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RESUMO 

 

Esse Relatório de Pesquisa discute sobre o Programa de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA, desde 
a sua implantação no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia 
– IFBA em 2006, até o ano de 2015, investigando a Gestão desse Programa. Para o 
desenvolvimento da pesquisa, algumas questões se apresentaram: Que concepção 
de currículo integrado se apresenta nos Cursos PROEJA-IFBA? Como o IFBA vem 
gerindo o PROEJA no período de 2006 a 2015? Que sentidos a Educação de 
Jovens e Adultos assume na Educação Profissional nos Institutos Federais? No 
itinerário metodológico foi realizada, inicialmente, pesquisa exploratória nos campi 
de Barreiras, Eunápolis, Salvador, Valença e Vitória da Conquista. Como dispositivo 
de coleta de informações, foram utilizados questionários semiestruturados e 
entrevistas com gestores e docentes desses campi. Para compreender melhor o 
panorama sistêmico da implantação do PROEJA, a pesquisa teve sítio nos campi de 
Salvador e Santo Amaro.  A partir da pesquisa bibliográfica e documental, foi 
possível historicizar o processo de implantação do Programa de Integração da 
Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos – 
PROEJA no IFBA, e compreender as relações entre a Educação de Jovens e 
Adultos e a Educação Profissional nesse Instituto. A pesquisa nos mostrou que os 
gestores dos campi pioneiros de oferta do Programa, em 2006, enfrentaram desafios 
de ordem administrativa e pedagógica na implantação do Programa que se 
apresentava como uma oferta nova de cursos estruturados a partir da integração 
dessas duas modalidades de ensino, no ensino médio. No diálogo com os gestores 
e docentes de 2015, as mesmas dificuldades persistem, e os desafios aumentam em 
face de novas variáveis existentes a exemplo de outros Programas de Educação 
Profissional ofertados, concomitantemente, na rede Federal e Educação 
Tecnológica, dentre outros aspectos. Assim, como proposta de intervenção 
resultante da pesquisa, indicamos a implantação do Fórum Intrainstitucional 
PROEJA no IFBA, com perspectiva de, futuramente, ampliar as discussões com 
outros Institutos Federais – local e nacionalmente.  

 

Palavras-chaves: Educação de Jovens e Adultos, Educação Profissional, PROEJA. 

Instituto Federal da Bahia. 



ABSTRACT 

 
 

This research report discusses the Programa de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Jovens e Adultos – PROEJA, since 
its implementation at the Bahia Federal Institute of Education, Science and 
Technology – IFBA, in 2006, by the year 2015, investigating the management of this 
program. Some questions were presented for the development of the research: What 
conception of integrated curriculum is presented at PROEJA-IFBA courses? How did 
IFBA manage PROEJA from 2006 to 2015? What senses the Youth and Adult 
Education takes on Professional Education in Federal Institutes? To meet the 
research goals, it was initially done an exploratory research at the campi Barreiras, 
Eunapolis, Salvador, Valença and Vitória da Conquista. Semi-structured 
questionnaire and interviews with managers and staff from those campi where used 
to collect information. To better understand the systemic overview of the 
implementation of PROEJA, the research took place at Salvador and Santo Amaro 
campi. By the bibliographical and documentary research, it was possible to 
historicize the deployment process of Integration Program of Professional Education 
to High School in Youth and Adult modality - PROEJA at IFBA, and understand the 
relationships between the Youth and Adult Education and professional Education in 
this Institute. The research showed that managers from the first campi to offer the 
Program, in 2006, faced administrative and pedagogical challenges during the 
implementation of the program once it as a new offering of courses structured by the 
integration of these two types of education to the high school level. Among other 
aspects, the dialogue with managers and teachers from 2015 showed that the 
difficulties are the same, and the challenges increased due to new existing variables 
like in other professional education programs concurrently offered at the Federal and 
Technological Education system. As a result from the research, an intervention 
proposal is recommended by the implementation of the intra-institutional PROEJA 
Forum in the IFBA, with the future perspective of broadening the discussion with 
other Federal Institutes - locally and nationally. 

 

Keywords: Youth and Adult Education. Professional Education. PROEJA. Instituto 
Federal da Bahia. 
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UMA TRAJETÓRIA NA EDUCAÇÃO E O ENCONTRO COM DUAS MODALIDADES DE 

ENSINO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Ao longo da minha trajetória profissional, a Educação de Jovens e Adultos 

sempre esteve presente. Desde as primeiras experiências na docência, ainda na 

graduação, lecionava nessa modalidade como professora de Biologia, e em 

disciplinas técnicas da área de Saúde em cursos na rede estadual de ensino da 

SEC-BA. Em 1996, ao ingressar no, então, Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia - CEFET-BA, hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Bahia – IFBA, estive no convívio com o público da EJA em cursos 

técnicos no modelo do Decreto 2.208 de 17/04/19971 que eram destinados, para 

egressos do Ensino Médio, nos chamados cursos Pós-Médio. 

A partir de 2006 começo a lecionar, especificamente, em turmas da Educação 

Profissional Técnica articulada com o Ensino Médio na forma integrada regular e na 

modalidade de jovens e adultos no Programa Nacional de Integração da Educação 

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

Adultos - PROEJA. Nessa experiência, amplio minha atuação com os mesmos 

atores do passado em um formato “novo”, ou seja, jovens e adultos que buscam, ao 

mesmo tempo, formação profissional e possibilidade de progressão no ensino 

superior - novos nomes com velhos conhecidos. 

No percurso profissional docente observo mudanças das políticas públicas e 

da práxis pedagógica. Mudanças vivenciadas nas atividades de docência realizada 

em concomitância com função administrativa de gestão educacional - função essa, 

exercida em cargos diretamente vinculados ao Departamento de Ensino e, 

posteriormente na Assessoria do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico na Pró-

reitoria de Ensino do IFBA. Essa “dupla jornada” totaliza quase duas décadas de 

atuação concomitante na educação profissional tanto na rede estadual, quanto 

federal de ensino por mais tempo. Ao longo deste tempo, acompanho, dentro e fora 

da sala de aula, as dificuldades dos estudantes da EJA desde o ingresso no sistema

                                                           
1
 Regulamenta o § 2º do art. 36 e os artigos 39 a 42 da Lei de 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, definindo a educação profissional nos 
níveis básicos, técnico e tecnológico. 
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 de educação profissional até a conclusão de curso, que ainda é alcançada por um 

pequeno número de estudantes. 

Nesta vivência de professora, interesso-me em compreender a frequente 

evasão dos estudantes do PROEJA uma evasão antecedida por muita dificuldade no 

acompanhamento dos cursos, sobretudo por serem sujeitos que buscam sua 

formação profissional com tantos anseios e expectativas em um movimento de 

regresso à escola, ou a um estudo descontínuo com relativa distorção idade-série. 

Somam-se às dificuldades no regresso, a adequação de horário de realização das 

atividades presenciais do curso com a jornada de trabalho, articulação da vida 

doméstica com o cuidado de filhos, desemprego e busca de emprego, ou seja, a 

vida do educando e toda sua biografia particular e única. 

De acordo com dados do MEC, a distorção idade-série, na Educação Básica, 

é mais acentuada no nível médio. Segundo o Portal QEdu2, 

No Brasil, toda criança deve ingressar no 1º ano do Ensino 
Fundamental aos 6 anos de idade, encerrando esta etapa aos 14 
anos. Após esse período, ela permanece por mais 3 anos no Ensino 
Médio, concluindo a educação básica aos 17 anos... 

Quando o aluno (re) ingressa na escola tardiamente – ou sofre 
reprovação – ele estará em atraso escolar, ou seja, com idade 
superior a esperada para aquela etapa escolar. A distorção idade-
série é a proporção de alunos com mais de 2 anos de atraso escolar. 

O cálculo da distorção idade-série é realizado a partir de dados 
coletados no Censo Escolar. O Censo é realizado anualmente pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 
com a colaboração das secretarias estaduais e municipais de 
Educação e com a participação de todas as escolas públicas e 
privadas do país. Todas as informações de matrículas dos alunos 
são capturadas, inclusive a idade dos alunos. 

Sabemos que os fatores de distorção podem estar in/diretamente 

relacionados à organização e à estrutura dos sistemas de ensino, que acabam por 

impedir ou dificultar o fluxo escolar, tendo como fatores, entre outros, um projeto 

pedagógico que, muitas vezes, explicita a importância da diversidade, mas trabalha 

com uma concepção de aluno modelar. (BRASIL, 2006) 

Mesmo que se reconheça a existência de ações governamentais através de 

projetos, Programas e planos para modificarem um panorama de dificuldades no 

acesso, na permanência e no êxito dos estudantes; e na consequência danosa da 

evasão de estudantes na EJA nos Institutos Federais, em particular na Bahia,  

                                                           
2
 http://www.qedu.org.br/ Acesso em 26/ 11/ 14 

http://www.qedu.org.br/
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entendo que ainda há muito que fazer, inclusive, na execução das políticas, no 

acompanhamento, nas avaliações e na produção de pesquisa sobre a EJA e o 

PROEJA.  

Como exemplo da necessidade de fortalecimento de pesquisas sobre o 

PROEJA, nas suas diversas análises, ao consultar o Portal da CAPES3, em busca 

simples pelo termo PROEJA é possível identificar que, após nove anos de 

implantação do Programa na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (RFEPCT), ainda que se tenha 100 registros de pesquisas de Pós-

Graduação entre teses e dissertações, distribuídas em 80 de mestrado acadêmico, 

17 de doutorado e 03 de Mestrado Profissional, há apenas dois trabalhos que 

retratam o PROEJA no estado da Bahia. 

Diante destas inquietações busquei pesquisar a gestão do PROEJA desde a 

sua implantação no Instituto Federal da Bahia - IFBA, do ano de 2006, até 2015, 

considerando as alterações curriculares neste período para o desenvolvimento do 

Programa neste Instituto em atenção ao que preconiza a legislação vigente. No 

decorrer da pesquisa, assumi, como perspectiva de intervenção, estudar o currículo 

integrado dos cursos de 2006 – 2015 como exemplo de prática da Gestão do 

Programa. Durante a pesquisa construí a pretensão de propor a implantação de um 

Fórum Institucional de EJA no Instituto Federal do estado da Bahia - IFBA. Para tal 

intento, algumas questões se apresentam: Que concepção de currículo integrado se 

apresenta nos Cursos PROEJA-IFBA? Como o IFBA vem gerindo o PROEJA no 

período de 2006 a 2015? Que sentidos a Educação de Jovens e Adultos assume na, 

Educação Profissional, nos Institutos Federais?  

Por todo o processo da pesquisa e, também, em seu final, há expectativa de 

ampliar as ações desse Fórum para que ele assuma um caráter interinstitucional, 

promovendo discussões mais ampliadas para contribuir para a consolidação da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) nos Institutos Federais. Assim, passo a discutir, 

a seguir, a EJA na Educação Profissional (EP) e os desafios do PROEJA nos 

Institutos Federais. 

                                                           
3
CAPES. http://bancodeteses.capes.gov.br Acesso em 10/01/16  

http://bancodeteses.capes.gov.br/
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CENÁRIOS DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 
A Educação de Jovens e Adultos no contexto das leis no Brasil  
 
 

No Brasil, na década de 30 do século passado, fora apresentada uma tese de 

Paschoal Lemme ao Ministério de Educação e Saúde - MES que tratava da 

Educação de Adultos - EDA. O trabalho tinha como base experiências em países da 

Europa e Estados Unidos. Neste estudo, o uso do termo educação popular se referia 

à escola primária, às crianças e aos adolescentes e adultos das camadas populares. 

No caso específico dos adultos, restringia-se, na maioria das vezes, à alfabetização 

oferecida em cursos noturnos, de curta duração para solucionar o problema do 

analfabetismo no país.  

Em 1945, surge a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência 

e Cultura - UNESCO -, que auxilia na promoção de ações para melhoria da 

qualidade de vida dos povos no período pós-guerra, com objetivos que iam além da 

alfabetização nos países ditos subdesenvolvidos: visavam atender o acesso à 

educação de base a todos os brasileiros nas cidades e nas áreas rurais, além de 

atuar na capacitação profissional e no desenvolvimento comunitário. Sobre este 

período, Fávero e Freitas(2011 p. 368) nos diz que, 

[...] A função supletiva foi inteiramente assumida pela primeira 
Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA), 
organizada pelo Ministério da Educação e Saúde (MES), a partir de 
1947. Os alunos analfabetos eram atendidos em classes de 
emergência, designadas como de ensino supletivo e organizadas 
com apoio das secretarias de educação e entidades privadas. As 
aulas eram noturnas, com professores do antigo ensino primário ou 
voluntários, e material didático produzido em grandes quantidades e 
distribuído pelo MES: cartilha de alfabetização Ler, livro de leitura 
Saber, elaborados segundo o método Laubach, e Manual de 
Aritmética, além de fascículos sobre higiene e saúde, civismo, 
técnicas agrícolas rudimentares, dentre outros pontos. Influenciada 
pela criação da Organização das Nações Unidas para a Educação, a 
Ciência e a Cultura (Unesco), em 1947, a CEAA assume o amplo 
conceito de educação de base.  

E complementa, 

Esta Campanha coincidiu com o movimento de expansão da escola 
primária para crianças, inaugurando o apoio do MES aos estados e 
destes aos municípios no atendimento escolar obrigatório. Demarca 
a institucionalização de educação de adultos, uma vez que teve a 
União como sua implementadora, contando com recursos financeiros 



18 

 

do Fundo Nacional do Ensino Primário (FNEP). Compreendemos 
como institucionalização da EDA e da EJA as ações, desde a 
alfabetização ao ensino médio, realizadas historicamente, tendo por 
base o aparato das leis/normas/resoluções advindas das esferas 
nacional, estaduais e municipais, bem como outros documentos 
referenciais internacionalmente constituídos. Em uma análise mais 
geral, podemos afirmar, com Mészaros (2005), que a educação, 
especialmente nos últimos 150 anos, serviu – no seu todo – ao 
propósito de não só fornecer os conhecimentos e o pessoal 
necessário à máquina produtiva em expansão do sistema do capital, 
como também gerar e transmitir um quadro de valores que legitima 
os interesses dominantes, como se não pudesse haver nenhuma 
alternativa à gestão da sociedade, seja na forma internalizada, pelos 
indivíduos devidamente educados e aceitos, seja por meio de uma 
dominação estrutural e uma subordinação hierárquica 
implacavelmente imposta. (grifos nossos) (idem, idem p. 368-369) 

Em 1946, o Governo Federal incentivou a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI e, posteriormente, o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial - SENAC, vinculados ao Ministério do Trabalho, Indústria e 

Comércio, visando à formação profissional com a colaboração dos setores industrial 

e comercial. Nesta ação, a Educação de Jovens e Adultos e a Educação 

Profissional, tinham lugar nas Escolas de Aprendizes e Artífices e, depois, os Liceus 

Industriais que atendiam à formação profissional voltada às demandas econômicas 

do país. 

