016.
31 Decreto Presidencial nº 5.3558 de 13/02/1964.

http://ifnmg.edu.br/januaria/historico
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verticalização do ensino aos egressos do Curso Técnico em Agropecuária, aos demais educandos,

bem como àqueles interessados em cursar o Ensino Superior. Em 2005, foram autorizados os

Cursos Superiores de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Tecnologia em

Gestão Comercial, tendo sido implantados no ano de 2006. Nesse mesmo ano, também foram

autorizados  o  funcionamento  dos cursos  de  Bacharelado  em  Administração  de  Empresas  e

Licenciatura em Matemática. Em continuidade a esse processo, ainda no ano de 2006, ocorreu a

implantação dos primeiros cursos do PROEJA: Curso de Formação Inicial e Continuada (FIC)

Indígena em Agropecuária,  na modalidade Concomitante;  e  o Curso Técnico em Informática

Integrado  ao  Ensino  Médio  na  modalidade  de  Jovens  e  Adultos;  ambos  autorizados  pela

Resolução do C.D/CEFET Januária, nº 007 de 04/10/2006.

Posteriormente, em 2007, foi autorizado o Curso de Bacharelado em Agronomia, além do

funcionamento do Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio e do Curso Técnico

em Agropecuária  Integrado  ao  Ensino  Médio,  em conformidade  com o  decreto  nº  5154  de

23/07/2004. 

Na atualidade, o  Campus oferece sete cursos superiores: Licenciaturas em Matemática,

Física,  Ciências  Biológicas;  Bacharelado  em  Engenharia  Agrícola  e  Ambiental,  Agronomia,

Administração e Tecnólogo em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Em relação aos cursos

técnicos, esses são oferecidos na forma presencial e a distância, sendo os presenciais: Técnico em

Informática Integrado ao Ensino Médio; Técnico em Agropecuária Integrado ao Ensino Médio;

Técnico em Meio Ambiente Integrado ao Ensino Médio, Técnico em Informática e Técnico em

Edificações nas modalidades Concomitante e Subsequente; e o Técnico em Comércio Integrado

ao Ensino Médio na modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA), sendo que neste  último se

encontra  a  amostra  populacional  de  nossa  pesquisa,  sobre  a  qual  abordaremos  no  capítulo

seguinte.

Quanto aos cursos a distância, o Campus oferece os Cursos Técnicos em Administração;

Serviço  Público;  Hospedagem;  Agente  Comunitário  de  Saúde;  Informática  para  Internet;

Logística;  Meio  Ambiente;  Secretariado;  Segurança  do  Trabalho;  Alimentação;  Infraestrutura

Escolar;  Multimeios  Didáticos  e  Secretaria  Escolar,  dentre  outros. Em  2012,  ao  aderir  ao

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), o Campus Januária

passou a  ofertar  o curso Técnico em Administração,  vários  Cursos  FIC,  e  ainda o Curso de

Elaboração e Produtos Alimentícios do Programa Mulheres Mil. Nesse contexto, ressaltamos a
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implantação do PROEJA no  Campus Januária, que, conforme veremos no subtópico seguinte,

representou uma importante aquisição para a cidade e região.

3.3  A implantação do PROEJA no Campus Januária 

A  implantação  do  PROEJA  no  Campus  Januária,  mesmo  sendo  considerada  uma

aquisição  relevante  para  o  Instituto  e  região  não  dispõe  de  um acervo  de  informações  que

possibilite abranger todo o processo de ocorrência dessa implantação. Algumas situações foram

vivenciadas  pelo  corpo de  funcionários  que  se  viu  ante  uma nova realidade  que  demandava

compromisso,  envolvimento  e  disponibilidade  para  adequação  aos  novos  paradigmas

estabelecidos pelo Decreto nº 5.840/2006, que determinava a implantação do Programa Nacional

de Integração da Educação profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de

Jovens e Adultos (PROEJA).

Assim, diante dessa escassez de documentos, para a obtenção de informações a respeito

desse  processo,  recorremos  a  duas  funcionárias  do  Instituto  que,  em  atendimento  à  nossa

solicitação, conforme já esclarecido na introdução deste estudo, se dispuseram a participar desta

pesquisa como voluntárias. Essas participantes são docentes efetivas e, desde a implantação do

Programa, já prestavam serviço à Instituição, tendo sido, pois, partícipes da equipe que integrou o

processo  de  implantação.  Neste  trabalho,  para  preservar  a  identidade  dessas  voluntárias,  as

mesmas  serão  nominadas  por  docente  1  e  docente  2.  Com formação  na  área  pedagógica,  a

docente 1,  na época de implantação do Programa, atuou como professora de Artes no Curso

Técnico em Informática do PROEJA/IFNMG. A docente, 2, por sua vez, licenciada em Ciências

Agrárias, exerceu a função de Coordenadora Geral de Ensino do IFNMG - Campus Januária.

Conforme relato das docentes, a  implantação do Proeja no IFNMG - Campus  Januária

representou  um desafio  para  a  Instituição.  Conforme  a  Docente  1,  “além de  ofertar  cursos

regulares  que  atendessem  a  demanda  socioeconômica  da  região,  ainda  representava  a

possibilidade de ampliação do corpo docente e técnico da instituição e também atuar nas políticas

de  inclusão  que  era  uma  das  bandeiras  do  governo  do  presidente  Lula”  (INFORMAÇÃO

VERBAL, 2016).

Mesma opinião, expôs a docente 2:
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O PROEJA representou uma conquista e um avanço em termos de contribuição
para a melhoria da economia e das condições de vida da população, através da
oferta de cursos técnicos, para reverter o quadro de pobreza e baixo índice de
escolaridade em que, historicamente, se encontra a população de toda a região
do  norte  de  Minas  Gerais,  caracterizada  sobretudo  por  baixos  índices  de
escolaridade.  O  PROEJA  representou  a  possibilidade  de  promover  uma
educação de qualidade para atender às necessidades local e regional  e o alto
índice  de  pobreza  a  que  se  encontra  exposta  a  população  (DOCENTE  1,
INFORMAÇÃO VERBAL, 2016)

Contudo,  de  acordo  com  as  docentes,  um  dos  grandes  desafios  do  processo  de

implantação foi motivar os demais colegas para acolherem a proposição da integração do ensino

médio com o técnico para o público da EJA. 

Assim relatou a Docente 1:

Enfrentamos  um  grande  desafio.  Todos  nós  tínhamos  dúvidas  sobre  como
proceder para que essa integração realmente se efetivasse. Tínhamos dúvidas de
como desenvolver esse trabalho no âmbito do curso e para alcançar respostas
para estes questionamentos buscamos realizar reuniões, pois acreditávamos que
este  desafio  não  era  somente  pedagógico  ou  administrativo,  mas  também
político  uma  vez  que  envolvia  opiniões  diferentes.  E  deu  certo,  aos  poucos
fomos  traçando  os  caminhos  para  que  o  PROEJA  acontecesse,  fomos
conseguindo  que  os  professores  acreditassem  na  proposta  (DOCENTE  1,
INFORMAÇÃO VERBAL, 2016)

Nas palavras da docente 2:

As respostas para os muitos questionamentos dos envolvidos na implantação do
PROEJA no  IFNMG  -  Campus  Januária  não  foram  encontradas  de  forma
imediata e nos  acompanhou também durante a realização do primeiro curso.
Questionamentos que, acredito ainda representam um desafio para os educadores
do PROEJA, mas que para nós lá no início, pois ao mesmo tempo que gerava
incertezas, representava também um estímulo para buscarmos respostas quando
estas não apareciam de forma imediata,  ou quando agíamos de uma forma e
víamos que não era a forma adequada. Mas conseguimos motivar os professores,
nosso maior desafio (DOCENTE 2, INFORMAÇÃO VERBAL, 2016).
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As abordagens  das  docentes  evidenciam a  expectativa  da  equipe  de  profissionais  do

Instituto ante a implantação de um programa abrangente e que trazia como desígnio uma nova

proposta de educação para a EJA. Isso não significa que não houvesse apoio e amparo da Rede

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, mas o que se considerava, conforme

expuseram as docentes, eram as perspectivas perante aquela nova realidade, que demandava uma

série de adequações tanto no que se refere aos aspectos pedagógicos como administrativos. A

implantação do  PROEJA representava a oportunidade de uma formação integral para jovens e

adultos que por muito tempo estiveram fora da escola, ou seja, tratava-se de oferecer cursos a um

público que antes não integrava o rol de atendimento da Instituição, o que se apresentava como

uma inovação tanto para o Instituto como para toda a equipe. Nesse sentido, de maneira geral, a

preocupação era superar os desafios para a implantação do PROEJA no  Campus Januária, que

tinha como responsabilidade a proposição de cursos em que a educação não fosse ofertada de

forma compensatória, mas que propiciasse ao educando, historicamente excluído do processo de

aquisição  do  conhecimento,  a  sua  formação  humana  integral.  Nesse  sentido,  as  docentes

esclareceram que: 

Todos  nós  tínhamos  consciência  de  que  além  das  disciplinas  Português,
Matemática, Física, Química, Biologia, por exemplo, tínhamos que proporcionar
uma  educação  geral  que  não  estivesse  desvinculada  dos  conhecimentos
econômicos e políticos que possibilitariam aos alunos compreender a sociedade
em  que  viviam  e  lutar  contra  as  diversas  formas  de  exclusão  a  que  estão
expostos os trabalhadores e as minorias de uma forma geral em nosso país. A
sociologia  e  a  filosofia  poderiam colaborar  com estes  conhecimentos,  mas a
forma de trabalhar  estes conteúdos é que passaram a representar  um desafio
(DOCENTE1, INFORMAÇÃO VERBAL 2016).

Tínhamos a expectativa de formar no PROEJA não só o trabalhador qualificado
para o mercado de trabalho, mas que também dominasse a leitura e a escrita com
qualidade,  ou  seja,  que  fosse  capaz  de  utilizar  os  conhecimentos  em  seu
benefício e que fosse capaz de buscar e se interessar por conhecimentos novos
[...] decidimos que para que nossos alunos tivessem os conhecimentos técnicos,
econômicos e políticos que lhes possibilitaria uma visão crítica da sociedade os
conhecimentos  da  sociologia,  por  exemplo,  poderiam  estar  implícitos  nos
conteúdos trabalhados por todos os professores (DOCENTE2 INFORMAÇÃO
VERBAL 2016).
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Apesar  da  apreensão  exposta  pelas  docentes,  é  possível  verificar  o  empenho  para  a

implantação do PROEJA no Campus Januária em defesa da democratização do ensino público, o

que coaduna com a opinião de Kuenzer, (2007, p.43), o qual corrobora: 

A escola pública no ensino Médio só será efetivamente democrática quando seu
projeto pedagógico, sem pretender ingenuamente ser compensatório, propiciar as
necessárias mediações para os que menos favorecidos estejam em condições de
identificar, compreender e buscar suprir, ao longo de sua vida, suas necessidades
com relação à participação na produção científica, tecnológica e cultural. 