Nas décadas seguintes, o sistema educacional brasileiro continua 

considerando a educação de adultos como aquela que visava combater o 

analfabetismo e, também, promover reajustes do adulto às novas condições de 

trabalho ou, ainda, uma função cívico-social, no caso de migrantes do país e 

imigrantes estrangeiros. Na década de 60, do século passado, cresce a atuação dos 

movimentos sociais de cultura e educação popular que promoviam um 

desenvolvimento da EJA. Oriundos de embates político-ideológicos sobre a LDB n° 

4.024/61, os movimentos sociais de cultura e de educação popular traziam um novo 

modelo de EJA, sob forte liderança e atuação de Paulo Freire. Sobre essa influência 

freiriana, na concepção de EJA, nos anos 1960, que avançava na erradicação do 

analfabetismo, Jardilino e Araújo (2014, p. 51-52) dizem, 

[...] os movimentos sociais inspirados no pensamento pedagógico de 
Paulo Freire e iniciados nos anos de 1960 no Brasil tiveram em suas 
muitas iniciativas a educação popular e a luta pelo direito à educação 
como bandeiras. Liderados por intelectuais, artistas e estudantes 
universitários, esses movimentos buscavam o apoio do governo 
federal na busca de alfabetização para todos, mas desejando 
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igualmente uma mudança na estrutura econômica e social do País. 
[...] esses movimentos sociais, que também podem ser descritos 
como espaços de luta contra a ditadura militar foram influenciados e 
sustentados por ações sindicais e políticas na reivindicação de 
melhores salários e condições de trabalho, de moradia, saúde e 
educação para todos [...] 

Este novo modelo de EJA defendia uma educação para a transformação 

social e não, exclusivamente, para atender demandas de mercado. Como exemplos 

de Projetos com essa concepção têm-se a Campanha de Educação Popular, em 

Natal-RN; e a Campanha De Pé no Chão Também se Aprende a Ler, em Recife-PE.  

Nesta época, o país começa a implantar as bases da educação nacional, mas 

só em 1961, com a aprovação da 1ª Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB 

4024/61, os órgãos estaduais e municipais ganham mais autonomia, diminuindo a 

centralização do Ministério de Educação e Cultura - MEC.  A LDB de 1961, em seu 

artigo 31, indica que as empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que 

trabalhassem mais de 100 pessoas, seriam elas obrigadas a manter ensino primário 

gratuito para os seus servidores e seus filhos. Logo, indiretamente, tratava-se de 

educação para adultos nas séries iniciais, mas sem o uso do termo Educação de 

Adultos. No artigo 33, a educação de grau médio se apresenta como etapa em 

prosseguimento à ministrada na escola primária, destinando-se à formação do 

adolescente. Futuramente, estes dois públicos serão unidos na Educação de Jovens 

e Adultos na LDB 9394/96.  

  Com o golpe militar no ano de 1964 foram coibidas manifestações populares 

e na Educação não seria diferente com ações de pressão para silenciamento dos 

movimentos populares. Assim, no ano de 1968, é criado o Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – Mobral, sendo considerado o maior movimento de alfabetização de 

jovens e adultos com atuação em quase todo território nacional. No entanto, suas 

ações de concentravam no ensino da leitura e da escrita e de alguns conhecimentos 

matemáticos. O Mobral é extinto em 1985, sem promover uma educação global que 

contribuísse, de fato, para a progressão dos estudos para os alfabetizados. Sobre o 

Mobral, Fávero e Freitas (2011 p. 376) dizem,  

[...] O Mobral tem sua história bastante conhecida, embora a 
produção sobre ele seja pequena. Estruturou-se como fundação, 
com poderosa coordenação nacional e comissões coordenadoras em 
praticamente todos os municípios. Com integral apoio dos governos 
militares e recebendo transferências vultosas da Loteria Esportiva e 
doações do empresariado, deduzidas do Imposto de Renda por elas 
devido, foi a campanha de alfabetização mais ampla e mais rica, 
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o que lhe permitiu produzir farto material didático, centralizado em 
plano nacional, e importantes investimentos na formação de pessoal. 
(grifos nossos) 

Com a redemocratização no Brasil e os movimentos sociais associados com a 

Constituinte de 1988, a defesa da ampliação do tempo de escolarização para os 

brasileiros ganha força. A nova Constituição consegue instituir o acesso ao ensino 

fundamental como direito universal. A efetivação desse direito dar-se-ia a crianças e 

adolescentes, como também ao público que não concluiu o ensino fundamental na 

dita idade certa – jovens e adultos. A partir daí, alguns estados começam a se 

mobilizar para ofertar qualificação para EJA. Como exemplo deste movimento, pode-

se citar o MOVA - Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos da cidade de São 

Paulo (Mova – SP), tendo Paulo Freire como Secretário Municipal de Educação 

(1989-1991). O MOVA, em parceria com a sociedade civil, buscava combater o 

analfabetismo, assim como a continuidade dos estudos para estudantes jovens e 

adultos com defasagem escolar a partir de da leitura crítica da realidade, 

incentivando a participação popular e a luta pelos direitos sociais de todo cidadão. A 

experiência do MOVA – SP mobilizou a criação de uma ação maior criando a Rede 

MOVA – Brasil. Sobre essa Rede, Jardilino e Araújo (2014, p. 68-69) 

complementam,  

[...] a rede iniciou-se a partir de uma ampla discussão no interior do 
Fórum Social Mundial de 2001 e, atualmente, tem o Instituto Paulo 
Freire com articulador e maior parceiro. [...]. Os Mova’s 
estenderam-se por todo território nacional e mantem uma linha 
pedagógica comum. [...] São diferentes projetos, mas todos 
construídos a partir dos ideais da pedagogia freiriana. [...] os 
números atuais indicam a presença do Mova – Brasil em 629 
municípios no interior de 11 estados (Alagoas, Bahia, Ceará, Minas 
Gerais, Paraíba, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, 
São Paulo e Sergipe) [...] (grifo nosso) 

Com a extinção do Mobral em 1985, surge, no mesmo ano, a Fundação 

Nacional para Educação de Jovens e Adultos – Educar. Essa Fundação herda 

elementos como estrutura burocrática e quadro de pessoal do Mobral e ficava 

subordinada à Secretaria de Ensino de 1º e 2º graus do MEC. A Educar, apesar de 

conhecida como uma herdeira do Mobral vem com mudanças como sua 

subordinação ao MEC, e traz outra diferença quando passa a ser um órgão de 

fomento e apoio técnico nacional nas ações da EJA, e não de execução direta. 

Sobre a Fundação Educar, Haddad e di Pierro (2000, p.120), esclarecem que, 
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A Educar assumiu a responsabilidade de articular, em conjunto, o 
subsistema de ensino supletivo, a política nacional de educação de 
jovens e adultos, cabendo-lhe fomentar o atendimento nas séries 
iniciais do ensino de 1º grau, promover a formação e o 
aperfeiçoamento dos educadores, produzir material didático, 
supervisionar e avaliar as atividades. A diretriz de descentralização 
fez com que a Fundação assumisse o papel de órgão de fomento e 
apoio técnico, privilegiando a modalidade de ação indireta em apoio 
aos municípios, estados e organizações da sociedade civil. 

Com o processo de redemocratização do país com as eleições diretas, o 

Brasil passa a ter uma maior organização dos movimentos sociais que refletiram na 

educação brasileira com inovações pedagógicas na educação de jovens e adultos. 

As práticas pedagógicas que constituíam o ideário da educação popular que, no 

período de ditadura militar, era vivenciado de forma “oculta” – clandestina, em 

organizações civis, ou vinculadas à Igreja -, ganham visibilidade nos ambientes 

acadêmicos de forma “não oculta” e legitimada. Todo este movimento popular, hoje 

institucionalizado, passa a influenciar vários programas, inclusive na EJA, em 

relação à alfabetização e escolarização de jovens e adultos. Em seguida, vê-se 

reflexo desse movimento na assembleia nacional Constituinte (1988). Da 

Constituição de 1988, para a política de EJA, tem destaque a conquista do direito 

universal ao ensino fundamental público e gratuito, independentemente de idade, 

consagrado no seu artigo 208. 

Ainda que o Brasil, à época da promulgação da Constituição de 1988, 

estivesse em um momento político de mobilizações sociais e políticas para práticas 

democráticas, na Educação, os sistemas de ensino permaneciam sobre as diretrizes 

de uma Lei da época da Ditadura Militar – a LDB nº 5692/71. Nesta LDB, no seu 

capítulo IV, define-se o ensino supletivo para suprir a escolarização regular para 

adolescentes e adultos que não a tenham concluído na idade própria. Assim, o 

ensino supletivo pretendia ensinar a ler, escrever e contar e, ainda, uma formação 

profissional, com legislação específica. Ao mesmo tempo, vigorava a concepção 

formativa/instrumentalizadora que não objetivava, primariamente, uma educação de 

jovens e adultos, mas um ensino para jovens e adultos.  

Com a chegada da década de 90 do mesmo século, a ONU declara 1990 

como ano Internacional da Alfabetização, convocando para o mesmo ano a 

Conferência Mundial de Educação para Todos. Paradoxalmente, no Brasil, a 

Fundação Educar é extinta. A extinção da Fundação foi justificada pelo governo 

federal da época pela necessidade de redução da máquina administrativa, com 
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retirada de subsídios com a aura de ajuste de contas para controle inflacionário do 

país.  Nesse mesmo conjunto de ações políticas do governo foi feita a supressão da 

possibilidade de pessoas jurídicas direcionarem, por voluntariado, 2% do valor do 

imposto de renda devido às atividades de alfabetização de adultos. É relevante 

destacar que esses recursos do imposto de renda podiam ser utilizados outrora pelo 

Mobral, e depois pela Fundação Educar. Assim, perde-se uma instância federal de 

ação na EJA que marca um processo de descentralização da escolarização básica 

de jovens e adultos com a transferência direta dos Programas de alfabetização e 

pós-alfabetização dessa população para os municípios; e as políticas educacionais 

referentes à EJA, na década de 90, perdem um pouco da sua “fecundidade”.   

Após esse período, já sob a vigência da LDB 9394/96, no panorama 

educacional, vê-se a defesa do direito de acesso dos jovens e adultos ao ensino 

fundamental e ao ensino médio. No artigo 208, da Constituição Federal de 1988, que 

diz ser o acesso ao ensino obrigatório e gratuito direito público subjetivo do Estado 

que sofre alteração nos seus incisos I e VII que recebem nova redação, através da 

Emenda Constitucional 59/2009, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino de 

quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência dos programas suplementares 

para todas as etapas da educação básica. Educação básica assegurada inclusive 

com oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria. A 

LDB 9394/96, no seu artigo 4º, inciso VII reitera, 

Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será 
efetivado mediante a garantia de: [...] VII - oferta de educação escolar 
regular para jovens e adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e disponibilidades, garantindo-se 
aos que forem trabalhadores as condições de acesso e permanência 
na escola. (BRASIL, 1996) 

No ano de 1997, na Alemanha, é realizada a V Conferência Internacional de 

Educação de Adultos - V Confintea, com reuniões preparatórias em vários países, 

inclusive no Brasil. Essa Conferência é apontada, na história da EJA, como um 

marco na compreensão do que seja a educação da pessoa adulta. No Brasil e na 

América Latina, os educadores concordavam que se deveria priorizar uma mudança 

no modelo de educação vigente que priorizava desempenhos e exames para uma 

educação que fosse, além de um acúmulo de informações – educação bancária –, 

para aquela em que o sujeito aprendiz, neste caso jovem/adulto, participasse dela e 

compreendesse seus objetivos. É neste período que se forja o termo Educação de 
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Jovens e Adultos e, no Brasil, se dá início aos Fóruns da EJA, atualmente 

consolidado em todo o país. Atualmente, o Brasil possui 26 Fóruns estaduais e um 

no Distrito Federal que são reconhecidos pelo MEC e pela sociedade brasileira. Os 

delegados desses Fóruns representam seus estados, nos Encontros Nacionais de 

Educação de Jovens e Adultos (Eneja’s) com periodicidade bianual. 

Em 2000, é homologado o Parecer CNE/CEB 11/2000 que define as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos. Neste 

documento, são definidas funções da modalidade de educação básica – EJA, a 

saber: função reparadora, equalizadora e qualificadora. O Parecer, inicialmente, 

trata da função reparadora da EJA. 

 [...] no limite, significa não só a entrada no circuito dos direitos civis 
pela restauração de um direito negado: o direito a uma escola de 
qualidade, mas também o reconhecimento daquela igualdade 
ontológica de todo e qualquer ser humano. Desta negação, evidente 
na história brasileira, resulta uma perda: o acesso a um bem real, 
social e simbolicamente importante. [...] Mas a função reparadora deve 
ser vista, ao mesmo tempo, como uma oportunidade concreta de 
presença de jovens e adultos na escola e uma alternativa viável em 
função das especificidades sócio-culturais destes segmentos para os 
quais se espera uma efetiva atuação das políticas sociais. É por isso 
que a EJA necessita ser pensada como um modelo pedagógico 
próprio a fim de criar situações pedagógicas e satisfazer 
necessidades de aprendizagem de jovens e adultos (CNE/CEB, 2000) 

Seguindo no Parecer, o relator trata da função equalizadora da EJA, 

[...] A função equalizadora da EJA vai dar cobertura a trabalhadores 
e a tantos outros segmentos sociais como donas de casa, migrantes, 
aposentados e encarcerados. A reentrada no sistema educacional 
dos que tiveram uma interrupção forçada seja pela repetência ou 
pela evasão, seja pelas desiguais oportunidades de permanência ou 
outras condições adversas, deve ser saudada como uma reparação 
corretiva, ainda que tardia, de estruturas arcaicas, possibilitando aos 
indivíduos novas inserções no mundo do trabalho, na vida social, nos 
espaços da estética e na abertura dos canais de participação. Para 
tanto, são necessárias mais vagas para estes "novos" alunos e 
"novas" alunas, demandantes de uma nova oportunidade de 
equalização. (CNE/CEB, 2000) 

E finaliza com a função qualificadora, 

[...] Esta tarefa de propiciar a todos a atualização de conhecimentos 
por toda a vida é a função permanente da EJA que pode se chamar 
de qualificadora. Mais do que uma função, ela é o próprio sentido da 
EJA. Ela tem como base o caráter incompleto do ser humano cujo 
potencial de desenvolvimento e de adequação pode se atualizar em 
quadros escolares ou não escolares [...]. (CNE/CEB, 2000) 
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É possível identificar, neste Parecer, uma alteração na concepção da EJA 

quando traz funções que avançam da mera formação instrumentalizadora para uma 

contribuição na formação cidadã como consequência das mobilizações sociais, 

através de organizações civis ou vinculadas à Igreja, desde a década de 80 do 

século passado como anteriormente mencionado, dando visibilidade para 

discussões da EJA. O Parecer CNE/CEB 11/2000 e a Resolução 01/2000, este 

último que institui as Diretrizes Operacionais para a Educação de Jovens e Adultos 

nos aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos 

cursos de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de 

Jovens e Adultos, desenvolvida por meio da Educação a Distância, e contribuem 

para estruturação de políticas e Programas para EJA. No entanto, especificamente, 

quanto à idade mínima de 15 anos para ingresso na EJA em nível do ensino 

fundamental, e de 18 anos para o Ensino Médio traz problemas na execução de 

cursos para EJA, já que a chegada de jovens, cada vez mais jovens, para esses 

cursos, retira-os das classes diurnas e do convívio com os demais estudantes de 

mesma faixa etária e de interesse e motivações mais próximas.  

Na prática, entre outras dificuldades, está a construção de um desenho 

curricular que atenda, ao mesmo tempo, aos jovens que chegam à EJA, aos adultos 

e ainda um público idoso cada vez mais presente. Vejo, assim, mais um desafio para 

os cursos da EJA e, particularmente, na análise nesta pesquisa, as repercussões 

dessa natureza nos Cursos ofertados no Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos – PROEJA.  

Por se tratar de cursos que integram duas modalidades de ensino – Educação 

de Jovens e Adultos e Educação Profissional -, os cursos do PROEJA trazem, na 

sua gênese, as diretrizes da Educação Básica, da Educação Profissional e da 

Educação de Jovens e Adultos com a responsabilidade de contribuir para uma 

Educação que supere a mera sobreposição das funções de cada modalidade, 

integrando-as para uma construção além da formação acadêmica. 
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A Educação Profissional e a Educação para adultos 

 

A Educação Profissional (EP) no Brasil nasce da transmissão de 

conhecimentos entre mestres, oficiais e aprendizes. Inicialmente, essa transmissão 

foi de aprendizado profissional agrícola e, ao longo do tempo, a serviço das 

transformações políticas e econômicas do país, segue no aprender da indústria e do 

comércio. 

Em 1809 são instalados os Colégios de Fábricas, através de promulgação de 

Decreto do Príncipe Regente, marcando ação governamental em direção à 

profissionalização. Após cem anos (1910), no governo do Presidente Nilo Peçanha, 

dezenove Escolas de Aprendizes e Artífices foram instaladas nas capitais brasileiras 

com a função de inserir as classes entendidas como “menos favorecidas” no 

mercado de trabalho, sempre vinculadas a uma determinada função ou posto de 

trabalho. 

A estrutura curricular dos cursos era, eminentemente, constituída de formação 

prática, sem grandes preocupações com base teórica específica nem humanística. 

Era o saber fazer, desvinculado da educação integral, sem o porquê fazer. A Escola 

de Aprendizes e Artífices da Bahia é fundada com mais dezoito escolas com oferta 

de cursos de alfaiataria, encadernação, sapataria, ferraria e marcenaria. A Escola 

ficou conhecida como “escola do mingau” por servir refeição aos estudantes, muitas 

vezes, cumprindo o caráter assistencialista da época. 

Na Bahia, em 1937, a Escola de Aprendizes passa a ser Liceu Industrial de 

Salvador, e em 1965 transforma-se em Escola Técnica Federal da Bahia - ETFBA. A 

Escola Técnica, assim lembrada pelos baianos até os dias atuais, era conhecida 

como referência de educação pública e de qualidade que “garantia” emprego aos 

seus egressos e/ou ainda possibilitava o acesso ao Ensino Superior. Ela surge após 

a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em 1961 

que estabelece equivalência plena entre os cursos chamados propedêuticos 

(formação geral) e os profissionalizantes, para fins de acesso ao Ensino Superior. 

Sua criação fora reconhecida na época como um avanço na educação profissional, 

pois até 1950 os egressos dos cursos profissionais só poderiam ter acesso ao 

Ensino Superior se fossem aprovados em exames que contemplassem as 

disciplinas não estudadas nos referidos cursos, ou seja, teriam que provar serem 
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aptos. Os conteúdos desses exames contemplavam conhecimentos das ciências, 

letras e artes que não faziam parte da formação dos técnicos de nível médio. Para 

ingressar nas Universidades teriam que provar nível suficiente e necessário, já que 

vinham de cursos profissionalizantes. Alcançar a Universidade representava grande 

status social, sobretudo nas instituições públicas. Tinha-se, então, uma nítida 

dicotomia entre a educação propedêutica e a profissionalização para o mercado de 

trabalho. 

Na década de 70 do século passado, passa a vigorar a Lei 5692/714 que torna 

a formação profissional obrigatória para que na conclusão do 2º grau o estudante 

tanto pudesse progredir nos estudos, acessando o Ensino Superior, como ingressar 

no mercado do trabalho, como técnico.  

Com a formação profissional compulsória no 2º grau, a formação 

propedêutica era comprometida tanto na natureza dos componentes curriculares, 

quanto ao tempo destinado à formação geral. Assim, na prática, o acesso ao ensino 

superior não era homogêneo, pois os estudantes oriundos de famílias menos 

abastadas necessitavam ingressar no mercado do trabalho para subsistência ou 

contribuir com sustento familiar, além de terem menos condições de aprovação nos 

vestibulares que se baseavam na formação propedêutica mais deficitária nesses 

cursos. Então, este público era excluído nos processos seletivos vigentes com 

formato conteudístico, enciclopédico. Com a Lei 7.044/825, que faz alterações na Lei 

5692/71, a profissionalização no 2º grau fica facultativa. Isto contribui para a 

“separação” dos ensinos propedêutico, acadêmico do profissional ofertados 

exclusivamente pelas escolas de 2º grau e escolas técnicas, respectivamente. 

Em 1996, com a promulgação da atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, a estrutura da educação profissional brasileira passa por mais uma 

mudança e alcança espaço específico na legislação em questão. A LDB 9394/96 

estabelece dois níveis para a educação - básica e superior –, e duas modalidades - 

educação profissional e especial. Na condição de modalidade, a educação 

profissional torna-se integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia. 

Apesar de a Educação profissional ter alcançado um espaço específico na 

vigente LDB 9394/96, o status de modalidade de ensino ainda persiste a dicotomia 

                                                           
4
 Fixa diretrizes e bases para o ensino de 1º e 2º graus e dá providências. 

5
 Altera dispositivos da Lei 5692/71, referentes à profissionalização do ensino de 2º grau. 
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apresentada na LDB 5692/71. Segundo Moura (2010), esta dicotomia entre ensino 

médio (propedêutico) e o profissional acompanha a trajetória da educação brasileira. 

Esta dualidade refletirá na construção dos cursos da educação profissional, 

sobretudo quando articulados com o ensino médio, a exemplo do PROEJA. Sobre 

esta dualidade que se reflete na LDB 9394/96, Moura (2010 p.71) diz que, 

[...] o texto finalmente aprovado pelo Congresso Nacional em 1996 
consolida mais uma vez, a dualidade entre o ensino médio e a 
educação profissional. O texto é minimalista e ambíguo em geral e, 
em particular, no que se refere a essa relação – ensino médio e 
educação profissional. Assim, o ensino médio está no Capítulo II, que 
é destinado à educação básica, constituindo-se, em sua última etapa. 
Enquanto isso, a educação profissional está em capítulo distinto 
(Capítulo III)[...]. Como a educação brasileira é estruturada na nova 
LDB em dois níveis – educação básica e educação superior -, e a 
educação profissional não está em nenhum dos dois, consolida-se a 
dualidade de forma bastante explícita. Dito de outra maneira, a 
educação profissional não faz parte da estrutura regular brasileira. É 
considerada como algo que vem em paralelo ou como um apêndice 
e, na falta de uma denominação mais adequada, resolveu-se tratá-la 
como modalidade, o que efetivamente não é correto.  

As reflexões trazidas por Moura (2010) quanto à condição apendicular da 

educação profissional em relação à educação geral contribuem para a 

compreensão das dificuldades enfrentadas pelos atuais Institutos de Educação 

Profissional na construção dos seus cursos no movimento de “transformação” das 

escolas técnicas, concebidas com responsabilidade de ofertar educação 

profissional de nível médio, para os centros federais de educação tecnológica. 

Dificuldades quanto ao entendimento de uma educação plural e, ao mesmo tempo, 

singular no sentido de ser responsável por uma formação que une educação básica 

(nível médio) e a superior através dos tradicionais cursos técnicos e dos, então, 

menos tradicionais, cursos superiores.  

No estado da Bahia, na linha do tempo da Educação Profissional na Rede 

Federal, em 1993 a ETFBA passa a ser Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Bahia - CEFET-BA, que surge da união desta com o Centro de Educação 

Tecnológica da Bahia - CENTEC, com a oferta de cursos superiores além dos 

técnicos e de ensino médio regular. Em 2008, no processo de Ifetização6 promovido 

pelo Governo Federal, o CEFET-BA faz adesão e passa a se chamar Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA. É criado também um 
                                                           
6 Processo de criação de trinta e oito Institutos Federais de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação a partir de alguns Centros Federais de Educação 
tecnológica e Escolas Agrotécnicas de acordo com a Lei nº 11.892 de 29/12/08. 
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segundo Instituto, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano - 

IFBaiano7. 

Os Institutos Federais, membros da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica (RFEPCT), de acordo com Decreto 5154/04, podem ofertar 

cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio articulada com o Ensino 

Médio de três formas: integrada para aqueles que já tenham concluído o ensino 

fundamental e que a formação se dê na mesma Instituição e matrícula única; 

concomitante para aqueles que já tenham concluído o ensino fundamental ou esteja 

cursando o ensino médio com matrículas distintas para cada curso ou ainda 

subsequente, oferecida para quem já tenha concluído o ensino médio.  

O IFBA, como membro da Rede, em concordância com a Lei de nº 11.892/08 

(que cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia), tem como um 

dos objetivos, ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos, como preconiza o 

artigo 7º da Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, in verbis: 

 [...] Art. 7o  Observadas as finalidades e características definidas no 
art. 6o desta Lei, são objetivos dos Institutos Federais: I - ministrar 
educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na 
forma de cursos integrados, para os concluintes do ensino 
fundamental e para o público da educação de jovens e adultos; II - 
ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, 
objetivando a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a 
atualização de profissionais, em todos os níveis de escolaridade, nas 
áreas da educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2008) 

A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a partir 

da interseção entre a Educação Profissional e a Educação de Jovens e Adultos, no 

ano de 2006, institui o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA; por meio do 

Decreto 5.478, de 24 de junho de 2005. No ano seguinte, o Decreto de nº 5478/05 foi 

revogado com a instituição do Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006, que conserva o 

                                                           
7
 O Instituto Federal Baiano (IF Baiano) foi criado em 2008, pela Lei Federal 11.892, a partir da 

integração das antigas Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, Senhor do Bonfim, Santa Inês e 
Guanambi e das antigas Escolas Médias de Agropecuária da Ceplac (EMARC) de Valença, Teixeira 
de Freitas, Itapetinga e Uruçuca. Além destes, o IF Baiano possui mais duas unidades: uma em Bom 
Jesus da Lapa e outra em Governador Mangabeira. Inserido na atual dinâmica de expansão da 
Educação Profissional, o Instituto Federal Baiano implantará mais quatro unidades nos municípios de 
Alagoinhas, Itaberaba, Serrinha e Xique-Xique.  
http://www.ifbaiano.edu.br/portal/wp-content/uploads/2012/05/Historico-do-IF-Baiano.pdf acesso em 13/01/16 

http://www.ifbaiano.edu.br/portal/wp-content/uploads/2012/05/Historico-do-IF-Baiano.pdf
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nome do Programa, porém com algumas alterações, dentre elas a ampliação da 

oferta para as redes estaduais e municipais de ensino, entidades privadas e Sistema S. 

Ainda sobre as alterações ocorridas com a instituição do novo Decreto referente 

ao PROEJA, destacamos a possibilidade de criação de cursos de qualificação 

profissional no Ensino Fundamental; e também que os cursos de educação 

profissional técnica de nível médio do PROEJA devem ter carga horária mínima de 

duas mil e quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente, um mínimo de mil 

e duzentas horas para a formação geral; além da carga horária mínima estabelecida 

para a respectiva habilitação profissional técnica. Diferente disto, no Decreto anterior 

- 5.478/05, duas mil e quatrocentas horas correspondia à carga horária máxima. 

Assim, essa mudança traz um avanço quando facilita a construção de uma 

organização curricular para o público da EJA, atendendo melhor suas 

especificidades de tempo, sem aligeiramento. 

No ano de 2005, o CEFET-BA se prepara para implantar cursos pelo PROEJA 

com discussões pontuais e acanhadas nos campi, sobre o “novo” formato, porém, no 

nosso entender, “velho” quanto ao convívio com os jovens e adultos e as 

dificuldades também “velhas” conhecidas. Em 2006, ainda CEFET, as primeiras 

turmas são criadas nas cidades de Valença, Barreiras, Vitória da Conquista, 

Salvador e, posteriormente, no ano de 2010, em Santo Amaro. O “novo” formato - 

PROEJA - é considerado como uma oferta formal, sistematizada na Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica, e Tecnológica para Jovens e Adultos que, em 

suas histórias pessoais, tiveram o direito constitucional de acesso à educação 

negado ou exercido insatisfatoriamente por trajetórias de educação formal, 

interrompidas, recomeçadas, fragmentadas. 