Dessa forma, atendendo a proposta de democratização do ensino, o primeiro curso do

PROEJA/IFNMG - Campus Januária (Curso Técnico em Informática Integrado ao Ensino Médio

na Modalidade de Jovens e Adultos), ofertado no ano de 2006, segundo as educadoras, além de

proporcionar  a formação  básica  e  qualificação  profissional  de  jovens  e  adultos  egressos  do

Ensino Fundamental,  tinha,  entre  outros  objetivos,  oportunizar-lhes  a  inserção  no mundo  do

trabalho e, consequentemente, propiciar melhor qualidade de vida àqueles que não tiveram acesso

à escola em idade própria.

Nessa  perspectiva,  vale  ressaltar  as  ponderações  de  Ribeiro  et  al (2011),  os  quais

asseveram que as pessoas com defasagem escolar estão mais propensos ao desemprego e recebem

menos  pelas  atividades  que  desempenham.  Isso  nos  leva  a  entender  que,  além do  Campus

Januária  já  possuir  experiência  na oferta  do curso  Técnico  em Informática,  a  proposição  do

primeiro  curso,  nessa  área,  representou a  preocupação  da  equipe  em oferecer  um curso  que

condizia com a carência da região naquele momento. 

Sem nos  ocuparmos  em detalhar  o  desdobramento  da  implantação  do  PROEJA no  Campus

Januária,  ressaltamos  que  nos  anos  subsequentes,  esse  processo  foi  se  adequando  para  o

atendimento  das  necessidades  dos  cursos  ofertados,  buscando  corresponder  às  exigências

legislativas do Decreto nº 5.840/2006, as quais foram expostas ao longo deste estudo. Contudo,

mesmo diante dos esforços empreendidos, cumpre destacar alguns entraves que se impuseram,

como por exemplo o problema da evasão. Este demandou a adoção de estratégias em busca de

minimizar os altos índices apresentados já no primeiro curso ofertado pelo Instituto. 

Considerando, as altercações empreendidas ao longo deste estudo, em que esboçamos a

trajetória da EJA, buscando abranger os aspectos históricos, conceituais, socioculturais, instituci-
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onais, entre outros, resta legado que exponhamos, em linhas gerais, o perfil dos nossos entrevista-

dos, a análise dos fatores motivadores para evasão desses e, ainda a concepção desses sujeitos a

respeito do Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na Modalidade Jovens e

adultos, conforme será tratado no capítulo final, a seguir, deste estudo.
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4. ANÁLISE DOS FATORES, ÍNDICES DE EVASÃO ESCOLAR NO CURSO TÉCNICO

EM  COMÉRCIO  INTEGRADO  AO  ENSINO  MÉDIO  NA  MODALIDADE  DA

EDUCAÇÃO  DE  JOVENS  E  ADULTOS  IFNMG  -  CAMPUS  JANUÁRIA  E

CONCEPÇÕES DOS EDUCANDOS

Considerando a realidade da cidade de Januária que, conforme expusemos no capítulo

anterior, apresenta bases econômicas fundamentadas nas atividades agropecuárias, bem como no

comércio de bens e serviços, a implantação do Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino

Médio na Modalidade da Educação de Jovens e Adultos, no primeiro semestre do ano de 2012,

representou um ganho considerável  para  a  cidade  e  região.  Destacamos  que  os  objetivos  do

referido curso vêm ao encontro das proposições para o atendimento ao público do PROEJA, uma

vez que  tem com pressuposto  construir  alternativas  para  melhorar  as  condições  de  ingresso,

permanência e progressão no mundo do trabalho, com perspectiva de formação básica e integral

dos educandos.

Nesse contexto, conhecer o perfil dos educandos evadidos, a motivação de ingresso,  os

fatores  que  favoreceram  a  evasão  escolar  no  Curso  Técnico  em  Comércio,  bem  como  a

concepção desses evadidos sobre o referido curso influíram na detecção dos índices de evasão no

curso em questão. Assim, com esse objetivo precípuo, foi necessário que nos mantivéssemos

atentos  às  falas  dos  evadidos,  as  quais  possibilitaram  embasamento  para  as  discussões

empreendidas neste estudo. 

O perfil dos ingressantes no Curso Técnico em comércio pode ser delineado a partir da

relação idade, nível de escolarização, situação socioeconômica e cultural, ocupação profissional e

motivação  para  ingresso  no  curso.  A  partir  dos  dados  colhidos  nos  Questionários

Socioeconômicos do Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio do PROEJA nos

anos 2012, 2013 e 2014, constatamos que quanto ao gênero, homens e mulheres apresentam uma

proporção  aproximada,  mas  com  predominância  do  gênero  masculino.  Dos  107  educandos

matriculados no Curso, 57,90% são do gênero masculino.

Quanto à faixa etária compreende entre 18 e 56 anos de idade, com predominância de

65,22%  dos  educandos  com  idade  de  21  a  29  anos.  Ainda  conforme  os  questionários
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socioeconômicos,  88%  declararam  ser  negros  ou  pardos  e  residirem  com  seus  familiares.

Também verificamos que 100% dos matriculados são oriundos de escola pública; 92% têm uma

renda per capta menor que um salário – R$880,00;  52,45% não recebem qualquer auxílio do

governo, e 94% são natural de Januária/MG. Os dados do mencionado questionário apontam

ainda que 46,55% desses educandos têm filhos. A diversidade em relação à ocupação profissional

é  bastante  evidente,  comumente  ocupam  o  mercado  informal,  o  subemprego32 ou  estão

desempregados, com baixa remuneração eles exercem funções variadas.

A respeito do perfil do público evadido do Curso Técnico em Comércio, a nosso ver,

traçar esse delineamento é uma forma de dar visibilidade aos sujeitos desta pesquisa, visto que as

informações  referentes  a  esses  alunos,  quase  sempre,  ficam  restritas  aos  questionários.  A

relevância  desses  dados  está  no  fato  de  melhor  conhecer  as  representações  sociais,  as

necessidades dos educandos, as suas aspirações, assim como aspectos que poderiam contribuir

para sua permanência no curso, evitando sua evasão.

Nessa perspectiva, asseveram Paiva e Oliveira (2009, p. 40),

[...]  os  jovens  da  EJA tornam-se  visíveis  quando  também  o  sistema
educacional  e  a  própria  escola  os  encaram  como  sujeitos  sociais,
portadores  de  necessidades  e  vontades,  sendo  o  espaço  escolar  um
significativo local de expressão do direito a essas vivências.

Assim, na descrição do perfil dos evadidos do Curso Técnico em Comércio verificamos

que a faixa etária varia entre 19 e 56 anos, com prevalência de idade entre 21 e 29 anos. Quanto

ao Estado Civil dos evadidos, 30% eram solteiros e os outros 70% encontravam-se casados ou em

união estável. Quanto ao local de residência, 35,5% moram na zona rural e 64,5 na zona urbana

de Januária. A renda per capta dos evadidos ao ingressarem no curso variava de R$100,00 a

R$1.200,00. Dos 74 evadidos, 48,65% têm uma renda per capta de até R$200,00 e 8,10% igual

ou acima do salário mínimo – R$880,00. Desses evadidos 78,46% declararam ser da cor parda ou

negra. Dentre os evadidos 46,15 não recebiam qualquer tipo de auxílio do governo. 

32 O subemprego é relacionado ao desemprego, pois ele surge quando pessoas sem nenhuma ou pouca formação
profissional necessita de trabalho e optam por empregos como diarista, mecânicos, balconistas, auxiliar de serviços
gerais, serviços braçais, ajudante de marceneiro, entre outros.
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Diante dos perfis apresentados, em que se observou aspectos relacionados a faixa etária,

renda, colocação profissional entre outros, aferimos que o Curso Técnico em Comércio, já em sua

terceira  edição,  representa  a  possibilidade  de  inserção  no  mundo  do  trabalho  em  melhores

condições.  Cumpre  salientar  que  o  referido  Curso,  em atendimento  ao  Decreto  5.840/2006,

oportuniza escolarização, formação profissional e tecnológica àqueles que não tiveram acesso à

educação na idade própria ou que nela permaneceram por pouco tempo. 

A  organização  curricular  do  Curso  busca  atender  competências  requeridas  para  a

formação  básica  de  nível  médio  e  também para  a  área  do  comércio.  Com uma organização

flexível,  objetiva  possibilitar  a  educação  continuada  e  permitir  que  o  aluno  acompanhe  as

mudanças de forma autônoma e crítica.  Nesse sentido,  verifica-se que a combinação teoria e

prática  é  um instrumento  favorável  para  o  desenvolvimento  das  competências  necessárias  à

formação técnica. Para tanto, essas competências são enriquecidas por meio de vistas técnicas a

empresas, feiras, congressos, entre outros eventos relacionados à área do comércio.

Embora o Curso apresente um histórico de compromisso de atendimento com qualidade

e prioridade ao público do PROEJA, aspectos que,  a  nosso ver,  dão ao Curso um  status de

reconhecimento e referência na cidade e região, registra, ao logo do seu percurso, um quadro

preocupante  de  evasão.  Portanto,  a  discussão  em  torno  dessa  questão  é  relevante  para  que

possamos abranger os fatores responsáveis pelos altos índices de evasão no Curso Técnico em

Comércio.  Vista como um problema que reflete direta ou indiretamente na sociedade, a evasão

traz prejuízos de uma forma geral e, no caso dos Cursos Técnicos do PROEJA, na realidade

pesquisada não é diferente. 