Para ilustrar a relevância social da implantação do PROEJA na Rede Federal 

de Educação Profissional, Cientifica, e Tecnológica, ao contribuir com resgate 

histórico de formação profissional para o público de jovens e adultos, destacamos 

uma nota técnica sobre o PNE 2011-2010, em que a Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica do MEC diz, 

[...] Embora, durante as décadas de 1980 e 1990 tenham ocorrido 
algumas experiências de integração da formação profissional com a 
escolarização formal no âmbito da educação básica, originárias 
principalmente das escolas de trabalhadores, dos movimentos 
sindicais e dos movimentos pela reforma agrária, pode-se considerar 
que esta oferta se inicia formalmente nos sistemas de ensino, em 
especial na Rede Federal de Educação Profissional, Cientifica, e 
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Tecnológica, em 2005, através do Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. [...] (BRASIL, s/d) 8 

Ao longo de dez anos de implantação do PROEJA no IFBA, até o momento 

(2015), alguns campi deixaram de criar e oferecer cursos, apresentando oscilações na 

oferta de vagas. Na maioria dos campi ofertantes de PROEJA, há apenas um único 

curso, com exceção do campus de Valença que chegou a ofertar três cursos em 

concomitância (Técnico em Informática, Turismo e Aquicultura) como mostram a 

Tabela 01 e o Quadro 01, ambos elaborados no processo dessa pesquisa, a partir 

de dados disponibilizados no Portal IFBA (www.ifba.edu.br). 

 

Tabela 01 - Distribuição de oferta de vagas no PROEJA - IFBA (2006 - 2015) 

Campus 2006* 2007* 2008* 2009* 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Barreiras  

Dados indisponíveis 

80 75 80 80 70 00 

Eunápolis 00 00 00 00 00 00 

Salvador 60 60 60 60 60 60 

Santo Amaro 40 55 40 50 50 50 

Valença 00 75 00 00 00 00 

V. da Conquista 35 35 40 40 40 00 

Total/ano 215 300 220 230 220 110 

Fonte: SACRAMENTO, 2015 (dados da pesquisa) 
 
 
Quadro 01 - Distribuição de cursos PROEJA no IFBA (2006 – 2015) 

Campus  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Barreiras 
Eletromecânica 

Sem 
oferta 

Eunápolis Agente de saúde Sem oferta 

Salvador Infraestrutura urbana Saneamento 

Santo Amaro Sem oferta Segurança do trabalho 

Valença Informática, Turismo, 
Aquicultura (2007) 

Sem oferta 
Informática 
e Turismo 

Sem oferta 

V. da 
Conquista 

Informática 
Sem 
oferta 

Fonte: SACRAMENTO, 2015 (dados da pesquisa) 
 

Observamos que, ao longo dessa década de implantação do PROEJA, o 

número de ingresso de alunos teve prevalência de diminuição, sobretudo entre os 

anos de 2014 e 2015 com uma redução de 50%. Além disto, no diálogo com os 

servidores depoentes dessa pesquisa, ratificamos que o número de candidatos que 

se inscrevem nos processos seletivos, muitas vezes, é igual ou inferior ao número 

de vagas ofertadas na maioria dos campi que ofertaram cursos PROEJA. Ao se 

tratar do ingresso no PROEJA como um dos Programas de acesso à Educação 

Profissional vigente no país é imprescindível considerar o Programa Nacional de 

                                                           
8
 http://fne.mec.gov.br/images/pdf/notas_tecnicas_pne_2011_2020.pdf Acesso em 22.03.2015 

http://www.ifba.edu.br/
http://fne.mec.gov.br/images/pdf/notas_tecnicas_pne_2011_2020.pdf
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Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC, criado em 2011, por meio da 

Lei 11.513/2011. 

O PRONATEC foi criado com o objetivo de expandir, interiorizar e 

democratizar a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica no país, 

ofertando cursos gratuitos, através da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica; além das redes estaduais, distritais e municipais de 

educação profissional e tecnológica e do sistema S (SENAI, SENAT, SENAC e 

SENAR). Nestas características, o PRONATEC resguarda semelhanças com 

PROEJA; no entanto há diferenças importantes entre eles, a exemplo de no 

PRONATEC, seus candidatos não necessitam ser beneficiários de programa de 

transferência de renda.   

A partir do ano de 2013, instituições privadas, desde que habilitadas pelo 

MEC, também passaram a poder ofertar cursos do Programa que apresenta cinco 

iniciativas que integram suas ações. Segundo o Portal do PRONATEC9,  

Cinco iniciativas integram as ações do PRONATEC: Expansão 

da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 
[...]; Programa Brasil Profissionalizado [...]; Rede e-Tec Brasil são 
oferecidos gratuitamente cursos técnicos e de formação inicial e 
continuada ou de qualificação profissional, na modalidade a 
distância. Poderão oferecer cursos a distância as instituições da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; as 
unidades de ensino dos serviços nacionais de aprendizagem 
(SENAI, SENAC, SENAR e SENAT); e instituições de educação 
profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino; Acordo de 
Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem tem por 
objetivo ampliar, progressivamente, a aplicação dos recursos 
do SENAI, do SENAC, do SESC e do SESI, recebidos da 
contribuição compulsória, em cursos técnicos e de formação inicial e 
continuada ou de qualificação profissional, em vagas gratuitas 
destinadas a pessoas de baixa renda, com prioridade para 
estudantes e trabalhadores; Bolsa-Formação [...] por meio da qual 
serão oferecidos, gratuitamente, cursos técnicos para quem concluiu 
o Ensino Médio e para estudantes matriculados no Ensino Médio e 
cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional. 

 Como é possível verificar, o PRONATEC busca alcançar um público 

semelhante ao do PROEJA sem a exigência de 18 anos para acesso. Dessa forma, 

pela abrangência de oferta do PRONATEC e suas características, entendemos que 

apesar de causas diversas, a baixa procura e permanência de estudantes no 

PROEJA podem estar associados à oferta de cursos do PRONATEC, inclusive, na 

                                                           
9
 http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec. Acesso em 01.12 2015. 

http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec
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mesma Instituição ofertante. A ampliação da oferta de vagas na Educação 

Profissional e Tecnológica, exclusivamente pelo PRONATEC, é expressiva com 

mais de 8 milhões de matrículas, de 2011 a 2014, entre cursos técnicos e de 

formação inicial e continuada de acordo com dados disponíveis no Portal10.  

De acordo com a Figura 01 - dados do Censo Escolar 2015 (2008-2014), 

disponíveis no Portal do MEC -, houve, no geral, diminuição do número de 

matrículas na Educação Básica inclusive no Ensino Médio e EJA. Considerando que 

o PROEJA e o PRONATEC atendem aos públicos que estão distribuídos tanto no 

Ensino Médio, como na EJA, em análise geral, poder-se-ia concluir que houve um 

declínio da Educação Profissional no período mencionado e que, no caso dos 

Institutos que ofertam os dois Programas, o número de matrículas acompanharia 

essa tendência.  

Figura 1: Evolução do número de matrículas na Educação Básica por modalidade e etapa de ensino 
– Brasil – 2008/2014  

 

Fonte : http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17044-dados-
censo-2015-11-02-materia&Itemid=30192. Acesso em 16/01/ 16 

Ao analisarmos dados específicos do IFBA, obtidos do Relatório de Gestão 

2014 e disponíveis no Portal, confirmamos declínio no PROEJA. Já no PRONATEC 

há aumento. Verifica-se que apenas no ano de 2014, o PRONATEC teve 9.304 

estudantes que corresponde a 31% do total de discentes do Instituto do mesmo ano. 

Vê-se ainda um aumento da evasão do PROEJA entre os anos de 2012 e 2013 com 

redução no ano de 2014. A análise desses dados reforçam a premissa da 

concorrência interna entre os dois Programas de Educação Profissional, ainda que o 

PROEJA,  investigado nessa pesquisa, seja apenas nos cursos técnicos de nível 

                                                           
10

 http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec acesso em 10 / 01/ 16 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17044-dados-censo-2015-11-02-materia&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17044-dados-censo-2015-11-02-materia&Itemid=30192
http://pronatec.mec.gov.br/institucional-90037/o-que-e-o-pronatec%20acesso%20em%2010%20/%2001/
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médio e o PRONATEC se concentre na Formação inicial e continuada ( FIC), que 

servem para cidadãos que buscam qualificação profissional para ingresso/retorno ao 

mundo do trabalho em cursos mais rápidos. Vejamos as figuras 02 e 03, a seguir. 

Figura 02: Quantitativo de discentes no IFBA no período de 2012–2014 - modalidade de ensino
11

 

 
Fonte: 

file:///C:/Users/M%C3%B4nica/Downloads/relatrio%20de%20gesto%20institucional%202014%20-

%2014-10-15%20-%20em%20reviso%20(1).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11

 No Relatório de Gestão 2014do IFBA (Quadros 012 e 010) o uso do termo modalidade é 

equivocado, pois, de acordo com Decreto 5154/04, os cursos de Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio pode ser articulado com o Ensino Médio de três formas: integrada, concomitante ou 
subsequente. Já modalidades de ensino, de acordo com a LDB 9394/96, são Educação Profissional, 
Educação de Jovens e Adultos e Educação Especial.  
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Figura 03: Índice de evasão discente por modalidade de ensino no período de 2012-2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: 
file:///C:/Users/M%C3%B4nica/Downloads/relatrio%20de%20gesto%20institucional%202014%20-
%2014-10-15%20-%20em%20reviso%20(2).pdf 

Ao se tratar de acesso ao ensino, em qualquer nível e modalidade e, 

particularmente, na Educação Profissional, é preciso buscar, não apenas, atender ao 

acesso à educação como direito, mas também à formação do trabalhador em 

relação indissociável com a criticidade e formação cidadã. Sobre tal preocupação, 

Gomez (2005, p. 108), observa: 

 A nova qualidade que encontramos no tratamento do velho 
problema da democratização da instrução é que esta é enfatizada 
enquanto direito. E mais, se integra do direito do povo à instrução no 
direito mais total à educação. Julgamos que defender o direito dos 
trabalhadores à educação é uma proposta mais radical do que 
apenas defender escola para todos. A distinção entre educação, 
entendida enquanto instrução, e educação entendida enquanto 
produção-formação de homens, construção da identidade de uma 
classe, é uma velha distinção que vai além de uma pura diferença 
nominal e encontra uma longa e tensa tradição teórica e prática. 

Não se pode deixar de adicionar às dificuldades de acesso aos sistemas de 

ensino deste grupo de brasileiros com idade superior a 18 anos e que não 

concluíram a educação básica, as dificuldades relacionadas a fatores como 

raça/etnia, cor, gênero, entre outros. Os cidadãos dessa população são 

emblemáticos representantes das múltiplas apartações que a sociedade brasileira, 
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excludente, promove para grande parte da população desfavorecida, econômica, 

social e culturalmente. 

Se o acesso foi concluído, ainda resta o desafio da sua permanência e êxito 

para conclusão dos cursos. Além das dificuldades mencionadas de ordem externa 

ao ambiente escolar, de igual relevância são aquelas consideradas institucionais e 

acadêmicas - desde estrutura física, disponibilidade e qualidade de espaços de 

aprendizagens, entre outros -, e por fim a própria estrutura curricular dos cursos em 

todas suas perspectivas. Há ainda que se considerar que os cursos PROEJA, no 

IFBA, são estruturados em média de 3 anos. Esse tempo, para homens e mulheres, 

é precioso já que na sua maioria são adultos; logo, com demandas mais urgentes 

para autossuficiência ou sustento de suas famílias. Assim, muitas vezes, cursos 

mais curtos possam ser mais atrativos por essa razão, a exemplo do PRONATEC. 

Isso aumenta o desafio de construir cursos que atraiam e estimulem sua 

permanência e a desejável conclusão. 

Essas discussões reforçam a necessidade de desenvolvimento de pesquisas 

sobre o PROEJA em aspectos que direta ou indiretamente venham contribuir para 

um cumprimento social do programa mais efetivo. Consideramos que essa pesquisa 

sobre Gestão do PROEJA venha contribuir neste debate. 

  As Instituições ofertantes da EJA, em particular, nesta pesquisa, o IFBA na 

oferta de PROEJA, têm um grande desafio a enfrentar quando precisam atender a 

este enorme grupo de brasileiros jovens e adultos que se encontra em 

subempregos, em trabalhos informais ou ainda desempregados. De acordo com o 

último Censo, 

[...] Um estudo realizado para os países da OCDE confirma a maior 
vulnerabilidade dos jovens que não concluíram o ensino médio com 
relação ao acesso às oportunidades de qualificação adicional e de 
emprego estável. Eles vivenciam maiores chances de desemprego 
ou de desemprego de longo prazo e por períodos recorrentes. 
Também sofrem com empregos instáveis, inseguros e de baixa 
remuneração. O acréscimo da experiência no mercado de trabalho 
não compensa suas baixas qualificações iniciais, gerando efeitos 
negativos de longo prazo. Por esses motivos, os jovens que 
abandonaram a escola sem completar o ensino médio tornaram-se o 
problema mais grave a ser enfrentado pela política educacional 

desses países atualmente.  (IBGE, 2011) 

 O Plano Nacional de Educação - PNE aprovado pela Lei nº 13.005/14 em 

duas das suas vinte metas, denota uma reflexão sobre a relevância social do 
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PROEJA, considerando que há mais de 60 milhões de brasileiros acima de 18 anos 

que não concluíram a Educação Básica e estão sem qualificação para o trabalho, 

[...] Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de dezoito a 

vinte e quatro anos de modo a alcançar mínimo de doze anos de 
estudo para as populações do campo, da região de menor 
escolaridade no país e dos vinte e cinco por cento mais pobres, bem 
como igualar a escolaridade média entre negros e não negros, com 
vistas à redução da desigualdade educacional ;[...] Meta 10: 
Oferecer, no mínimo, vinte e cinco por cento das matrículas de 
educação de jovens e adultos na forma integrada à educação 
profissional nos anos finais do ensino fundamental e no ensino 
médio. (BRASIL, 2014) 

Dentre as estratégias estabelecidas pelo MEC para elevar a escolaridade 

média da população de dezoito a vinte e quatro anos, de acordo com a meta 10 do 

Plano Nacional de Educação, estão previstas: 

[...] Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de 
modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores 
com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de 
escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; Fomentar a 
integração da educação de jovens e adultos com a educação 
profissional, em cursos planejados, de acordo com as 
características do público da educação de jovens e adultos e 
considerando as especificidades das populações itinerantes e do 
campo e das comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na 
modalidade de educação a distância;  Estimular a diversificação 
curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 
formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e 
estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da 
ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma 
a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às 
características desses alunos e alunas; Fomentar a produção de 
material didático, o desenvolvimento de currículos e 
metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso 
a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de 
docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens 
e adultos articulada à educação profissional; Orientar a 
expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à 
educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de 
liberdade nos estabelecimentos penais[...].(grifos nossos) (BRASIL, 
2014) 

Considerando as estratégias mencionadas, é possível compreender que para 

o efetivo cumprimento do papel social dos cursos PROEJA, tem-se que considerar, 

a natureza particular da educação de jovens e adultos e da educação profissional 

para esses sujeitos. É imprescindível considerar suas culturas, modos de vida, seus 

tempos e espaços de aprendizagem de forma inclusiva. Para que as instituições 

promotoras de cursos PROEJA criem condições satisfatórias de não apenas formar 
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técnicos aptos para o mundo do trabalho, e sim contribuir com o crescimento global 

dos sujeitos na transformação de suas realidades, é preciso “mergulhar” na estrutura 

institucional, discutindo os seus fazeres pedagógicos, que considerem os saberes 

dominados dos aprendentes, o respeito à heterogeneidade dos sujeitos que dela 

participam e que estes se identifiquem, se “enxerguem” na proposta de curso, com 

construção criteriosa de seus currículos e metodologias, numa perspectiva da 

andragogia. 

Pensar na Educação de Jovens de Adultos requer compreender, ainda, por 

exemplo, que questões como modelo curricular, conteúdos a serem desenvolvidos e 

as posturas didáticas escolhidas precisam ter a constante vigilância de que esses 

educandos, diferentemente das crianças, têm uma história pessoal construída, 

vivida.  
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O PROEJA  
 

Dentre as possibilidades de destinação de recursos para uma intervenção 

social, têm-se os Programas Sociais. Os Programas visam suprir uma carência ou 

alterar uma situação problema. Sobre Projetos, Programas e Planos, Cotta (2008, 

p.104) diz que,  

O conjunto de projetos que visam aos mesmos objetivos é 
denominado programa, que “estabelece as prioridades da 
intervenção, identifica e ordena os projetos, define o âmbito 
institucional e aloca os recursos a serem utilizados” [...].  

Dentre os Programas implantados pelo Ministério da Educação, o PROEJA 

chega aos Institutos Federais de forma compulsória, por Decreto, no ano de 2005, 

cercado de expectativas e promessas. O Programa vem, ainda, com seu caráter 

reparador para uma população que não concluiu a Educação Básica na idade 

apropriada e, além disso, com o objetivo de “qualificar” mão de obra para o mundo 

do trabalho - Educação Profissional; e aumento de escolarização habilitando essa 

população também para acesso ao ensino Superior pela conclusão do Ensino 

Médio. 

Na década de 90, do século passado, a Educação Brasileira acompanhou 

uma série de modificações com mobilizações sociais, a fim de encontrar caminhos 

para melhorar as taxas de emprego e renda. Nessa década, vimos um crescimento 

da política neoliberal que almejava um crescimento econômico, ampliando a 

ocupação de postos de trabalho. Para isto, a Educação precisava “se alinhar” com 

este pensamento, atendendo a uma demanda e se organizando para, não só em 

maior número como também, mais rapidamente, “produzir” mão de obra qualificada. 

Nessa mesma década podem ser citadas algumas ações mundiais e no Brasil para 

propulsionar o desenvolvimento econômico. No nível mundial, houve a Conferência 

Mundial sobre Educação Para Todos ,em março de 1990, na Tailândia, organizada 

pela UNESCO e pelo Banco Mundial. Dentre seus objetivos, destacamos o de 

satisfazer às necessidades básicas de aprendizagem para a criança, o jovem ou 

adulto, considerando a educação básica como base para a aprendizagem e o 

desenvolvimento humano permanentes, sobre o qual os países podem construir 

níveis e tipos de educação e capacitação. Ainda nessa década, no Brasil, ações 

podem ser identificadas na Educação, reforçadas pela Conferência da Tailândia: O 

Plano Decenal de Educação para Todos (1993 – 2003) e a Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional (Lei 9394/1996). O Plano Decenal selou o compromisso do 

Brasil com o cumprimento das resoluções aprovadas na Conferência Mundial, 

ampliando oferta e melhoria de qualidade da educação fundamental de modo a 

assegurar que até o ano de 2003, crianças, jovens e adultos tivessem acesso aos 

conteúdos mínimos de aprendizagem para a vida contemporânea. 

Neste panorama, surge o PROEJA em 2006, integrando duas modalidades de 

ensino ao nível médio – Educação de Jovens e Adultos e Educação Profissional. De 

acordo com a legislação oficial, o PROEJA nasce com a intenção de ampliar o 

acesso à Educação Profissional e, ao mesmo tempo, atender um grande número de 

brasileiros com mais de 15 anos que não concluíram a Educação Básica. Assim, o 

Programa, em seus propósitos, 

[...] pretende contribuir para a superação do quadro da educação 
brasileira explicitado pelos dados da Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios-; PNAD divulgados, em 2003, que 68 milhões de 
Jovens e Adultos trabalhadores brasileiros com 15 anos e mais não 
concluíram o ensino fundamental e, apenas, 6 milhões (8,8%) estão 
matriculados em EJA. A partir desses dados e tendo em vista a 
urgência de ações para ampliação das vagas no sistema público de 
ensino ao sujeito jovem e adulto, o Governo Federal instituiu, em 
2005, no âmbito federal o primeiro Decreto do PROEJA nº 5.478, de 
24 de junho de 2005, em seguida substituído pelo Decreto nº 5.840, 
de 13 de julho de 2006, que introduz novas diretrizes que ampliam a 
abrangência do primeiro com a inclusão da oferta de cursos PROEJA 
para o público do ensino fundamental da EJA. A partir deste 
contexto, o PROEJA tem como perspectiva a proposta de integração 
da educação profissional à educação básica buscando a superação 
da dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na 
sua perspectiva criadora e não alienante. [...] (BRASIL, s/d)12 

Assim, a responsabilidade social dos Institutos Federais é grande, 

juntamente, com as demais instituições ofertantes do Programa, pois precisam 

contribuir com a formação integral de mais de sessenta milhões de cidadãos 

brasileiros em idade produtiva que, por motivos diversos, interromperam a conclusão 

da Educação Básica. Soma-se a isto, o compromisso de ampliar a oferta de vagas 

para essa população, incluindo ações que reconheçam suas especificidades como: 

populações itinerantes e do campo, indígenas, quilombolas, com deficiência e 

privadas de liberdade.  

                                                           
12

 In http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=562&catid=259:proeja-&id=12288:programa-nacional-

de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-
jovens-e-adultos-proeja&option=com_content&view=article. Acesso em 13.04.15 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=562&catid=259:proeja-&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=562&catid=259:proeja-&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&option=com_content&view=article
http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=562&catid=259:proeja-&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&option=com_content&view=article
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É fundamental, ainda, que seja dada especial atenção à elaboração de 

instrumentos e materiais didáticos, bem como no desenvolvimento de metodologias 

e currículos próprios que auxiliem uma extensa população que fora negligenciada na 

conclusão de uma etapa educacional. É necessária, também, a ampliação de vagas 

para EJA de modo que se ofereça, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de 

Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental e Médio, na forma integrada à educação 

profissional como preconiza a meta 10 do Plano Nacional de Educação - PNE.  

 A relevância social do PROEJA faz com que sua permanência e 

ampliação na Rede Federal de Educação Tecnológica sejam encaradas como pauta 

constante na própria Rede como das organizações ligadas à Educação pública. 

Enquanto docente, e sujeito participante dessa pesquisa, reconheço minha relação 

de pesquisadora imbricada com o objeto da pesquisa: profissional e cidadã brasileira 

que acredita, nessa oportunidade, contribuir na sua análise e na defesa do 

Programa que atende população específica.  Cidadão que tem direito ao acesso a 

uma Instituição de ensino pública, gratuita, de atuação secular e de reconhecimento 

na Educação Profissional. Mantendo sua tradição, a Educação Profissional precisa 

ampliar esforços, juntamente com a Rede Federal, para exibir semelhante expertise 

na integração da EP com a EJA que é o PROEJA. 

 

O PROEJA no IFBA 

 

No atual Instituto Federal da Bahia - IFBA, a escolha de Reitor e Diretor Geral 

dos campi se dá por eleição direta. Historicamente, desde 1982, ainda Escola 

Técnica Federal da Bahia – ETFBA, a escolha do Diretor Geral da Escola se dava por 

Lista Tríplice quando o Conselho Diretor encaminhava ao Governo Federal nomes 

de professores para escolha e posse na capital brasileira.  

No ano de 1984, ocorria no país um movimento político - Diretas Já - que 

promovia uma série de mobilizações para a ocorrência de eleição direta para 

Presidência da República. Neste mesmo ano, na Bahia, ocorreu uma caminhada em 

prol do referido Movimento que, de acordo com noticiários à época, reuniu dez mil 

pessoas na caminhada pelas Diretas Já até o Bonfim, em Salvador. Nesta 

caminhada, houve grande participação dos alunos da Escola Técnica Federal da 

Bahia - ETFBA que compareceram fardados, clamando por [eleições] Diretas Já, em 
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consonância com os movimentos nacionais de redemocratização no país, no Poder 

Executivo, o que, implicitamente, trazia o anseio de ações democráticas também nas 

escolas, passando pela necessidade da própria comunidade escolar escolher seus 

dirigentes. 

No ano de 1985, aconteceu em Recife/PE o Seminário organizado pelo MEC 

“Educação para Todos - Caminho para mudança” com a participação das escolas 

técnicas do Nordeste que, posteriormente, a partir de discussões realizadas lá, 

contribuíram para a proposta de seminário para ETFBA chamado de Educação Para 

Todos: Democratização da Escola e do Ensino. As mobilizações seguem no ano de 

1986 repercutindo, na escola, de modo a ter a realização de consulta à comunidade, 

que formaria uma Lista de nomes (Lista Sêxtupla) com os candidatos mais votados, 

para constituir uma Lista Tríplice no Conselho Técnico Consultivo, a fim de escolher 

a Direção Geral da ETFBA. Esse Conselho decide pela escolha da ordem de 

classificação dos nomes da lista sêxtupla e, assim, foi designado o novo Diretor 

Geral da ETFBA, através do Decreto de 04 de junho de 1986, referendado por 

legislação vigente da época. 

A prática da Lista Tríplice permanece na Escola, e nos anos de 2000 e 2001, 

a candidata mais votada pela comunidade não assume a Direção Geral; fato que 

causa uma série de mobilizações internas, incluindo paralisações de atividades dos 

servidores, fortalecendo as discussões acerca da necessidade de eleição direta para 

a Direção da ETFBA. Apenas no ano de 2005 ocorre eleição direta para Direção 

Geral da Escola Técnica Federal da Bahia com a posse da candidata que, também 

nos anos de 2000 e 2001, fora a mais votada, mas não escolhida pelo Governo 

Federal.  

Na mesma década, no ano de 2000, é homologado o Parecer CNE/CEB 

11/2000 e posteriormente a Resolução 01/2000, este último documento institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos nos 

aspectos relativos à duração dos cursos e idade mínima para ingresso nos cursos 

de EJA; idade mínima e certificação nos exames de EJA; e Educação de Jovens e 

Adultos, desenvolvida por meio da Educação a Distância, e contribuem para 

estruturação de políticas e Programas para EJA. No Parecer mencionado são 

definidas funções da modalidade de educação básica – EJA, a saber: função 

reparadora, equalizadora e qualificadora. É possível identificar uma alteração na 
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concepção da EJA quando traz funções que avançam da mera formação 

instrumentalizadora para uma contribuição na formação cidadã como consequência 

das mobilizações sociais, através de organizações civis ou vinculadas à Igreja, 

desde a década de 80 do século passado, dando visibilidade para discussões da 

EJA.  

É neste ambiente político externo, no ano de 2005, que o Centro Federal de 

Educação Tecnológica da Bahia – CEFET-BA vivia grande discussão interna 

advinda dos movimentos pré e pós-eleitorais, das campanhas dos candidatos e suas 

plataformas de gestão, que coincidiam no compromisso de ampliação de oferta de 

vagas em todos os níveis e modalidades de ensino ofertadas. Nesse ano de 

transição de eleição indireta para direta do Gestor Geral da Autarquia, através do 

Decreto nº 5.478/2005, fica instituído, no âmbito das Instituições Federais de 

Educação Tecnológica, o Programa de Integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. O então 

Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia adere ao Programa com a 

expectativa de oferta de turmas já no primeiro semestre de 2006. Essa adesão é 

feita pela Gestão que sai neste ano e o início, efetivamente, de atividades do 

PROEJA é assumido pela Gestão recém-eleita, dando continuidade ao Programa. 

Pelo descrito, vemos que a transição de Gestão Geral foi com embates 

políticos e reorganização de lideranças políticas internas o que pode ter contribuído 

para um diálogo insatisfatório na condução de algumas ações acadêmicas internas, 

e com o recém-chegado PROEJA não foi diferente. As primeiras turmas de cursos 

do PROEJA, previstas para início em 2006.1, só iniciam aulas em 2006.2. O 

adiamento, entre outras razões, se deu pela necessidade de, em algumas Unidades 

de Ensino Descentralizadas, se realizar novos processos seletivos, no caso 

simplificados, para a chegada dos sujeitos da EJA que pouco conheciam sobre os 

chamados “cursos técnicos para mais velhos” como eram conhecidos os cursos 

PROEJA à época. Na verdade, os processos de seleção simplificada serviram 

também para divulgar os cursos PROEJA já que, nas cidades ofertantes, menos 

expressivo em Salvador, o próprio CEFET-BA ainda dialogava com a comunidade 

enquanto Instituição de Ensino e precisava “explicar” o que era este PROEJA, para 

que e a quem servia. Servidores, voluntariamente, e algumas vezes em composição 
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de comissões, visitavam escolas do ensino fundamental, associações e demais 

locais com possíveis candidatos para estes cursos.  

Com o objetivo de historicizar o PROEJA no IFBA desde sua implantação e 

como se deu a gestão inicial do Programa nos campi ofertantes, buscamos, aqui, 

compreender desse Programa os sentidos que a Educação de Jovens e Adultos 

assume na Educação Profissional, nos Institutos Federais, e assim com a vinda do 

PROEJA como parte da história do próprio Instituto e de seus atores.  