Antes de adentrarmos na abordagem sobre os índices de evasão escolar no Curso Técnico

em Comércio do PROEJA/IFNMG - Campus Januária, apresentamos um panorama da oferta de

vagas  em nível  nacional,  estabelecendo  uma comparação  com a  oferta  de  vagas  do  Instituo

pesquisado.   Os  dados  do  Censo  2013  (INEP,  2013)  demonstram  que  apesar  da  EJA vir

registrando redução no total geral de matrículas desde o ano de 2007, o número de matrículas no

Ensino Médio integrado à Educação Profissional registrou aumento de 14,7%, atingindo 41.269

educandos em 2013, como pode ser observado no Tabela 1.
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TABELA 1

Evolução das Matrículas na EJA no Brasil – 2007-2013

ANO Total Geral de Matrículas EJA Matrículas no Ensino Médio Integrado a Educação

Profissional
2007 4.975.591 9.747

2008 4 .926.509 14.939

2009 4.638.171 19.533

2010 4.234.956 38.152

2011 4.046.169 41.971

2012 3.906.877 35.993

2013 3.772.670 41.269

Fonte:  MEC/INEP (2013).

Na análise da Tabela 1, constatamos que o IFNMG -  Campus Januária, contrariando a

evolução das matrículas na EJA no Brasil entre os anos de 2007-2013, apresentou decréscimo na

oferta de vagas nos Cursos Técnicos do PROEJA entre os anos de 2006 e 2014, sendo este (2014)

o ano de ingresso da última turma no Programa. No ano de 2006 foram ofertadas 80 vagas para o

Curso  Técnico  em  Informática  Integrado  ao  Ensino  Médio  modalidade  Jovens  e  Adultos,

enquanto que para o ano de 2014 foram ofertadas apenas 40 vagas para o Curso Técnico em

Comércio Integrado ao Ensino Médio na modalidade de Jovens e  Adultos.  Verifica-se que a

oferta de vagas nos Cursos Técnicos do PROEJA teve um decréscimo de 50%,  se comparado ao

ano de 2006. Realidade que traduz prejuízos tanto para o jovem e adulto, os quais perderam a

oportunidade  de  qualificação profissional,  ocasionando-lhes  má  remuneração ou desemprego,

quanto para a escola e a sociedade que terão menos trabalhadores qualificados, reproduzindo um

quadro de exclusão.  

 Quanto  à  evasão  no  Curso  Técnico  em  Comércio  do  Instituto  Campus Januária,

verificamos que, igualmente ao apresentado pela literatura que trata do tema, muitas das causas

para tal ocorrência estão diretamente relacionadas a aspectos socioeconômicos. Contudo, não se

pode olvidar que outros fatores também cooperam para a evasão dos alunos que ingressam no

curso  com  o  objetivo  de  galgar  melhor  colocação  profissional,  reconhecimento  e  salário
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condizentes à sua formação. Isso pode ser percebido nas falas dos educandos, quando relatam

que,  por  já  atuarem  no  comércio,  o  curso  propiciaria  a  almejada  melhoria  profissional  e,

consequente ganho no salário.

ED2 - Porque eu já atuo na área né, trabalho em Farmácia, achei que era uma
grande chance de aperfeiçoar mais (INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016).

ED5 - Mais por área de emprego em comércio, como já trabalho na área queria
procurar  serviço  melhor,  mais  por  isso  (INFORMAÇÃO  VERBAL,
18/11/2016).

ED6 - Porque é a área que eu geralmente trabalho, é uma área que eu acharia
melhor especializar, porque na época se não me engano, eram dois cursos, era
comércio e informática, eu não teria tanto interesse em informática, quanto eu
tenho pelo comércio que é uma área que eu posso tá me especializando porque
eu já trabalho na área, e seria melhor até pra mim, porque, pra desenvolvimento
pessoal (INFORMAÇÃO VERBAL, 31/10/2016).

ED9 - Minha mãe ela tinha um pequeno negócio, ela tem um pequeno negócio,
ai  eu  queria  estudar  pra  ver  se  eu  conseguia  algo  melhor  (INFORMAÇÃO
VERBAL, 18/11/2016).

Analisando as motivações de ingresso, especificamente no Curso Técnico em Comércio,

tomamos como embasamento as informações do Inep (2007), o qual aponta que as empresas têm

buscado investir na educação dos trabalhadores como forma de ganhar em competitividade e

produtividade. Nesse contexto, o nível de escolaridade é pré-requisito para o ingresso no mercado

de trabalho. Atentos a essa nova conjuntura social, as pessoas buscam, cada dia mais, a escola

como caminho principal para conquistar uma colocação nesse mercado. Assim, estudar torna-se

alternativa real, aquela capaz de abrir portas para uma vida melhor e mais digna. E a escola, por

sua vez, passa a ser vista como a única instituição que propiciará inserção ou permanência no

mercado de  trabalho,  partindo do pressuposto  de  que  a  educação formal  já  é  realidade  para

atender as expectativas dos trabalhadores, ou de qualquer indivíduo que não teve condições de

terminar os estudos na idade própria. 

Segundo afirmação de Valim (2007, 367), 
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[...]  os educandos do PROEJA visam algo mais do que um diploma: querem
ampliar  seus  horizontes  culturais,  dominar  os  instrumentos  necessários  para
viver no mundo da informação, elaborar pensamentos e ações de forma crítica e
se afastar da marginalidade imposta pela sociedade na qual foram impedidos de
um exercício efetivo da cidadania 

Também Aquino (2000) apresenta mesma opinião, quando destaca que os educandos da

EJA, de maneira geral, são adultos que passam duas ou três vezes na escola e voltam quando têm

alguma necessidade, como de subir de cargo em uma empresa ou mesmo procurar trabalho, visto

que a exigência para as contratações aumentam e, na maioria dos casos, a escolaridade mínima

exigida é o ensino médio. No caso dos jovens e adultos, uma vez que ultrapassaram a idade/série

e por estarem inseridos no sistema de produção ou, temporariamente, fora dele, a necessidade de

retornarem à escola é fator primordial para que possam se inserir no mercado do trabalho.

Todavia, vale destacar as ponderações de Ramos (2008), o qual salienta que somente a

oferta  de  vagas  não  garante  a  permanência  dos  educandos  jovens  e  adultos  na  escola.  É

necessário, conforme o autor, que o curso atenda as expectativas do ingressante e lhe ofereça

condições para a sua aprendizagem e, consequente permanência até a conclusão do curso. No

diálogo com nossos entrevistados inquirimos sobre o que os motivou a voltarem a estudar  e

porque  escolheram  o  curso  Técnico  em  Comércio  Integrado  ao  Ensino  Médio  do

PROEJA/IFNMG  –  Campus Januária.  Como  resposta,  obtivemos  a  justificativa  de  que  se

matricularam no curso porque já atuavam na área e vislumbravam, na conclusão de um curso

técnico, a chance de aperfeiçoamento e, consequentemente sucesso profissional.

Pelo exposto, e a partir das falas dos nossos entrevistados, verificamos certa incoerência,

pois, se é interesse desse educando melhorar sua atuação no mercado de trabalho, como justifica

o  fato  de  evadir  da  escola,  uma  vez  que  essa  seria  a  sua  única  oportunidade  de  melhora

profissional e salarial? A necessidade de concluir os estudos e conseguir melhores oportunidades

no mercado de trabalho é recorrência na fala dos evadidos entrevistados como o motivo para o

retorno à escola, conforme as transcrições a seguir:

ED1 - Foi no caso o mercado de trabalho, entendeu?! Hoje pra você conseguir
vagas nos melhores empregos, você tem que ter o estudo, e também, no caso pra
mim terminar  o médio,  entendeu!? E junto com o técnico,  oportunidade pra
concurso, entendeu?! Pra você consegui um emprego melhor, com esses cursos,
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técnico e, com o médio e técnico já, ajudaria bastante, o que me fez eu voltar foi
isso (INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016).

ED5 – Achei que me matriculando tinha oportunidade de procurar um emprego
melhor (INFORMAÇÃO VERBAL, 18/11/2016)

A partir da fala dos educandos, constatamos que, de uma forma ou de outra, ao decidirem

voltar  aos  estudos,  especialmente  no  caso  do  Curso  Técnico  em  Comércio,  tinham  como

expectativa concluir o Ensino Médio juntamente com a Formação Técnica, visando conquistar

um melhor colocação ou mesmo se manterem no mercado de trabalho. Conforme as discussões

desenvolvidas  neste  estudo,  mais  precisamente  no  que  se  refere  aos  cursos  oferecidos  pelo

PROEJA, entendemos que as expectativas dos alunos são possíveis de serem realizadas, uma vez

que um dos objetivos do Programa é proporcionar a formação integral dos educandos, a partir de

uma escolarização vinculada à qualificação profissional integrada a Educação Básica, ou seja,

ofertar o Ensino Médio integrado à Educação profissional Técnica.

Assim,  incentivados  pela  família,  pelos  amigos  ou  por  motivação  própria,  esses

educandos quando decidiram ingressar no Curso técnico em Comércio – Campus Januária  o

fizeram por considerarem que por meio da escolarização alcançariam os objetivos almejados. Na

concepção  desses  alunos  ingressar  no  curso  técnico  do  PROEJA,  seria  a  garantia  de  que

ingressariam no mercado de trabalho.

De tal modo, no que se refere à motivação para terem se matriculado no Curso Técnico

em Comércio, as falas dos educandos podem ser respaldadas em Marx (1991), para quem “a

educação é o único caminho para a transformação humana social dos indivíduos, conduzindo-os

para uma visão crítica, conscientizando e preparando-os para viverem em sociedade e assumindo

a sua cidadania” (p. 27). É recorrente nos comentários dos educandos que um dos principais

motivos para terem se matriculado no curso foi o interesse em concluir de uma só vez o Ensino

Médio  e  o  Curso  Técnico,  pois  acreditavam  que  essa  seria  a  oportunidade  de  alcançarem

melhores condições de empregabilidade, mais oportunidades na função que já exerciam e uma

formação que lhes proporcionasse autonomia para gerir a própria vida.

ED3 – [...] eu trabalho no Estado, devido o meu trabalho, motivou eu voltar a
estudar. Fazer um curso técnico ia me dar melhores oportunidades no emprego e
conhecer  melhor  o  mundo  em  que  vivo  (INFORMAÇÃO  VERBAL,
04/11/1016)
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ED8 – [...] eu achei que poderia ajudar na área profissional e na minha formação
como pessoa. Como eu era motorista e estava mudando de profissão, porque eu
tive o problema de saúde e não posso mais trabalhar de motorista, e ai eu tava
em busca de outra profissão, de outra qualificação profissional, ai eu pensei em
fazer  esse  curso  lá  no  Instituto,  tentar  lá  (INFORMAÇÃO  VERBAL,
11/11/2016).

Pelo exposto, fica explícito que, para esses alunos, a permanência e conclusão do curso

representava  a  oportunidade  de  ascenderem  profissionalmente.  Sendo  assim,  cabe  então

questionar:  quais  seriam,  então,  os  outros  fatores  que  os  impediam  de  permanecer  e,  por

conseguinte,  concluir  o  curso  para  o  qual  efetuaram suas  matrículas?  Levando em conta  tal

proposição, podemos considerar que as causas para a evasão desses alunos não se restringe a

aspectos socioeconômicos, pois, conforme defende Paiva (2006), há um contexto do educando

adulto trabalhador que não se adequa aos aspectos pedagógicos, institucionais e estruturais da

instituição ofertante dos cursos do PROEJA. Na explicação de Paiva (2006, p. 12),

O aspecto pedagógico remete à formação do educador, a construção coletiva do
currículo  a  partir  da  necessidade  do  jovem  adulto  trabalhador.  O  aspecto
institucional  remete  às  condições  de  acesso,  de  acolhimento  pela  instituição
deste educando e o aspecto estrutural remete à reflexão de que organização do
tempo e  do espaço (horários  diferenciados,  estrutura  física  e  de pessoal  que
funcione  no  horário  do  curso,  profissionais  de  apoio  para  atendimento  dos
educandos).

Em  busca  desse  entendimento,  destacamos  que  a  incompatibilidade  entre  horário  de

trabalho e horário do curso ofertado, como abordado por Arroyo (2005), se apresenta como fator

para a evasão do aluno trabalhador.  A proposição de que essa incompatibilidade apresenta-se

como empecilho para a permanência na escola, é referendada por Assis (2013, p.80):

Os fatores “incompatibilidade entre a vida estudantil” e “Exigência do Mundo
do Trabalho”,  retratam a situação  do  estudante  trabalhador  que abandona  os
estudos [...] em função da percepção de que as horas que tem disponíveis para os
estudos são incompatíveis com as responsabilidades do trabalho.
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Também Paredes (1994), Martins (2007) e Scali (2009), ao abordarem sobre a educação superior,

apontam  essa  incompatibilidade  como  fator  de  evasão.  No  caso  desta  pesquisa,  os  entrevistados

corroboram que os atrasos na chegada para as aulas ou as saídas antecipadas se dão em razão do

horário  que  saem ou entram para  o trabalho:  morava perto,  então foi  mesmo por  causa do

trabalho.  Eu  comecei  trabalhar,  e  chegava  tarde,  ai  tinha  hora  que  ficava  faltando,  os

professores  ficava  reclamando  ai  eu  peguei  e  parei. Ai  não  deu  certo  não,  eu  parei  (ED4,

INFORMAÇÃO VERBAL, 05/11/2016). Vale ressaltar que na realidade dos participantes deste

estudo, os mesmos frequentam as aulas no período noturno.

ED6 - teve vez que cheguei na escola no final do segundo horário por causa da
hora que sai do trabalho (INFORMAÇÃO VERBAL 31/10/21).

ED1 - comigo aconteceu de pega no trabalho nove e quarenta e cinco da noite, e
a aula terminar dez e quarenta, ai não pudia ficar até o fim da aula, perdia aula
sempre,  por  causa  do  meu  horário  de  trabalho  (INFORMAÇÃO  VERBAL,
26/10/2016).

ED1 - [...] E questão também de emprego, às vezes, porque minha profissão é
eletricista,  igual  você  ver  eu  não  tenho  horário  certo  pra  sair  do  serviço,
entendeu?! Aí foi, saía tarde um dia, foi indo, foi parando, você perde aquele
entusiasmo, de pegar mesmo o ritmo de ir todo dia, entendeu?! Mais as vezes eu
chegava  em  cima  da  hora,  e  quando  chegava  atrasado  os  professores
reclamavam. Ai foi complicado, foi juntando, indo, indo, e acabou ficando mais
com falta do que eu ir pra escola (INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016).

ED9 – Os professores precisam entender que nós esforçamos muito pra ir nas
aulas.  Se  nós  resolvemos  matricular  é  porque  temos  interesse  em  estudar,
ninguém obrigou a gente a ir pra escola. Nós que escolhemos estudar, mas nem
sempre é fácil trabalhar e estudar (INFORMAÇÃO VERBAL, 18/11/2016)

Ainda na abordagem sobre incompatibilidade, Paiva (2006) esclarece que é importante

considerar que outros fatores necessitam ser superados nas redes escolares, como horários de

entrada  e  saída  que,  obedecendo  a  interesses  das  instituições,  chocam-se  com  horários  de

trabalho, tempos de deslocamentos até a escola. Para a autora, a lógica da organização racional

dos  docentes,  distribuição  de  cargas  horárias  pelas  unidades  escolares,  entre  outros  fatores,

comprometem,  sobremaneira,  a  permanência  do  aluno  no  curso.  Ainda,  assevera  Paiva:  “as

organizações formais são pouco propensas a mudanças que ameacem os controles instituídos e os

modelos em curso” (p.535).
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Corroborando a assertiva de que a incompatibilidade de horário compromete os estudos

e favorece a  evasão,  tomamos  como embasamento  os  dados do INEP (2006-2008),  os  quais

revelaram que 15.193 jovens deixaram o ensino  médio  da rede pública no período diurno e

41.879 no período noturno, essas informações, mesmo não dizendo respeito direto ao público

desta pesquisa, remetem ao entendimento de que o fator trabalho é interferente direto na evasão

escolar dos educandos trabalhadores (BRASIL, 2008).

Apesar da legislação fazer menção à necessidade de que aos alunos do PROEJA seja

ofertada  uma educação  com características  e  modalidades  adequadas  às  suas  necessidades  e

disponibilidades,  não se verificam especificações em relação à  adequação de horários para o

atendimento do estudante trabalhador. Por essa razão, os estudantes se veem impossibilitados de

frequentarem assiduamente as aulas. A recorrência dessa situação acaba propiciando a evasão

desses alunos.

Para  além  da  incompatibilidade  acima  supramencionadas,  o  trabalho,  em  qualquer

circunstância,  se  mostra  como  fator  preponderante  para  a  evasão  dos  alunos  do  PROEJA.

Conforme já abordado grande parte dos educandos atendidos pelo Programa evadem antes do

término do curso em decorrência da necessidade de trabalhar. Em entrevista aos alunos evadidos

do Curso Técnico em Comércio, encontramos relatos a respeito da necessidade de trabalhar para

ajudar no sustento da família, não podendo preterir tal realidade. No relato abaixo, por exemplo,

ED6 expõe a sua necessidade de ajudar em casa e, dessa forma, ter que evadir do curso para

poder trabalhar:

Então, o que acontece, eu trabalhava, na época eu trabalhava e meu pai já vinha
adoentado, meu pai veio logo a falecer em seguida, ai eu já, eu tive que trabalhar
para sustentar a minha família, porque meu pai morreu. Antes trabalhava nem
tanto por questões de precisão, que eu gostava muito, ai eu já tive que trabalhar
já  mesmo,  por  questões  de  necessidade  (INFORMAÇÃO  VERBAL,
31/10/2016).

Os discursos dos educandos remetem às colocações de Mazzotti (2001), o qual destaca

que aos jovens e adultos trabalhadores deve ser garantido seu direito à educação, historicamente

negado pelo sistema educacional e pelo contexto social e econômico a que sempre esteve exposta

essa parcela da população. Para tanto, o autor assevera que é necessária a adequação da jornada
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de trabalho daqueles que se encontram na faixa etária economicamente produtiva e que precisam

trabalhar para sobreviver. Conforme Mazzotti (2001, p.63),

Nas condições concretas da vida social contemporânea há a possibilidade de se
reduzir em muito o tempo de trabalho individual sem perdas para a produção e
sem redução dos salários. Esta possibilidade histórica permitiria a constituição
de  uma  sociedade  na  qual  os  homens  teriam  mais  tempo  livre  para  se
desenvolverem como bem entendessem.

Nessa direção,  outro  fator  em que o trabalho contribui  para  a  evasão diz  respeito  ao

cansaço do aluno que, após a jornada de trabalho, não se sente motivado para frequentar as aulas.

Alguns entrevistados relataram que, por várias vezes, cochilavam durante as aulas em razão do

cansaço: as vezes eu chegava, sentava na sala assim, sentava na mesa cochilava (risos) morto de

cansado, não prestava atenção direito nas aulas (ED6, INFORMAÇÃO VERBAL, 31/10/2016).

Outro entrevistado também relatou: Quando a gente não vem é porque o trabalho não permite ou

porque a gente tá muito cansado  (ED9, INFORMAÇÃO VERBAL, 18/11/20116). De maneira

geral,  os  educandos matriculados nos  cursos  do PROEJA trabalham o dia  todo e,  cansados,

acabam deixando os cursos antes da conclusão: Eu comecei trabalhar, ai eu desistir mais foi só

por isso. Eu trabalhava eu chegava cansada mais, ai eu peguei e desisti de estudar, quis parar,

eu trabalhava o dia inteiro, e ia pra escola, ai eu fui e desisti (ED5, INFORMAÇÃO VERBAL,

18/11/2016).

Os entrevistados também apontaram que o longo período de afastamento da escola foi

fator preponderante para que evadissem. Conforme depoimentos dos próprios alunos, por terem

ficado  muito  tempo  afastados  da  escola  têm grande  dificuldade  de  aprendizagem,  já  não  se

lembram  das  coisas  que  aprenderam  quando  estudavam,  não  conseguem  acompanhar  as

explicações dos professores. E, por se sentirem incapazes de aprender, o melhor que têm a fazer é

deixar de ir à escola, como evidencia o depoimento de ED3:

[...] sabe eu achava que ia dá conta, pensei que ia lembrar das coisa que aprendi
quando ia  na  escola,  que  nada  não  lembrava  de  mais  nada,  não  tinha  mais
condição de aprender nada foi muito tempo que fiquei sem estudá.  Aí pensei é
melhor parar, pois não vou aprender nada mesmo (INFORMAÇÃO VERBAL
04/11/2016). 