Nessa historicização, realizamos atividades de pesquisa exploratória em três 

etapas: a) Entrevista Semiestruturada presencial e questionários semiestruturados 

(Apêndices A e B, respectivamente) por Google Docs, ambos realizados com 

gestores dos cinco campi que iniciaram oferta (200613); b) Entrevistas Presenciais e 

Questionário Estruturado Físico (Apêndices C, D, E e F, respectivamente) para o 

diálogo com gestores dos cursos PROEJA (2015); c) Questionários 

Semiestruturados ( Apêndice G)aplicados a professores atuantes, ou que atuaram 

nos cursos PROEJA (campi Salvador e Santo Amaro). No total, foram envolvidos 22 

depoentes para o campo dessa pesquisa, nessas três etapas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13

 Unidades de Ensino Descentralizadas de Barreiras, Eunápolis, Valença, Vitória da Conquista, e 

Unidade Sede – Salvador. 
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OS (DES) CAMINHOS DA PESQUISA 

 
 

O pesquisador em Educação precisa considerar, que, invariavelmente, nas 

suas pesquisas, lidarão com questões de qualidade e quantidade. É necessário, 

também, ir além das análises meramente descritivas. A pesquisa em Educação deve 

levar em conta que tanto seus métodos, como suas análises precisam ser críticas à 

pretensa neutralidade do pesquisador. Sobre os métodos na pesquisa em educação, 

Gatti (2012 p. 60), nos diz que,  

Os métodos nascem do embate das ideias, perspectivas, teorias, 
com a prática. Eles não são somente um conjunto de passos que 
ditam um caminho. São também um conjunto de crenças, valores e 
atitudes. Há que se considerar o aspecto interiorizado do método, 
seu lado intersubjetivo e, até em parte, personalizado pelas 
mediações do investigador. Ou seja, os métodos, para além da 
lógica, são vivências do próprio pesquisador com o que é 
pesquisado. 

 Sendo assim, é importante que o pesquisador tenha clareza das implicações 

de sua ação na pesquisa e na impossibilidade de sua neutralidade no fazer da 

pesquisa, sem suas crenças, valores, impressões e ainda refletir sobre o necessário 

envolvimento com seu objeto, sujeitos e locus. Na pesquisa em Educação, ainda 

que se defina seu desenvolvimento por métodos quantitativos, qualitativos ou 

mistos, o escolhido é apenas uma referência em sua constante construção. O 

método será construído no fazer da pesquisa, no campo, na relação dialógica com 

seus atores. A pesquisa se desenvolve encontrando os caminhos a seguir e na 

atenção permanente do pesquisador quanto à necessidade de mudanças no seu 

curso e com uma fundamentação teórica sólida que a norteia. 

 Sobre algumas distinções entre os métodos quantitativos e qualitativos da 

pesquisa, Creswell (2007 p. 161-162; 186-187) sustenta,  

Um projeto de levantamento dá uma descrição quantitativa ou 
numérica de tendências, atitudes ou opiniões de uma população ao 
estudar uma amostra dela. A partir dos resultados da amostragem, o 
pesquisador generaliza ou faz alegações acerca da população. Em 
um experimento, os investigadores também podem identificar 
uma amostra e generalizar para uma população; porém, o objetivo 
básico de um experimento é testar o impacto de um tratamento (ou 
uma intervenção) sobre um resultado, controlando todos os outros 
fatores que poderiam influenciar o resultado. (grifos meus) 

E acrescenta, 
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A pesquisa qualitativa usa métodos múltiplos que são interativos e 
humanísticos. Os métodos de coleta de dados estão crescendo e 
cada vez mais envolvem participação ativa dos participantes e 
sensibilidade aos participantes do estudo. Os pesquisadores 
qualitativos buscam o envolvimento dos participantes na coleta 
de dados e tentam estabelecer harmonia e credibilidade com as 
pessoas no estudo. Eles não perturbam o local mais do que o 
necessário. Além disso, os métodos reais de coleta de dados, 
tradicionalmente baseados em observações abertas, entrevistas e 
documentos, agora incluem um vasto leque de materiais, com sons, 
emails, álbum de recortes e outras formas emergentes. [...] A 
pesquisa qualitativa é fundamentalmente interpretativa. Isso significa 
que o pesquisador faz uma interpretação dos dados. [...] Isso 
também significa que o pesquisador filtra os dados através de 
uma lente pessoal situada em um momento sociopolítico e 
histórico específico. Não é possível evitar as interpretações 
pessoais, na análise de dados qualitativos. (grifos meus) 

Assim, no fazer da pesquisa, o pesquisador pode utilizar práticas ora 

quantitativas, ora qualitativas, sendo indesejável a definição exclusiva de uma 

metodologia única e imutável. As diversidades e adversidades no campo de 

pesquisa precisam ser consideradas com a perspicácia desejável no pesquisador, 

mas também com o olhar de quem modifica e é modificado no percurso 

metodológico. 

Nesta pesquisa sobre a gestão do PROEJA no IFBA, a metodologia 

desenvolvida teve uma concepção, preponderantemente, qualitativa. E, como tal, o 

meu envolvimento de pesquisadora com os sujeitos da pesquisa e seu locus não é 

como observadora distanciada, mas de uma observadora que faz parte dessa 

prática educativa. Essa implicação foi o ponto de partida para elaboração de um 

projeto de pesquisa no GESTEC. Foi a partir das inquietações da minha prática 

docente no IFBA, quanto à gestão do PROEJA, que nasceu essa pesquisa.  

Como ressalta Gatti (2012), o caminho da pesquisa não é mero conjunto de 

passos. No entanto, esses precisam ser previamente definidos, considerando as 

vivências do próprio pesquisador. Como dispositivo para a ida a campo, foi utilizado 

questionário semiestruturado pelo Google Docs com gestores ocupantes de cargos 

de Diretores Gerais e de Ensino dos campi de Barreiras, Eunápolis, Salvador, 

Valença e Vitória da Conquista. A escolha pelos questionários semiestruturados, 

nesta etapa da pesquisa, se justifica pelas dificuldades de deslocamento e custos no 

tempo de pesquisa disponível, já que, as cidades onde estão localizados os campi 

pioneiros na oferta do PROEJA distam até 900 km de Salvador. Foi realizada, 

também, entrevista semiestruturada com o Gestor que ocupara cargo que, no ano 
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de 2006, equivalia à Pró-reitoria de Ensino e, por isto, tratava da implantação do 

PROEJA de forma sistêmica. 

O uso da pesquisa exploratória permitiu a realização de um levantamento de 

informações que foi além da pesquisa documental, valorizando aquelas que 

permaneceram na memória e na oralidade dos atores da implantação em 2006, 

ampliando as aproximações com o objeto da pesquisa. Na história de implantação 

do PROEJA no IFBA, no convívio interno do Instituto, é comum identificarmos a 

necessidade de resgatar a memória deste processo, o que foi confirmado nos 

relatos dos depoentes ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Não se trata de 

uma necessidade nostálgica, mas do uso da memória como recurso de pesquisa, 

nas percepções dos sujeitos quanto ao acolhimento, desenvolvimento, eventuais 

extinções de cursos entre outros aspectos, ao longo desses dez anos.  

Entendo que este diálogo, a partir do resgate da memória dos sujeitos 

envolvidos, contribui na compreensão da Gestão do Programa, objeto dessa 

pesquisa, que avança das informações documentais. As experiências passadas ao 

longo do tempo auxiliam na construção das identidades, subjetividades e, também, 

coletividades. De acordo com Gil (2007), a pesquisa exploratória objetiva 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Assim, consideramos oportuna a pesquisa 

exploratória para que possamos ampliar as informações obtidas de outros sujeitos 

participantes na chegada do PROEJA ao Instituto, além das observadas na minha 

prática docente e de gestora.  

Para realização dessa pesquisa exploratória, consideramos duas dimensões 

de análise – aspectos de gestão, na adesão e implantação do Programa no IFBA; 

aspectos pedagógicos, na estruturação dos cursos no âmbito das coordenações de 

cursos através dos seus coordenadores e docentes. Consideramos que essas 

dimensões permitiram uma análise do panorama institucional desde a implantação 

dos cursos e no decorrer dos dez anos de existência do PROEJA. Ao mesmo tempo, 

estamos cientes de que estas dimensões, muitas vezes, se sobrepõem e se 

complementam nos sujeitos depoentes; já que, as funções exercidas por eles no 

Instituto podem ser acumuladas. Tal sobreposição corrobora o que fora dito que, 

assim como o pesquisador, os sujeitos da pesquisa não dispõem de neutralidade 

nem de distanciamento da pesquisa, sobretudo na área de Educação.  
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Para dialogar com os Coordenadores de Cursos, utilizamos questionário 

semiestruturado físico e entrevista semiestruturada presencial. A escolha pela 

entrevista como dispositivo de investigação visou obtenção de dados que vão além 

do que está documentado sobre o objeto de pesquisa. Segundo Laville e Dionne 

(1999) o uso de entrevistas nas pesquisas das ciências humanas é importante, pois 

permite a obtenção de informações colhendo depoimentos de pessoas que detém 

essa informação e, o recurso a esses depoimentos, permite não só a exploração dos 

conhecimentos das pessoas, mas, também, de suas representações, crenças, 

valores, opiniões, sentimentos, esperanças, desejos, projetos. Ainda sobre o uso de 

entrevista em pesquisas nas Ciências Sociais, Gerhardt e Silveira (2009 p. 72), 

complementam, 

[...] É uma técnica de interação social, uma forma de diálogo 
assimétrico, em que uma das partes busca obter dados, e a outra se 
apresenta como fonte de informação. A entrevista pode ter caráter 
exploratório ou ser uma coleta de informações. A de caráter 
exploratório é relativamente estruturada; já a de coleta de 
informações é altamente estruturada. [...] Na entrevista 
semiestruturada o pesquisador organiza um conjunto de questões 
(roteiro) sobre o tema que está sendo estudado, mas permite, e às 
vezes até incentiva, que o entrevistado fale livremente sobre 
assuntos que vão surgindo como desdobramentos do tema principal. 

Assim, a escolha pela entrevista semiestruturada como estratégia 

metodológica dessa pesquisa se fez adequada, pois permitiu flexibilidade ao se 

adaptar às características dos sujeitos depoentes e circunstâncias de sua aplicação 

com eventuais esclarecimentos de dúvidas. Temos ciência dos riscos de uso desse 

dispositivo como a influência pessoal e opiniões do pesquisador que está inserido 

nesse locus e nessa discussão como pesquisador participante. No entanto, 

consideramos que houve prevalência das vantagens de poder contribuir com a 

complementação na análise não só da chegada dos cursos PROEJA no IFBA como, 

sobretudo, na compreensão da Gestão do Programa que é objeto dessa pesquisa.  

Paralelamente à pesquisa exploratória, foi feito pesquisa documental, 

analisando legislação educacional, especialmente a LDB 9.394/1996, Decretos 

5.478/2005 e o 5.840/2006, o Documento Base do PROEJA/2006 e Diretrizes 

Curriculares do Ensino Médio, da Educação de Jovens e Adultos e da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio dentre outros documentos.  
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Elegemos, também, como pesquisa bibliográfica, o diálogo com autores que 

embasaram este referencial. Nesse sentido, dialogamos com Tomaz Tadeu Silva 

(2011), Miguel Arroyo (2011), Marize Ramos (2012) e Maria Ciavatta (2012), para as 

discussões sobre currículo; Marize Ramos e Gaudêncio Frigotto (2010), para discutir 

a Educação Profissional; Jaqueline Moll (2010), para discutir o PROEJA e seus 

desafios; Gaudêncio Frigotto (2012) e Miguel Arroyo (2012) para discutir Trabalho e 

Educação.  

Tendo em vista compreender melhor o panorama sistêmico da implantação 

do PROEJA, a pesquisa teve sítio nos campi de Salvador e Santo Amaro. A escolha 

destes campi se justificou por serem, no ano de 2015, os únicos que permaneceram 

com oferta de cursos PROEJA , sendo o campus de Salvador pioneiro na oferta 

desde 2006 e Santo Amaro com oferta iniciada no ano de 2010. Acreditamos que a 

escolha do locus de pesquisa trouxe subsídios para ajudar a elucidar as 

inquietações sobre as concepções de Gestão do PROEJA e que sentidos o IFBA 

assume para a Educação de Jovens e Adultos na Educação Profissional. 

Como produto final dessa pesquisa de Mestrado, indicamos proposta de 

implantação de Fórum Intrainstitucional de PROEJA no Instituto Federal da Bahia - 

IFBA. Neste trabalho coletivo, pretendemos delinear diretrizes para proposição deste 

Fórum inicialmente, na Bahia, mas temos a expectativa da ampliação das 

discussões sobre o PROEJA com outros Institutos Federais.  
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DIÁLOGOS COM OS GESTORES DO PROEJA NO IFBA, EM 2006 

 

O PROEJA no IFBA em 2006 
 

.̈.. então, nós aprendemos a fazer EJA, fazendo...” 
(depoente Ambiente e Saúde, 2015) 

 

No ano de 2006, de acordo com Regimento Interno do então Centro Federal 

de Educação Tecnológica da Bahia, com sede na Cidade de Salvador, aprovado 

pela Portaria nº 777, de 24 de julho de 1996, a estrutura organizacional apresentava 

uma Direção Geral com uma Diretoria de Desenvolvimento Ensino (DDE) que tinha 

ação sistêmica do Ensino em todas as Unidades de Ensino Descentralizadas. Este 

Organograma é diferente do atual IFBA, que teve Regimento Geral aprovado por 

Resolução Nº 26 do CONSUP, em 27 de junho de 2013, em que define os órgãos 

executivos e de assessoramento distribuídos em uma Reitoria, com sete órgãos de 

assessoramento, uma Diretoria Sistêmica com status de Câmpus de Educação a 

Distância (EAD), e suas Pró-reitorias (Pró-Reitoria de Ensino, de Desenvolvimento 

Institucional, de Extensão, de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação e de 

Administração), além de Diretorias Sistêmicas de Gestão de Pessoas, da Tecnologia 

da Informação e da Comunicação Institucionais.  

No atual Regimento, os campi têm autonomia para definir sua estrutura 

regimental, observada a estrutura de referência, de acordo com o número de 

discentes no regime regular em três modelos, a saber: com mais de 3000 discentes, 

formada por uma Diretoria Geral e Diretoria Acadêmica com Diretoria Adjunta de 

Educação Superior, modelo em uso no campus de Salvador. Há ainda modelos 

diferentes para campi a partir de 1200 a 3000 discentes e de até 1200 estudantes.  

Em todos os casos, as ações de ensino são desenvolvidas por Diretorias de Ensino. 

Assim, em 2006, a Sede do CEFET-BA, em Salvador, tinha um único cargo que 

fazia a gestão sistêmica de Ensino em todas as Unidades de Ensino 

Descentralizadas.  