111

Para os entrevistados, o fato de estarem há muito tempo afastados dos estudos dificulta a

sua aprendizagem, na fala  de ED9: “ah é muito difícil  aprender depois de tanto tempo sem

estudar” (INFORMAÇÃO VERBAL, 18/11/2016). O longo tempo de afastamento da escola é a

realidade dos jovens e adultos que ingressam nos cursos do PROEJA, não se pode furtar a isso,

pois foi para atender  a esse público é que o Programa fora criado.  Nessa direção, Fortunato

(2010) corrobora que, quando se refere à educação de jovens e adultos, é importante lembrar que

os  estudantes  se  afastaram  da  escola  há  algum  tempo  e,  na  maioria  das  vezes,  carregam

lembranças frustrantes sobre aquele território. E isso, em grande medida, pode comprometer a

aprendizagem dos alunos quando estes decidem retornar aos estudos. As falas dos entrevistados

retratam essa situação, 

ED1 – Alguns conteúdos eu tive um pouco de dificuldade, como eu falei pra
você,  por  causa daquele  tempo que fiquei  um pouco fora,  então assim você
chega e volta, você tem que vim buscando essas coisas, entendeu?! Pegando o
ritmo de novo (INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016)

ED2 - Ah, tinha 20 a 25 anos que eu tinha parado, e acaba, desmotivando, a
técnica  é  difícil,  matemática,  tava  entrando  nada.  Tinha  muita  dificuldade.
Principalmente  matemática,  o  carro  chefe,  não  tava  entrando  nada
(INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016)

ED9 - [...]eu quase não entendia o que os professores ensinavam, não entrava na
minha  cabeça  direito,  matemática  então,  era  difícil  demais  (INFORMAÇÃO
VERBAL, 18/11/2016).

As falas representam que a dificuldade de aprendizagem é fator para evasão do curso: “a

gente  falava  para  os  professores  das  dificuldades  [...]  (ED2,  INFORMAÇÃO  VERBAL

26/10/2016).  Esse  comentário  ratifica  as  informações  encontradas  na  literatura,  em  que  as

dificuldades  de  aprendizagem  aparecem  como  fator  para  a  evasão  escolar  nos  cursos  do

PROEJA. Machado e Oliveira (2010) descrevem que normalmente o educando cujo período de

afastamento  não  é  tão  extenso,  não  apresenta  grandes  dificuldades  na  aprendizagem  dos

conteúdos ministrados. Já aqueles que permaneceram muito tempo afastados necessitam de apoio

tanto dos professores, gestores, bem como da equipe pedagógica para vencer suas dificuldades.

Ainda de acordo com Machado e Oliveira (2010, p.13-14):
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O processo de integração dos dois subcampos da educação, EJA e EP, indica a
necessidade  de  acompanhamento,  de  análise,  de  formação  e  de  diálogo
permanente entre os agentes que atuam na gestão e nas instituições formativas
desses dois subcampos,  uma vez que tal  integração implicará paulatinamente
mudança  na  natureza,  no  caráter,  nos  valores,  nas  finalidades,  nos  projetos
pedagógicos e nas práticas de formação no interior das instituições formativas.

Isso posto, verificamos que o longo período de afastamento dos estudos foi apontado por

40% dos entrevistados como responsável por sua evasão, evidenciado a dificuldade desses alunos

em acompanhar o conteúdo ministrado no curso.

A distância e falta de transporte também compõem o rol de fatores apontados pelos alunos

evadidos como causa para que os mesmos deixassem a escola antes do encerramento do curso.

Como já aludido, o Instituto dista 6 km do centro urbano da cidade de Januária, apesar de alguns

moradores residirem no bairro onde se localiza a escola, houve relatos de que percorrer o trajeto a

pé ou de bicicleta torna-se perigoso, por causa do horário de saída da aula (10h40) e também por

ser um lugar ermo.

ED1 - Foi questão de distância, o trajeto daqui pro curso, pro Instituto que é um
pouco longe, e às vezes eu não tinha, não tava conseguindo ir [...] mais às vezes
eu chegava em cima da hora, às vezes se eu tivesse a moto, ou outro tipo de
transporte  até  que  poderia  dar  tempo.  Então  você  chegar  do  serviço,  tomar
banho,  pegar  uma  bicicleta  e  chegar  lá,  entendeu?!  Ai  foi  complicado,  foi
juntando  e  acabou  ficando  eu  não  indo  mais  pra  escola  (INFORMAÇÃO
VERBAL, 26/10/2016).

ED7 - Foi o transporte né (risos). O maior deles foi o transporte. Recebia apoio
da família sabe, meu filho até na época ele falava, ah mãe dá pra eu chegar cinco
e pouco, mais eu ficava preocupada, porque ia ficar muito cansado né, que ele já
estudava em tempo integral lá, ia de bicicleta, voltava, e tornar me levar e depois
tornar  me  buscar  né,  ia  ficar  bem  cansativo!  (INFORMAÇÃO  VERBAL,
21/11/2016).

ED10  -  Eu  acredito  que  pelo  o  menos  para  os  mais  longe,  sabe?!  Aqui  no
agrícola, você ver o agrícola fica aqui, bastante distante de Januária né, do centro
urbano, da cidade né, é quatro quilômetros. Então o que acontece, tem pessoas
principalmente as mulheres, as jovens, mais jovens elas têm dificuldade de vim
de bicicleta passar ali naquele, naquela seringueira ali, que aquela seringueira ali
o povo tem muito medo, com certeza é uma trajetória assim muito perigosa, é
escura (INFORMAÇÃO VERBAL, 25/10/2016).
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Na concepção dos alunos, o problema de transporte poderia ser resolvido se a Instituição

disponibilizasse um ônibus para transportar os alunos: “é a época que nós estamos vivendo, eu

acharia que poderia colocar uma condução escolar, entendeu? (ED3 INFORMAÇÃO VERBAL,

04/11/16).  A impossibilidade  de  arcarem com a  despesa  para  o  deslocamento  de  casa  até  a

Instituição,  e  desta  para  casa,  foi  explicação recorrente  nas  falas  dos  entrevistados  para  que

deixassem de  frequentar  o  curso,  e  consequentemente  evadissem [...] ficava  dependendo  do

transporte particular que dependendo do custo, é caro, acaba ficando caro pra você ir e voltar

todo  dia  (ED1,  INFORMAÇÃO  VERBAL,  26/10/2016).  Os  educandos  foram  taxativos  na

afirmação de que a falta de transporte foi fator motivador para que evadissem: se fosse oferecido

o transporte eu até voltava a estudar (ED4, INFORMAÇÃO VERBAL 05/11/2016). Também, na

fala de ED10 registramos a preocupação com a falta de transporte:

E então,  falava assim,  oh em tal  lugar  vai  tá aquela  pirua ou aquele  ônibus
esperando as pessoas que estudam no agrícola pra levar e trazer do Proeja. Muita
gente quando eu tava estudando, eu acredito que umas três ou quatro pessoas
desistiram por causa desse transporte (INFORMAÇÃO VERBAL, 21/11/2016).

Aqui destacamos que  a  falta  de  transporte  para locomoção,  ainda que em pequenos

centros  urbanos,  como  é  o  caso  da  cidade  de  Januária,  representa  fator  de  preocupação,

principalmente entre as mulheres. Isso foi possível observar nas falas das nossas entrevistadas,

visto que se sentem mais vulneráveis aos perigos de transitarem em horários noturnos e locais

ermos.

Isso  posto,  considerando  os  diversos  fatores  apresentados  pelos  alunos  como

dificultadores para a permanência no Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na

Modalidade da Educação de Jovens e Adultos – Campus Januária, foi possível abranger sobre os

altos índices de evasão, os quais já se mostraram evidentes logo no Módulo inicial do referido

curso. A partir dos Diários de Classe disponibilizados pela CRE e dos dados apresentados pelo

SISTEC identificamos o quantitativo de educandos que evadiu dos Cursos Técnicos do PROEJA

do  Campus  Januária,  em  especial  do  Curso  em  Comércio.  Conforme  aponta  o  Gráfico  1,

seguinte, 
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GRÁFICO 1
Evasão Escolar nos Cursos Técnicos do PROEJA Campus Januária

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos dados da CRE, SISTEC, 2016.

Analisando o Gráfico 1, verificamos que o IFNMG – Campus Januária apresenta no geral

um índice de 53% de evasão escolar nos Cursos Técnicos do PROEJA correspondente aos anos

de 2006 a 2014.

A respeito  da evasão no Curso  Técnico  em Comércio  Integrado ao  Ensino Médio  na

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos/IFNMG – Campus Januária, por turma, o Gráfico

2, abaixo, apresenta:
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GRÁFICO 2
Evasão no Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de

Educação de Jovens e Adultos/IFNMG – Campus Januária

Fonte: Elaborado pela pesquisadora com base nos dados da CRE, SISTEC, 2016.

O  Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na modalidade de Jovens e

Adultos, especificamente, registra índice de evasão de 48,7% desde a primeira turma ofertada, em

2012, índice que aumentou significativamente nos anos posteriores. Em 2013, o índice foi de

73%, no ano de 2014 foi 80,6%. Considerando que nos respectivos anos o total de ingressante foi

de 107 matriculados, sendo que desses 71 evadiram, temos um total de 66% de alunos evadidos

no Curso Técnico em Comércio. Esse resultado evidencia que o índice de evadidos do referido

Curso  foi  bastante  superior  ao  registrado  no  Relatório  de  Auditoria  do  TCU  (2013),  já

mencionado, o qual apontou uma evasão escolar de 24% no PROEJA em nível nacional nos IFs. 
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Em relação  à  evasão escolar  no  Curso  Técnico  em Comércio  do  INFMG –  Campus

Januária, por Módulo, o Gráfico 3, seguinte, aponta:

GRÁFICO 3
Evasão escolar no Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na Modalidade

de Educação  de Jovens e Adultos/IFNMG – Campus Januária

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados da CRE, SISTEC, 2016.
    

O Gráfico 3, acima, apresenta a evasão nos Módulos do Curso Técnico em Comércio,

correspondente  aos  anos  de  2012  a  2016.  Dos  evadidos  do  Curso  Técnico  em Comércio  –

Campus Januária verifica-se no Primeiro Módulo um índice de 63%  de evadidos. Considerando

os dados do Gráfico 3, fica explícito que a evasão já se mostra bastante elevada logo no Módulo

inicial do curso, com índice bem mais alto do que os apresentados nos Módulos seguintes. Esse

resultado,  leva-nos  a  inferir  sobre  a  necessidade  de  que,  já  nesse  Módulo  (o  1º),  sejam

desenvolvidas estratégias para minimizar tal  índice.  Ainda nessa perspectiva,  ressaltamos que

mesmo não sendo expressiva, a evasão permanece nos Módulos subsequentes, registrando ao

final  do  curso  um  índice  bastante  alto  de  evasão.  Esse  quadro  nos  remete  aos  fatores

anteriormente elencados. Tomando como referência o fator “dificuldade de aprendizagem”, por
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exemplo,  verificamos  que  os  alunos  que  ingressam  no  curso  trazem  uma  defasagem  de

aprendizagem que  não  é  superada  no  modulo  inicial  do  curso,  não  havendo,  portanto,  uma

intervenção no sentido de reverter ou mesmo minimizar essa situação. 