Na primeira etapa da pesquisa, em diálogo com os gestores de 2006, 

tínhamos a expectativa de nove depoentes, de cinco campi (Barreiras, Eunápolis, 

Salvador, Valença e Vitória da Conquista) dos quais obtivemos retornos de cinco 

informantes, de quatro campi. Dentre as informações fornecidas pelos gestores, está 
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incluído meu depoimento, pois sou docente de PROEJA e fui gestora desse 

Programa à época da sua implantação no campus de Valença.  

Os depoentes estão identificados no texto por nomes dos Eixos Tecnológicos 

do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos (CNCT) escolhidos de forma randômica. 

Buscamos, assim, garantir o anonimato dos depoentes na pesquisa, em 

consonância com compromisso firmado entre pesquisadoras e depoentes, no Termo 

de Consentimento Livre Esclarecido – TCLE. 

Considerando a estrutura organizacional do Instituto, anteriormente 

mencionada, no ano de 2006, optamos pelo uso de entrevista semiestruturada 

presencial com o gestor da Diretoria de Desenvolvimento de Ensino em 2006 e que 

permanece no quadro gestor atual. Neste contexto, este gestor torna-se um 

depoente de relevância para a pesquisa, pois, acompanha o Programa por dez 

anos. Já nas Unidades de Ensino Descentralizadas - Barreiras, Eunápolis, Valença e 

Vitória da Conquista à época - os Diretores Gerais e de Ensino forneceram 

informações através de questionários de Google Docs, totalizando quatro 

instrumentos aplicados por este método.  

A escolha de uso dos formulários Google Docs se deu pelo fato das 

distâncias das cidades em relação a Salvador e das tentativas de organizar uma 

conversa coletiva e/ou individual, ainda que virtual; no entanto, as discordâncias de 

agenda dos envolvidos e alguns casos de servidores desligados da Instituição 

tornaram o uso do formulário virtual uma alternativa viável e útil para análise. No 

total, obtivemos cinco depoentes, com dados obtidos de uma entrevista presencial e 

quatro questionários por formulário Google Docs oriundos de quatro campi distintos 

dos cinco ofertantes do PROEJA em 2006. 

Ao serem indagados sobre as condições estruturais e físicas para a 

implantação do PROEJA, 80% dos depoentes afirmam haver, e 20% concordam 

parcialmente com a assertiva. Sobre a existência de professores suficientes para a 

assunção do PROEJA, 60% concordam totalmente 40% parcialmente.  

No contexto da época, havia pouca ocorrência de concursos públicos para 

docentes no período de 199614 - ano de início de atividades de ensino com turmas 

                                                           
14

 Em face da ampliação da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das 

dificuldades de preenchimento do quadro docente, no ano de 1993, é publicada a  Lei nº 8.745, de 9 
de dezembro de 1993 que permite contratar  por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição 
Federal, indicando no seu  § 8

o
 diz que excepcionalmente, no âmbito das Instituições da Rede 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
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selecionadas em Valença, Eunápolis e Vitória da Conquista. Condições diferentes 

são em Barreiras e na Sede, em Salvador, pois estavam em funcionamento há treze 

anos e mais de 80 anos, respectivamente. Assim, exceto a Sede, as Unidades 

estavam em composição de quadro docente permanente, e viviam, também, 

instabilidades dos processos simplificados para professor substituto que, pela sua 

natureza, promovem uma descontinuidade de atividades já que estes profissionais, 

de acordo com a legislação, só permanecem no máximo por dois anos de vínculo 

contratual. Considerando este panorama diverso de gestão de pessoas, à época, 

somado à ampliação de estrutura física e material específico, os depoentes trazem 

resultados discordantes, contraditórios, ou seja, a expectativa seria de discordância 

para ambas as assertivas. Assim, esses dados podem refletir uma condição de 

relativa autonomia dos gestores de 2006 que precisam dar início aos cursos, 

independentemente, das condições reais que ainda não eram ideais; a gestão 

precisava administrar as dificuldades e dar início ao Programa. Além disso, havia 

uma expectativa de que com a chegada das turmas de PROEJA este perfil de 

recursos humanos mudasse, fosse ampliado, o que, não necessariamente 

aconteceu. Por essa mesma razão, os cursos implantados precisavam se adequar 

às condições físicas estruturais e disponibilidade de docentes. 

Em depoimento de gestor da época, é possível identificar um pouco do 

panorama da chegada do PROEJA no então CEFET, 

A condição envolvia recursos que os CEFETs e unidade que 
assumissem ofertar os cursos PROEJA receberiam quantitativo de 
recurso que considero irrisório na ordem de 30, 40,50 mil. Parece 
que era o maior [...] um curso em Barreiras, Salvador um, Valença, e 
a UNED de Valença foi que assumiu mais cursos. Pelo que me 
consta, não houve uma preparação para se entender a lógica, se 
traçar um diagnóstico, se avaliar demandas e as coisas; 
aconteceram meio a toque de caixa Tanto é que os cursos estavam 
previstos para serem ofertados no primeiro semestre de 2006, e a 
gente numa ação, tentando salvar alguma coisa daquele processo 
todo corrido e sem a qualificação devida, acordamos (sic) que só 
passaríamos a ofertar no segundo semestre de 2006. Isso acarretou 
uma correria. [...] [depoente Ambiente e Saúde, relato oral, 2015] 

E complementa, 

                                                                                                                                                                                     
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, poderão ser contratados professor 
visitante ou professor visitante estrangeiro, sem o título de doutor, desde que possuam comprovada 
competência em ensino, pesquisa e extensão tecnológicos ou reconhecimento da qualificação 
profissional pelo mercado de trabalho, na forma prevista pelo Conselho Superior da instituição 
contratante. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%208.745-1993?OpenDocument
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Pelo que me consta não houve uma preparação para se entender a 
lógica, se traçar um diagnóstico, se avaliar demandas e as coisas. 
[...]. Isso acarretou uma correria muito grande porque a gente teve 
que preparar o processo de seleção e algumas unidades não tiveram 
alunos suficientes para completar as turmas o que, enquanto 
responsáveis pela ocupação dessas vagas, autorizamos a realização 
de processo de seleção simplificado para completar as turmas. Então 
nós começamos, aprendemos a fazer EJA, fazendo. [...] [depoente 
Ambiente e Saúde, relato oral, 2015] 

Ainda sobre a implantação do PROEJA, nos interessa sua atividade fim da 

Educação Profissional Integrada à de Jovens e Adultos e o peso da escolha desses 

sujeitos em ingressarem na Rede Federal de Educação Tecnológica. Assim, 60% 

dos depoentes dessa pesquisa afirmam que os estudantes do PROEJA procuram 

principalmente esses cursos pela tradição da escola na Educação Profissional, 

enquanto 40% concordam parcialmente com essa assertiva. Dos gestores, 60% 

afirmam haver baixa receptividade interna no Instituto com os cursos PROEJA, e 

40% informam concordância para a continuidade desses cursos no IFBA. 

A análise de outras informações fornecidas por 40% dos depoentes, através 

de respostas abertas, complementa a justificativa para a total concordância de que a 

manutenção da oferta se dá pelo fato de acreditarem que o PROEJA apresenta 

relevância social educativa e que a Autarquia, como Instituição de Ensino 

especializada em Educação Profissional, deve permanecer no enfrentamento pela 

defesa desse espaço de oferta de educação pública e de histórica tradição no 

Estado, na formação de profissionais para diversos eixos tecnológicos e isso não 

deve ser diferente na Educação Profissional para Jovens e Adultos. 

As dificuldades quanto à receptividade da comunidade escolar aos estudantes  

do Programa pode estar associada com a pouca experiência da Rede em construir 

cursos para esses cidadãos, ainda que com 98 anos de experiência nesta 

modalidade de ensino - Educação Profissional, o Instituto ainda seja imaturo para 

Educação de Jovens e Adultos nesta integração com o Ensino Médio. O Programa 

causou/causa estranheza pelo “novo” – um “novo” que significava, para muitos 

professores, o desafio de ofertar aulas para outros sujeitos que não eram os 

estudantes habituais, ou seja, normatizados, com tendência a maior facilidade de 

aprendizagem, menor evasão e maior disponibilidade de tempo para os estudos. Os 

sujeitos da EJA que ingressam nos Institutos Federais tensionam essa normalidade 

tanto nos aspectos etários - por serem mais velhos, mais experientes e, de certa 
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forma, mais autônomos e exigentes -; quanto aos fatores e/ou condições para 

permanecerem a frequentar um curso de formação profissional. No entanto, na 

chegada desses cursos, os estudantes do PROEJA, com suas diferenças, foram, a 

princípio, tratados como sujeitos iguais aos que já faziam parte dos Institutos, os 

adolescentes em prevalência. Igualdade que pode ser identificada nos mecanismos 

de acesso; sobretudo no início do Programa (2006) construção de cursos e práticas 

pedagógicas que culminam com um diferente comportamento quanto à permanência 

e êxito, ou seja, apresentam permanência menor e evasão maior. Essa paridade de 

tratamento, provavelmente, produziu sentidos que o IFBA ainda está por enfrentar. 

Sobre o caráter de novidade e estranheza do PROEJA na Rede Federal de 

Educação Tecnológica, Santos (2010 p. 120-121) diz que, 

O Programa de Integração da Educação Profissional à Educação 
Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), 
instituído pelo Decreto nº 5840 de 13 de julho de 2006, constitui um 
campo epistemológico e político inédito. O caráter inédito 
corresponde ao fato da ocorrência de vagas, em sua primeira fase, 
dar-se nas escolas federais, sendo o público da EJA, na sua maioria, 
inédito nessas instituições marcadas por rigorosos exames de 
seleção, meritocráticos, que, na maioria das vezes, os excluía. [...] 
Por certo, o PROEJA recupera o êxito de muitas dessas experiências, 
trazendo esse público-foco dos movimentos sociais e sindicais para 
dentro da rede federal de educação profissional. 

  Na verdade, reescrevendo os termos, os sujeitos da EJA não são diferentes, 

e sim iguais a todo cidadão que tem direito à educação profissional pública de 

qualidade, considerada de excelência, ainda que os cursos do PROEJA sejam 

encarados como novos, como nova experiência educacional da escola. Assim, os 

estudantes do PROEJA, ainda que iguais, nesses termos, foram tratados de forma 

diferente, quando o desejável seria tratamento diferenciado no sentido de buscar 

compreender a especialidade da modalidade EJA e suas características específicas, 

e não como vantagem ou compensação, que remeteria ao papel histórico reparador 

da EJA, relevante, porém limitador, e sim, como uma resposta ao papel histórico e 

reparador da EJA, como contribuição na formação qualificadora, emancipadora do 

cidadão trabalhador. Pode-se identificar isto no depoimento a seguir, 

[...] associar, a elevação de escolaridade a uma profissionalização é 
uma ideia bacana que foi do ministro Haddad; [...]. Mas isso precisa 
ser mais articulada, feito com mais qualidade, feito com mais atenção 
por que, a gente não pode trazer pra dentro de nossas instituições, 
homens e mulheres para não tratar adequadamente e eles 
acabando, assumindo pra si mais uma experiência de fracasso. Acho 
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que a instituição, a escola, tem que ter e criar mecanismos para 
acolher, tratar bem e garantir a promoção e o sucesso. [...] [depoente 
Produção Cultural e Design, relato oral, 2015] 

A implantação do PROEJA nas Unidades, assim como a escolha dos cursos 

na época, segundo depoimentos dos gestores, se deu por ações diversas, entre 

elas, por reunião geral nos campi, comissão interna de elaboração ou ainda pela 

coordenação de curso. Sobre a implantação, um relato ilustra ao mesmo tempo em 

que reforça a impressão da chegada com dificuldades do PROEJA, 

[...] A intenção de atender a um público carente de formação 
profissionalizante é louvável; concordamos com a ideia de atender a 
pessoas que foram historicamente marginalizadas pelo processo 
educacional do sistema público. Entretanto, a forma de implantar 
precisava de um debate sobre o nível de formação, mesmo que 
fosse uma revisão a médio, ou à longo prazo após a implantação; 
isso não foi colocado em pauta. [depoente Produção Cultural e 
Design, relato oral, 2015] 

Especificamente quanto à escolha dos cursos, é relevante lembrar que, por 

diversos fatores elencados pelos próprios gestores, a escolha do curso necessitava 

considerar as condições das Unidades. Condições essa que incluíam quadro 

docente específico para os demais cursos já existentes; assim, os novos cursos do 

PROEJA seguiram os mesmos eixos tecnológicos já que os Decretos que instituíram 

o Programa não incluíam a ampliação de quadro de servidores. Vejamos, no gráfico 

01, as formas de escolha de cursos PROEJA, em 2006, 

Gráfico 01: Forma de escolha de cursos PROEJA ofertados em 2006. 
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Fonte: SACRAMENTO, 2015 (dados da pesquisa) 
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Assim, qualquer curso novo proposto necessitava começar com as condições 

existentes. Ainda a partir de depoimentos dos gestores, alguns cursos estavam 

inacabados, tendo suas modificações ocorridas após o acesso dos estudantes nos 

cursos, durante o curso é o que nos relata o depoente Ambiente e Saúde: 

[...] Assumimos o CEFET em fevereiro 2006 e já havia um acordo de 
início em PROEJA. Literalmente foi recebido um pacote pronto, 
planos de curso alguns sem terminar. [...] Então, nós começamos, 
aprendemos a fazer EJA, fazendo. Sem nenhuma estrutura 
específica, sem nenhum debate pedagógico mais aprofundado. [...] 
[depoente Ambiente e Saúde, relato oral, 2015] 

 

Outros depoentes corroboram essa questão,  

[...] Desconheço a construção porque, quando assumi a gestão, o 
plano já havia sido elaborado. Mas, pelo que pudemos ver, o plano 
seguiu a matriz que era aplicada para à modalidade do integrado no 
Curso Técnico [...], com algumas mudanças no tocante à carga 
horária. [depoente Produção Cultural e Design, relato oral, 2015] 

[...] No momento anterior à implantação, eu me encontrava afastado 
da Instituição e não acompanhei a dinâmica do processo, portanto 
não sei responder com absoluta certeza. Acho que não houve 
discussão com a comunidade, foi uma decisão, salvo engano, 
tomada pelos gestores em fins de 2005. [depoente Recursos 
Naturais, relato oral, 2015]  

[...] A construção dos Planos foi feita por Comissão interna Instituída 
pela Direção Geral, a partir dos Planos existentes dos cursos 
integrados regulares. A comissão, presidida pelo Coordenador de 
Curso, era constituída pelo Conselho de Curso e um representante 
da Coordenação pedagógica. [depoente Gestão e Negócios, relato 
oral, 2015] 

As condições existentes à época da implantação dos cursos PROEJA, e 

relatadas pelos depoentes, possibilitaram que compreendamos que a escolha dos 

cursos não foi realizada de uma maneira mais criteriosa. Escolha em que pesou 

mais as condições existentes do que demanda social local e/ou vocação da região.  