Diante de tal situação, na concepção do aluno é ele o responsável por sua evasão, visto

que se sente incapaz de aprender. O aluno se sente culpado por não dar conta de acompanhar os

estudos  e  evade  da  escola.  Nesse  aspecto,  observamos  um  sentimento  de  incapacidade  e

frustração. Sentimento esse que pode ser verificado no comentário de ED4: muitos desiste porque

não consegue aprender nada, vai na escola e não aprende, então se não consegue é melhor não

ir mais, né?(INFORMAÇÃO VERBAL, 05/11/2016). A questão da culpabilidade do aluno adulto

que frequenta os cursos do PROEJA é discutida por Ferreira (2014, p. 83):

os  sujeitos  revelam uma  impressão  negativa  acerca  de  suas  capacidades  de
aprendizagens,  indicando  um  sentimento  de  inferioridade  diante  do  saber.
Atribuem as suas dificuldades e limitações a eles mesmos: seja porque estava
fora da escola há muito tempo; porque a escola anterior não lhe proporcionou
uma base fundamental para acompanhar o ensino que lhe estava sendo ofertado
agora; seja porque já tem uma idade avançada e não conseguem aprender como
os jovens. Enfim, a escola atual é que está fazendo a diferença com um ensino
de qualidade e eles precisam se esforçar, se doar para superar os obstáculos que
surgem, precisam correr atrás de um tempo perdido.

A autora aponta que esse sentimento de culpa  é permeado pela lógica capitalista que

exclui os indivíduos, fazendo-os pensar que a culpa de tudo é dele e não do contexto social que

interfere  ou  influencia  suas  decisões.  Com essa  concepção  eles  se  veem como  sujeitos  que

precisam  dar  o  melhor  de  si  para  obterem  aquilo  que  almejam,  ou  seja,  depende  deles

conseguirem chegar ao final do curso e alcançarem a desejada certificação. Aqui encontra-se

implícita  a  ideia  de  que  o  esforço  em aprender  tem que ser  do  próprio  estudante  se  quiser

sobreviver  na  escola.  Essas  concepções  negativas  são  perceptíveis  quando  os  entrevistados

relatam sobre suas dificuldades no curso, conforme podemos ver a seguir:

ED1 - foi em relação ao meu aprendizado em algumas matérias, não assim, por
culpa  talvez  dos  professores,  mas  por  causa  da  minha  limitação
(INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016).
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ED6 – eu não sabia que a professora não ia passar passar uma pessoa que não
sabia,  como  eu.  Tirei  nota  muito  baixa  em  Português  duas  vezes
(INFORMAÇÃO VERBAL, 31/10/2016).

ED7 - eu estudei né escola pública, lá tinha professor bom eu mesmo que não
conseguia  aprender  desde  pequeno  tenho  essa  dificuldade  (INFORMAÇÃO
VERBAL, 21/11/2016). 

Ferreira  (2014)  analisa  que  esse  sentimento  de  conformismo  em  relação  a  própria

incapacidade de aprender revela que ainda convivemos com uma sociedade dual que, por meio da

escola,  reproduz  os  interesses  de  uma  classe  dominante.  Dessa  forma,  reforça  a  dualidade

estrutural da educação quando faz com que os sujeitos acreditem que não são capazes de aprender

além daquilo que lhes é oferecido, isto é, um ensino de baixa qualidade porque eles não são

capazes de ir além.

Ainda nessa concepção de culpabilidade, observamos nos relatos de nossos entrevistados

a supervalorização da instituição, especificamente em relação ao IFNMG –  Campus Januária,

quando falam sobre  a  estrutura  física,  a  competência  dos  docentes  e  ainda  sobre  os  serviços  que  a

Instituição oferece.

ED6 – O suporte que o Instituto dá em si, é um suporte muito bom porque além
de você fazer o ensino médio, é um curso que você recebe o diploma de, um
certificado bem reconhecido, que é do Instituto. Em questão assim te falar se
teve  alguma  coisa,  que  eu  não  gostei,  sinceramente  não  tenho  o  que  falar,
porque,  é  como  eu  falei,  é  uma  escola  muito  bem  estruturada,  muito  bem
preparada,  os  professores  são  excelentes.  Os  professores,  eu  gostava  dos
professores (risos) (INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016)

Implicitamente, percebe-se, nas palavras dos evadidos, a ideia de que essas condições

são fundamentais para a efetivação de um ensino de qualidade, supondo que a aprendizagem é

possível  a  partir  disso.  Também  vale  ressaltar  a  influência  da  tradição  e  referência  que  o

INFNMG – Campus Januária goza perante a comunidade, o que estabelece, no entendimento dos

entrevistados, esse status de Instituição referência. Os educandos concebem que se  eles tiveram a

oportunidade  de  ter  acesso a  uma instituição  que tem como marca um ensino de  qualidade,

porque não aproveitar e apostar naquilo que supõem ser de qualidade e que contribuirá para

melhorar suas vidas?
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D6 -  Eu acho que o Instituto  oferece  tudo que  a  gente  precisa,  ele  já  tá  te
oferecendo o curso, você tá fazendo o curso, você tá fazendo o ensino médio, e
ao  mesmo tempo,  você  tá  se  aprimorando na  profissão,  então,  eu  acho  que
suporte o Instituto tem, tem bastante, não deixa a desejar não. Eu acho que o que
falta  mais  é,  assim,  é  vontade  de  nós  educandos.  Mas  também  temos
dificuldades em matérias como a matemática por exemplo que tira a vontade da
gente estudar (INFORMAÇÃO VERBAL, 31/10/2016)

Dessa forma, por se considerarem incapazes e se culpabilizarem por não aprender,  os

educandos acabam evadindo, pois entendem que eles é que teriam que se adequar às exigências

do ensino ofertado pela instituição: muitos eu acho que desistem é por causa de tempo, mais tem

gente que desiste mesmo que não consegue aprender, tem também aqueles que não tá querendo

se  esforçar,  que  acha  que  é  porque  o  curso  é  muito  puxado,  e  é   puxado  mesmo!  (ED7,

Informação verbal, 21/11/2016).

Nas palavras de Tapia e Fita (1999), as motivações para que os alunos permaneçam na

escola e dela não evadam estão diretamente relacionadas ao processo de ensino e aprendizagem,

decorrendo de aspectos ligados ao “eu” e à autoestima. Também Oliveira (1996), ao investigar os

processos de inserção dos alunos nos cursos do PROEJA, verificou que a retomada dos vínculos

do  conhecimento,  liberta  os  alunos  do  estigma  do  analfabetismo  e  dos  sentimentos  de

inferioridade.

Para Branden (1997),  a autoestima diz respeito  ao modo como o indivíduo se sente

diante da avaliação que faz de si e, considerando que esta é uma necessidade humana evidente e

experienciada  no  espaço  pedagógico,  torna-se  importante  e  imprescindível  que  ela  seja

vivenciada  de  forma   plena  no  processo  ensino-aprendizagem,   pois,  não  ocorrendo  dessa

maneira, incidirá, evasão escolar do curso.

Continuando  a  considerar  as  concepções  dos  alunos,  a  importância  de  abranger  suas

acepções,  tendo em vista  que  por  meio  delas  é  possível,  em certa  medida,  encontrarmos  as

prováveis  justificativas  para  os  altos  índices  de  evasão  registrados  no  Curso  Técnico  em

Comércio. O conteúdo presente na fala dos entrevistados sinaliza para um sentimento coletivo de

satisfação para com o curso e de empatia para com os docentes.
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ED2 - Então era tudo muito bom, lá eles fornecem tudo, é falta de interesse
mesmo (INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016).

ED5 – Não precisaria mudar nada, do jeito que eles ensinavam qualquer um
aprendia (INFORMAÇÃO VERBAL, 18/11/2016).

ED9 - […] os professores eram muito bom, o conhecimento muito bom, mais é
questão minha mesmo (INFORMAÇÃO VERBAL, 18/11/2016).

ED1 - Eu gostava de tudo. O que menos gostava não tem, porque graças a Deus
os professores eram ótimos, entendeu?! O horário de escola pra estudar era bom,
as matérias e tudo, a turma, entendeu?! Era uma turma muito boa, então... não
tenho assim, né, o que eu gostava era do apoio que a escola dava,  porque a
escola era bem estruturada, entendeu, então te dá todo suporte que você precisa
pra poder fazer, entendeu (INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016).

ED2 - Ah, gostei de início conhecer novos amigos, sei lá, devo ter ficado uns
dois meses, ou três, me enturmei fácil, com os professores também, tinha alguns
que eu conhecia também, tava gostando, professor Emanuelito, foi bom mesmo.
O prédio também era muito bom e bonito. Tem hora que eu chegava entrava,
pareceria  uma  cidade  né,  eu  achava  até  bacana  demais.  Eu  gostava
(INFORMAÇÃO VERBAL, 26/10/2016).

Na análise das falas dos alunos evadidos, alguns pontos se contrapõem. Isso pode ser

observado  nas  abordagens  referentes  aos  professores,  quando  alguns  educandos  destacam  a

prática dos docentes relacionando-a a sua dificuldade em aprender. A maior recorrência foi em

relação às disciplinas matemática e português. Eles comentaram sobre a facilidade que alguns

professores  têm  para  ensinar,  enquanto  outros  não  conseguem  transmitir  de  modo  claro,

dificultando  a  aprendizagem.  Mesmo  apontando  a  dificuldade  do  professor  em  ensinar,  na

maioria das vezes, eles assumem pra si a maior responsabilidade por não aprender:

ED1 – [...] tem professor que chega na sala e fala uma hora e você não entende
nada, já tem outros que fala 10 minutos e você entende praticamente tudo que
ele falou, você pega todo o conteúdo. Ele sabe ensiná, consegue colocá tudo na
sua  cabeça.  Parece  que  nasceu  pra  ensiná  (INFORMAÇÃO  VERBAL,
26/10/2016).

ED5 – Eu acho que tem professor bom que sabe mesmo a matéria, ele explica
uma vez a gente já consegue aprender. Tem outros que não é assim. Não é que
eles não seja bom professor, a gente mesmo é que não consegue entender bem as
explicação (INFORMAÇÃO VERBAL 18/11/2016).
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ED9 – [...]eu quase não entendia o que os professores ensinavam, não entrava na
minha  cabeça  direito,  matemática  então,  era  difícil  demais  (INFORMAÇÃO
VERBAL, 18/11/2016).

ED10 -  De todas  as  matérias  que foram aplicadas  no curso,  eu gostei  sabe,
mesmo tendo dificuldade um pouco em matemática,  em português e  história
também (INFORMAÇÃO VERBAL, 21/11/2016).

A frequência com que a disciplina matemática apareceu no discurso dos evadidos, nos

leva a supor que, possivelmente, essa matéria tenha sido ministrada de forma desvinculada da

realidade dos educandos. Tal situação propicia inferir que o procedimento didático adotado pelo

educador  talvez  não  tenha  correspondido  às  dificuldades  de  aprendizagem  do  aluno.  Aqui,

convém ressaltar os diferentes níveis de conhecimento do público do PROEJA, sendo comum a

heterogeneidade, ou seja, numa mesma turma podemos encontrar alunos com 18 anos de idade,

bem como com 50 anos ou mais, como no desta pesquisa. Da mesma forma, é possível encontrar

alunos com diferentes níveis de aprendizagem. Isso pode ser ratificado na fala de ED1 – [...]  o

professor podia explicar mais tempo pra quem sabia menos, pra poder ficar mais fácil, igual no

caso eu que estava a mais tempo parado, pegar mais rápido assim, entendeu? (INFORMAÇÃO

VERBAL,  26/10/2016).  Outra fala que pode ser referenciada é a de ED8:  Eles nem passaram

saber porque não fui mais na escola, se eu tava aprendendo, se tinha dificuldades pra ir e pra

aprender. Nada, nada. Tinham que se preocupar (INFORMAÇÃO VERBAL, 11/11/2016).
Carvalho (1997) ressalta que é comum os educandos desistirem da escola por causa das

dificuldades com as disciplinas, geralmente matemática e/ou português. Assim, o autor sugere

que  o  ensino  dessas  disciplinas  aconteça  de  forma  plena,  visando  o  desenvolvimento  das

habilidades para a resolução de problemas do dia a dia, principalmente aqueles relacionados à

vivência dos educandos.
Também Felix (2001) expõe que a matemática está presente no cotidiano das pessoas,

apresentando-se como uma ciência que possibilita o desenvolvimento do raciocínio, permitindo

intervir na sociedade e exercer ação modificadora e participativa. Faz-se necessário reconhecer a

importância da vinculação entre o pensamento de Paulo Freire (2007) e a educação matemática, o

que  demanda  formação  dos  professores  da  EJA,  como  forma  de  contribuir  com  a  prática

pedagógica desenvolvida pelos docentes tornando assim o processo ensino-aprendizagem menos

excludente e mais libertador. A nosso ver, no caso do Curso Técnico em Comércio – Campus
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Januária,  essa  seria  uma  formas  que,  acreditamos,  poderia  contribuir  para  evitar  ou  mesmo

minimizar o alto índice de evasão registrado no Curso.
Menegolla (1999) menciona que a seleção de conteúdos tem grande representatividade

quando se trata de manter os educandos na escola e, portanto, deve atender aos interesses sociais,

culturais e históricos destes. A escola precisa se manter conectada com a sociedade extra-escolar

e  usar  metodologias  criativas  para  tentar  reverter  o  quadro  de  evasão  registrado  nos  cursos

técnicos do PROEJA. Por assim dizer, a evasão, muitas vezes, está relacionada às dificuldades de

aprendizagem dos educandos, como se observa em alguns relatos:

ED8 – Eu acho que não deveria ter desistido, eu deveria ter tentado, porque as
vezes eu conseguia que, lá onde eu estudei também, matemática não era muito
fácil [...] eu devia ter tentado, pra no final eu sair com o técnico em comércio.
Então  na  realidade  no  final  eu  terminei  arrependendo  de  não  ter  tentado
(INFORMAÇÃO VERBAL, 11/11/2016)

ED9 - Os professores, muito bom. A turma era muito boa, o conhecimento muito
bom,  mais  é  questão  minha  mesmo...  tinha  muita  dificuldade  em  aprender
matemática (risos) (INFORMAÇÃO VERBAL 18/11/2016).

ED8  –  Era  muita  coisa  para  aprender  de  uma  vez  só.  Ficava  difícil  e  os
professores  coitados  tinham que  trabalhar  e  ensinar  tudo  que  tinha  que  ser
ensinado (INFORMAÇÃO VERBAL, 11/11/206).

Nessa  abordagem,  Freire  (2007)  destaca  que  a  educação  de  jovens  e  adultos  está

intimamente ligada à inserção desses na sociedade, sendo, então, objeto cultural que não pode ser

reduzida  a  técnicas  metodológicas,  em  que  o  conhecimento  é  limitado  à  decodificação  da

linguagem. Esse processo dependerá das condições internas e externas. Assim, no entendimento

do educador, deve estar baseado em aspectos sociopsicológicos, culturais, entre outros. No caso

da evasão, as conjecturas do educador podem reforçar o questionamento apresentado no início

deste capítulo, em que se buscou entender os fatores que motivam a evasão do aluno, os quais

podem não estar restritos a fatores socioeconômicos.
Ainda, segundo esclarece Freire, no domínio do conhecimento, seja do conteúdo a ser

ensinado como dos meios para facilitar a compreensão do educando, faz-se necessário inserir

uma política teórico-metodológica que propicie um ciclo de aprendizagem para a vida. Nesse

processo, o professor é um mediador da aprendizagem através de vivências e conhecimentos
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informais  dos  educandos.  Estes  poderão utilizar  tais  conhecimentos,  quando for o caso,  para

expandi-los de modo a gerar conhecimento formal. 
Portanto,  considerando  as  abordagens  deste  estudo,  e  mais  especificamente  deste

capítulo, podemos aferir que as estratégias para garantir a permanência dos alunos do Curso em

questão, bem como reverter ou ao menos minimizar a evasão não bastam as políticas de acesso à

educação de jovens e adultos. No nosso entendimento essas estratégias, para além das políticas de

acesso,  como  auxílio  estudantil,  inserção  da  EJA  nos  debates  das  políticas  públicas,

principalmente em âmbito institucional, entre outras, abrangem aspectos como valorização do

conhecimento,  respeito  à  diversidade  e  individualidade  do  educando,  e  ainda  respeito  à  sua

condição socioeconômica. Também há que se ressaltar a valorização e formação do docente e

demais profissionais para atuarem no programa. 

Quanto  às  estratégias  pedagógicas,  ressaltamos  a  necessidade  de  uma  conformação

curricular do Curso Técnico em Comércio do PROEJA/IFNMG - Campus Januária, adequando-o

à realidade do estudante trabalhador. Por fim, considerando as concepções dos alunos, conforme

vislumbramos  em  suas  falas,  cumpre  destacar  as  sugestões  desses  referentes  às  questões

metodológicas e de apoio institucional, as quais podem contribuir para a reversão do quadro de

evasão, que tem revelado altos índices, principalmente nos Módulo inicial do Curso técnico em

Comércio Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste  estudo,  nosso  objetivo  foi  investigar  as  motivações  para  a  evasão  dos  alunos

matriculados  no Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de

Educação de Jovens e Adultos do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) - Campus

Januária. Em atendimento a esse pressuposto desenvolvemos uma pesquisa de campo, de cunho

qualitativo, com o interesse de abranger as motivações para a evasão, bem como as concepções

dos educandos evadidos a respeito do referido curso.

De acordo com a  análise  dos  antecedentes  históricos  da educação direcionada para  a

população jovem e adulta no Brasil, verificamos que as políticas públicas educacionais foram

descontínuas  e  fragmentas,  não  atendendo às  necessidades  dos  educandos  e  a  formação  dos

docentes. Assim, ao longo de décadas a EJA foi norteada por interesses políticos, econômicos e

ideológicos,  variando  de  acordo  com  o  contexto  histórico  e  com  empenho  dos  grupos

formuladores das políticas e das propostas de seus executores. Nesse aspecto, em nossa pesquisa

ficou demonstrado que as políticas públicas educacionais,  ao logo dos anos,  têm ocorrido de

forma lenta  e  descontínua,  isso porque qualquer  proposta  teórico-metodológica,  em qualquer

área, requer que se delimite seu campo teórico, seu objetivo de conhecimento, para quem e como

será direcionada essa proposta.

Na análise do perfil dos educandos do Curso Técnico em Comércio Integrado ao Ensino

Médio  na  Modalidade  de  Educação  de  Jovens  e  Adultos  do  IFNMG  –  Campus Januária,

constatamos as seguintes delineações: jovens e adultos, negros ou pardos; casados ou em união

estável; oriundos de escolas públicas; faixa etária variada, com predominância de 21 a 29 anos;

moradores  da  zona  rural  e  urbana  da  cidade  de  Januária.  Quanto  ao  gênero,  apesar  da

aproximação numérica entre homens e mulheres, predomina o gênero masculino.

 Na  análise  dos  motivadores  para  a  evasão  do  Curso  em  questão,  a  partir  dos

apontamentos dos entrevistados, verificamos que esta não acontece em decorrência de um único

fator,  mas  múltiplos  fatores  podem desencadeá-la.  Tal  perspectiva,  coaduna  com a  literatura

pesquisada, a qual aponta que fatores internos e externos, como a necessidade de trabalhar; a

incompatibilidade entre horário de trabalho e estudo; o cansaço em decorrência da longa jornada

de trabalho; o longo período de afastamento dos estudos; a distância e a falta de transporte para o
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acesso à instituição de ensino; ausência de tempo para dedicar-se aos estudos; a dificuldade de

aprendizagem, a inadequação da prática docente às especificidades e particularidades cotidianas

do aluno trabalhador,  são,  entre  outros  fatores,  os  principais  motivadores para a  decisão dos

alunos de evadirem da escola. 

Tais fatores podem resultar (e normalmente resultam) em desestímulo, baixa autoestima e,

consequente evasão escolar. Isso foi possível perceber nas falas dos entrevistados que, de forma

explicita ou não, e em momentos distintos da entrevista, atribuíram a evasão às dificuldades de

aprendizagem, desmotivação e baixo desempenho escolar. Como descrito na literatura sobre a

EJA/PROEJA, todo indivíduo,  mesmo aquele  que  apresenta problema de  carência  educativa,

social ou econômica, tem vocação para o desenvolvimento e realização pessoal, contudo, se não

encontram apoio na instituição onde estudam e nos professores, esses alunos acabam deixando de

frequentar as aulas e, por conseguinte, evadem. 

A análise do PDI do IFNMG permitiu verificar que o mesmo contempla as proposições do

PROEJA, com destaque para a Educação Profissional e Tecnológica como forma de incremento

do desenvolvimento local integrado e sustentável. Também o documento ressalta a necessidade

de práticas curriculares inovadoras que capacitem os educandos e garantam sua permanência até

a  conclusão  do  curso  para  o  qual  se  matricularam.  Entretanto,  ressaltamos,  com  base  nas

ponderações de nossos entrevistados que, na prática, essas proposições não se efetivam. Por meio

dos  relatos,  percebemos  a  inaplicabilidade  de  muitos  dos  conteúdos  ministrados,  como  por

exemplo, a matemática, disciplina mais citada pelos alunos.

Na concepção dos entrevistados, os conteúdos ministrados foram pouco significativos e

sem muita  relevância para aplicação no seu dia  a  dia,  seja  no trabalho ou em suas  relações

sociais.  Nesse  aspecto,  considerando  a  visão  dos  alunos,  é  possível  sugerir  a  adoção  de

metodologias  diferenciadas  que  tornem  as  aulas  mais  dinâmicas  e  atrativas,  despertando  o

interesse dos educandos para a aprendizagem, bem como para a permanência nos estudos. Além

disso, a flexibilização curricular pode prover diversas formas de ensino-aprendizagem. Assim,

ainda  que  não  seja  objetivo  deste  estudo  analisar  a  formação  dos  professores  para  atuar  no

PROEJA, a  partir  de extratos  das  falas  dos  educandos  evadidos,  bem como da  consulta  aos

currículos lattes dos docentes, salientamos a necessidade de investimentos na capacitação dos

docentes  que atuam nessa modalidade  de ensino,  visto que  o PROEJA atende a  um público
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diversificado  e  com  particularidades,  seja  na  sua  capacidade  de  aprendizagem,  seja  na  sua

realidade sociocultural.

Os achados desta pesquisa permitiram observar que, em sua diversidade sociocultural, os

educandos jovens e adultos possuem pontos em comum, principalmente no que se refere à falta

de  oportunidade  para  ingressarem no  mercado  de  trabalho,  a  necessidade  de  proverem suas

famílias,  as limitações de aprendizagem, a baixa remuneração, em função do subemprego ou

desemprego, o que impede que consigam arcar com as despesas referentes ao estudo. Ainda que

recebam auxílio estudantil para custear os gastos com transporte e alimentação, esse se mostra

insuficiente, pois, conforme relataram os entrevistados, a despesa com transporte ultrapassa o

valor  disponibilizado  pelo  auxílio  que  é  de  R$100,00.  De  tal  modo,  na  concepção  desses

estudantes, diante de tantos empecilhos é muito difícil chegar ao final do curso, por isso a evasão

se torna a única saída.

Na avaliação das falas dos educandos, alguns aspectos podem ser evidenciados, tanto no

que diz respeito às suas concepções sobre o curso, como no que se refere aos fatores motivadores

para  a  sua  evasão.  Em  relação  às  concepções  acerca  do  curso,  destacamos  que  os  alunos

apresentaram queixas como, por exemplo, sobre a carga horária. Para eles, a carga horária deveria

ser menor, pois assim alcançariam a formação profissional em menos tempo e poderiam ingressar

mais cedo no mercado de trabalho. Chama atenção o fato de que mesmo apontando algumas

falhas do curso, eles também enfatizam pontos positivos, como o reconhecimento de que o curso

é bom, possui uma boa estrutura e oferece um ensino de qualidade, além de lhes propiciar a tão

almejada certificação.

No que se refere aos motivadores  para a  evasão,  eles  elencam diversos fatores como

responsáveis  por  tal  decisão,  afirmando  que  não  podem continuar  os  estudos  por  causa  da

necessidade de trabalhar, mas, por outro lado, ressaltam que o curso seria a única oportunidade

para que eles alcançassem a formação profissional necessária para ingressarem no mundo do

trabalho. O certo é que as taxas de evasão dos cursos do PROEJA, em especial no Curso Técnico

em Comércio/IFNMG- Campus Januária, apresentam-se elevadas, com índices que carecem ser

revertidos ou minimizados, demandando esforços de toda a comunidade escolar.

As proposições desta pesquisa nos levam a inferir que as motivações para a evasão escolar

sempre permearam o universo dos jovens e adultos, visto que foram historicamente excluídos do

processo de aquisição do conhecimento. Estes, mesmo admitido a importância de ingressar na
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escola depois de muito tempo fora dela, ainda que reconheçam que de outra forma não lhes seria

possível  alcançar  a  certificação  necessária  para  aquisição  de  uma  colocação  digna  e  bem

remunerada, não conseguem permanecer no curso profissionalizante para o qual se matricularam,

evadem. E, conforme eles mesmo apontaram, deixam para tras, mais uma vez: “a oportunidade

de ser alguém na vida”. Essas e outras afirmações dos entrevistados revelam um sentimento de

frustração e incompetência,  pois,  conforme suas próprias concepções: “não consigo aprender,

estudar é muito difícil, a gente pensa que vai dar conta, mas quando chega lá vê que não é nada

fácil”.

Muitos alunos se autoculpabilizam por não permanecerem no curso até o seu término,

revelando  um sentimento  de  incompetência  e,  muitas  vezes,  eximindo  a  escola  de  qualquer

responsabilidade por sua evasão. Todavia, conforme as discussões empreendidas nesta pesquisa,

uma multiplicidade  de  fatores  contribuem para  a  evasão,  e  esses  estão  relacionados  tanto  a

aspectos internos à instituição ofertante do curso, quanto a aspectos externos. Assim, ajuizamos

que a possível minimização dessa situação deve compreender uma soma de esforços de todos os

envolvidos  no  processo  ensino  aprendizagem  desses  alunos.  Também  ressaltamos  que  esse

processo engloba um rol de situações que devem ser considerados em toda a sua amplitude,

levando  em conta  as  condições  socioeconômicas  do  educando,  sua  diversidade  cultural  e  as

peculiaridades  daqueles  que  por  muito  tempo  tiveram seus  direitos  à  educação  relegados  a

segundo plano. 

Sem a intenção de esgotar a discussão proposta neste estudo, pois é cediço que o tema é

complexo, abrangente e demanda uma série de posturas, práticas e investimentos financeiros,

como no caso do auxílio estudantil, o qual, a nosso ver, não supri as despesas que o aluno tem

para se manter no curso, principalmente aquelas referentes ao transporte escolar.

Por fim, ressaltamos a relevância desta pesquisa para a nossa atuação como educadora do

IFNMG, bem como a gama de conhecimentos obtidos a partir das leituras, análises e do contato

estabelecido com os educandos no decorrer deste estudo. Não podemos olvidar as contradições

existentes nos processos sociais para que possamos compreender o modo de vivenciar o que se

denomina evasão escolar, visto que as concepções, seja daqueles que historicamente estiveram à

margem  do  processo  educacional,  seja  das  instituições,  dos  poderes  políticos  ou  ainda  das

pesquisas  que  tratam  do  tema  em  questão,  representam  apenas  um  momento  da  percepção

daquilo  que,  concretamente  se  traduz  em exclusão  de  direitos,  de  bem-estar,  de  liberdade  e
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esperança da superação da desigualdade social que vem marcando a trajetória de jovens e adultos

excluídos do direito à educação, produzindo e reproduzindo uma homogeneidade determinada

pelos conflitos sociais e pelas relações de poder e dominação. 

Isso posto, ao fim e ao cabo desta pesquisa, asseveramos a complexidade e abrangência da

evasão escolar, a qual tem suscitado opiniões distintas e controversas. Entretanto, para além das

discussões,  soluções  e  posturas  a  serem adotadas  frente  as  questões  abordadas  neste  estudo,

esperamos que as conjecturas aventadas possam servir de embasamento e direcionamento para

outros estudos que também objetivem tratar das questões referentes à EJA, com destaque para os

cursos técnicos ofertados pelo Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
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APÊNDICES

Apêndice 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

[   Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB
Autorizada pelo Decreto Estadual nº 7344 de 27.05.98

Comitê de Ética em Pesquisa – CEP / UESB

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E DEPOIMENTOS

Eu _____________________, CPF ______, RG__________, depois de conhecer e entender os

objetivos,  procedimentos  metodológicos,  riscos  e  benefícios  da pesquisa,  bem como de  estar

ciente da necessidade do uso de minha imagem e/ou depoimento,  especificados no Termo de

Consentimento  Livre  e  Esclarecido  (TCLE),  AUTORIZO,  através  do  presente  termo,  as

pesquisadoras ____________ e ______________, do projeto de pesquisa intitulado: EVASÃO

ESCOLAR NO PROEJA: O CASO DO CURSO TÉCNICO EM COMÉRCIO DO INSTITUTO

FEDERAL  DE  EDUCAÇÃO  DO  NORTE  DE  MINAS  –  CAMPUS JANUÁRIA/MG  a

realizarem fotos que se fizerem necessárias e/ou a colherem meu depoimento sem quaisquer ônus

financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização destas fotos (seus respectivos negativos) e/ou depoimentos

para  fins  científicos  e  de  estudos  (livros,  artigos,  slides  e  transparências),  em  favor  dos

pesquisadores da pesquisa, acima especificados, obedecendo ao que está previsto nas Leis que

resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA,

Lei N.º 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei N.º 10.741/2003) e das pessoas com

deficiência (Decreto Nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto Nº 5.296/2004).

Januária-MG, __ de ______ de ___

__________________________                       _________________________________

     Participante da pesquisa                                    Pesquisadoras
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Apêndice 2 – Roteiro de entrevista realizada com os educandos egressos do Curso Técnico em

Comércio do PROEJA/IFNMG - Campus Januária

1. Eu gostaria que você se identificasse primeiramente.

2. Como você tomou conhecimento sobre a oferta de vagas do Proeja no Instituto?

3. Quando iniciaram as aulas alguém o informou sobre este curso, teve alguma informação sobre

o Curso Técnico em Comércio? 

4. Qual motivo você ter escolhido esse curso em comércio? 

5. Quais os motivos ou qual o motivo de você ter desistido do curso? 
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