Traçando perfil dos cinco gestores dos campi ofertantes em 2006 temos: 

todos com formação acadêmica em Licenciaturas em área diversas, com Pós-

Graduação, na sua maioria especialista (80%); todos com mais de 14 anos de 

serviço no Instituto que, à época, já faziam parte do quadro de pessoal a pelo 

menos 05 anos no quadro permanente. Podemos inferir, então, que, esse perfil 

apresenta um quadro de gestores com formação pedagógica oriunda da formação 

inicial, com, pelo menos, 05 anos de experiência docente, o que, a priori, dava uma 
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compreensão mais técnica pedagógica na Educação Básica para construção e 

gestão desses novos cursos. 

Quanto ao tempo de atuação dos gestores na Educação de Jovens e Adultos, 

60% deles têm entre 3,5 e 6,5 anos de experiência nessa modalidade de ensino, e 

40% têm experiência superior a 14 anos, em 2015. Em 2006, os 60% dos gestores 

não possuíam experiência com EJA. No quadro docente geral, também se tinha este 

perfil, já que, a Instituição, anteriormente à implantação do PROEJA e dos cursos 

integrados regulares, apresentava na sua maioria professores que vinham da Escola 

Técnica com experiência na formação de estudantes mais jovens que já traziam sua 

formação de Ensino Médio e suas disciplinas de formação geral.  

Com o início dos cursos integrados no ano de 2006, aumenta a chegada de 

docentes de formação acadêmica de licenciatura para os diversos componentes 

curriculares de estrutura do Ensino Médio das áreas de Ciências Humanas, 

Matemática, Linguagem e Ciências da Natureza. Assim, a experiência predominante 

dos professores era com estudantes que buscavam a formação profissional de nível 

médio em cursos pensados para um público que, prioritariamente, ainda ingressaria 

no mundo do trabalho. Diferente dos estudantes da EJA que, além de mais velhos, 

já se encontram no mercado e permaneceriam na Instituição por período em torno 

de três anos e meio já que cumpririam carga horária de todos componentes do 

Ensino Médio, e os da formação profissional específica do eixo tecnológico do curso. 

 Esse quadro docente pouco tinha de experiência na Educação de Jovens e 

Adultos na concepção que o Programa requer, salvo aqueles que tiveram essa 

experiência docente em outros sistemas de ensino. A princípio, esse perfil de 

gestores da época de implantação, em 2006, licenciados, com Pós-Graduação e 

com experiência na Educação Básica, pode ser considerado positivo, já que, de 

certa forma, movimenta a concepção de formação de técnicos por ensino 

profissionalizante, para uma educação profissional.  

Os gestores licenciados, juntamente com o aumento do número de docentes, 

também licenciados, que chegam dos concursos para os cursos integrados e, 

considerados de pouca experiência na EP e os demais professores bacharéis, 

tecnólogos e engenheiros com grande experiência na EP, foi uma oportunidade de 

disputa de espaços e concepções que poderiam refletir em enriquecimento na 

construção de um modelo de currículo para nortear uma construção coletiva dos 
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Projetos Pedagógicos de Curso - PPC com diversidade e não necessariamente de 

fragmentação ou soma de partes. 

 

O PROEJA no IFBA em 2015  

 

¨... É preciso que o professor seja melhor preparado 
e instrumentalizado para lidar com as 
características peculiares ao público esperado no 
PROEJA...” (relato oral, 2015) 

 
Na segunda etapa da pesquisa, ao dialogarmos com os gestores dos cursos 

PROEJA, no ano de 2015, iniciamos discussão sobre construção dos PPC e das 

motivações para alterações nos currículos como prática da Gestão do Programa. 

Nesse diálogo, de acordo com depoimentos dos gestores e dos docentes 

depoentes, a metodologia aplicada na construção dos PPC, ao longo dos dez anos 

de existência do PROEJA no IFBA, não se utilizou da riqueza na diversidade de 

contribuição dos atores, no caso, professores tanto das disciplinas do EM como da 

EP para elaboração dos Planos. Cursos foram iniciados sem um Projeto aprovado 

ou até mesmo a partir de compilação de projetos de outros campi ou Instituições 

também ofertantes de cursos técnicos, não necessariamente para um público da 

EJA. Sobre a elaboração dos Planos de Curso para o PROEJA no IFBA, o depoente 

Produção Alimentícia nos diz que, 

[...] O curso começou sem um Plano de Curso aprovado. Então, 
assim que eu cheguei, com o coordenador de curso da época, a 
gente fez alguns ajustes pra depois submeter à aprovação do 
CONSUP. [...]. Já veio com a carta marcada, então, segundo 
professores da época não houve uma discussão para ver 
exatamente qual curso [...] se era próprio para aquela comunidade, 
então foi feita. [...] O pessoal que montou o curso (não era da área de 
conhecimento) [...]. Então, eles pesquisaram nas diversas escolas 
que ofertam esta modalidade e fizeram a grade. Quando cheguei 
disse: vamos fazer umas modificações mais voltadas para o 
mercado, para a realidade que eu conhecia [...]. [depoente Produção 
Alimentícia, 2015] 

Ainda sobre o Plano de Curso, os gestores relatam motivações das 
Coordenações de Curso para eventuais alterações no currículo do Curso, 

 

[...] para atender exigências da legislação educacional [...] (por) 
perceber que o aluno que estava entrando nesse curso estava com 
muita dificuldade em 3 eixos: Língua Portuguesa, Desenho e 
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Matemática. Então, reformulamos esse 1º semestre [...]. [depoente 
Informação e Comunicação, 2015] 

[...] A gente percebeu que a grade proposta inicialmente estava com 
algumas disciplinas com carga horaria muito grande, de 80h [...], 
estamos ajustando para 40h. Esse foi o motivo. Outro motivo foi os 
primeiros alunos que se formaram não tiveram muita facilidade no 
mercado, poucos conseguiram colocação. Em função desse 
feedback, a gente tá (sic) fazendo uma mudança para colocar com 
mais condição de estar competindo (sic) com igualdade de condição 
com outros cursos [...].[ depoente Produção Alimentícia , 2015] 

 Podemos observar que, na construção dos Cursos, há lacunas referentes à 

Gestão Curricular na qual a formalização de um PPC é parte de um todo curricular 

que abrange valores, ideologias, identidades e saberes que, neste particular de 

Educação de Pessoas Jovens e Adultas, trazem uma carga diferenciada pela 

experiência de vida dos seus alunos. Assim, é desejável, e salutar, que sejam 

consideradas suas impressões neste espaço de disputa que é o currículo.  

Nessa pesquisa, vimos que os estudantes pouco, ou quase nada, participam 

da construção curricular, já que as motivações elencadas para reestruturação 

curricular dos cursos passam por ajustes técnicos que são vistos e refletidos nos 

alunos quanto a não alcançarem o acompanhamento de curso desejável, chegando 

à reprovação ou abandono.  Para depoente Informação e Comunicação e Produção 

Alimentícia, 

 [...] os professores têm a percepção de que esses alunos têm muito 
mais dificuldades de aprendizagem; o que é fato: eles já estão fora 
da escola há muito tempo e isso reflete no rendimento, na nota [...] 
São participativos (os alunos), mas têm essa dificuldade do cognitivo. 
[depoente Informação e Comunicação, 2015] 

 [...] Eles não estudam. Simplesmente frequentam a aula e é muito 
pouco para quem quer ter uma formação técnica. As aulas são de 2ª 
a 6ª feira, sem sábado porque eles trabalham também. [...] Quanto 
aos alunos, é a questão do nível. Têm dificuldades, principalmente, 
nos primeiros módulos, mesmo aqueles que já têm o 2º grau de 
engajar no esquema do IFBA. Então, tem muita dificuldade e a 
evasão é muito grande. [...] [depoente Produção Alimentícia, 2015] 

 Notamos pouca sensibilidade docente no que diz respeito às especificidades 

do PROEJA e seus discentes – há uma expectativa heterônoma no que diz respeito 

à coresponsabilidade no processo de ensino e aprendizagem quando é lançada 

excessiva expectativa no estudante sem a devida avaliação sobre as condições 

estruturais e conjunturais para a realização do Programa na Instituição. Sobre a 

disponibilidade dos docentes em perceber este estudante diferentemente do 
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estudante modelar presente em outros cursos que eles atuam, destacamos relato do 

depoente Informação e Comunicação, 

[...] Ter que trabalhar com eles de forma mais maleável, talvez o 
professor não queira demandar tanta energia para trabalhar, esse 
aluno que tem muitas dificuldades, o aluno tem dificuldades inerentes 
à sua condição social, econômica, de família, às vezes não pode 
chegar no horário, não tem tempo para estudar, tem que dedicar um 
tempo maior para a família [...] A escola tem que assumir que tem 
este tipo de oferta de curso, nessa modalidade, nesse perfil, que é 
diferenciado. [depoente Informação e Comunicação, 2015] 

 

Entendemos que não é apenas pelo motivo da relativa experiência da 

Instituição com EJA. Porém, também por este, a construção de cursos para um 

público de Jovens e Adultos requer um olhar que considere as especificidades 

desses sujeitos que devem estar refletidas desde a recepção desses estudantes, 

incluindo formas de acesso, construção de cursos e cotidiano escolar. Assim, tem-se 

mais chance de garantir a permanência e êxito desses cidadãos. Sobre esses 

sujeitos da EJA e a necessidade de se considerar sua natureza nos Projetos que 

lhes atendem, Jardilino e Araújo (2014, p. 171) argumentam, 

[...] é preciso, entretanto, conhecer os sujeitos da EJA, suas 
trajetórias, identificando seu perfil, suas expectativas e vivências, 
para que eles possam ser considerados na construção de propostas 
e projetos que venham atender-lhes de maneira mais próxima e 
específica [...] a Educação de Jovens e Adultos não se refere apenas 
a uma questão etária, mas, principalmente, ao atendimento a uma 
comunidade com especificidades culturais e sociais. [...] 

 

Dentre as ações de Governo, a Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica – SETEC, desde o ano de 2006, previa a oferta de Cursos de 

Especialização PROEJA - CEPROEJA para formação de docentes, gestores na 

produção de conhecimento e de infraestrutura técnica, voltados para o PROEJA. 

Assim, a SETEC propôs que as Instituições da Rede Federal de Educação 

Tecnológica apresentassem projetos de cursos de Pós-graduação lato sensu. Sobre 

estes cursos e seus objetivos, o Portal do MEC15 informa, 

[...] Os objetivos da Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (SETEC) ao instituir a Especialização PROEJA podem 
ser sintetizados em três grandes linha (sic): (a) formar profissionais 
especialistas da educação por meio do desenvolvimento de 
conhecimentos, métodos, atitudes e valores pertinentes à atividade 

                                                           
15 http://portal.mec.gov.br/proeja/saiba-mais Acesso em 05.10.2015 

http://portal.mec.gov.br/proeja/saiba-mais
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da docência no PROEJA; (b) contribuir para implementação 
democrática, participativa e socialmente responsável de programas e 
projetos educacionais, bem como identificar na gestão democrática 
ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de estratégias, 
controle e organização do PROEJA; (c) colaborar no 
desenvolvimento de currículos integrados de Educação Profissional 
com a Educação Básica na modalidade EJA, reconhecendo a 
avaliação como dinâmica, contínua, dialógica e participativa e, ainda, 
como importante instrumento para compreensão do processo de 
ensino aprendizagem. 

O IFBA, ainda CEFET-BA, ofertou turmas de CEPROEJA desde 2006. Como 

dito, a expectativa era de que os servidores, principalmente das cinco localidades 

que ofertavam PROEJA, frequentassem estes cursos para contribuir no 

desenvolvimento das ações dos novos cursos que chegavam. Na prática, a procura 

por esses cursos não teve a receptividade desejada. Dentre outros motivos, muitos 

servidores já possuíam formação lato sensu, fato que desmotivava, ou não motivava 

a participação nessa Especialização já que não traria avanço na carreira nem 

retribuição financeira por titulação e, também, pelo fato dos cursos não acontecerem 

em cada uma das unidades ofertantes. Isto fazia com que fosse necessário que os 

servidores se deslocassem para o Pólo ofertante, sem afastamento ou licença para 

essa qualificação, tendo que conciliar o curso às suas atividades laborais de rotina. 

No caso dos professores, tinham que fazer reposição das aulas não 

ministradas e àqueles que atuavam nas recentes turmas PROEJA, ao se ausentar, 

ainda que por faltas justificadas, causavam impacto na rotina das turmas, surgindo 

horários vazios de aulas no turno noturno. Assim, os Departamentos de Ensino 

tinham que administrar essas ausências que traziam implicações práticas bem 

difíceis de serem contornadas, pois, os estudantes não dispunham de flexibilidade 

no turno diurno para as reposições de aulas, nem a dilatação de tempo para 

cumprimento dos calendários acadêmicos. Isto, inevitavelmente, trazia a 

necessidade de aumentar a jornada semanal de aulas de diversas disciplinas para 

um público sem costume, pelo menos recente, de uma aceleração de conteúdos.  

Inequivocamente, aqui, tocamos nas dificuldades inerentes à Rede Federal 

Tecnológica de conciliar, com pouco impacto prático, a qualificação dos seus 

servidores na formação continuada, expansão de cursos e aumento de oferta de 

vagas.  

Ainda sobre a questão da qualificação docente para atuação no PROEJA, um 

dos gestores relata, 



61 

 

[...] numa tentativa de melhorar (o PROEJA) veio o CEPROEJA, 
especialização com o objetivo de qualificar os professores e os 
técnicos que estivessem trabalhando com PROEJA. Mas não 
frutificou, porque a grande maioria das pessoas que se inscreveram 
pra fazer o curso, pelo menos no CEFET-BA, não eram (sic) da rede 
Federal. O universo que foi atendido foi muito mais da rede municipal 
e estadual; das redes públicas estadual e municipal, e pouquíssimos 
servidores. [...]. E aí, o esforço e volume investido não está dentro do 
CEFET, não teve o resultado esperado. [depoente Ambiente e 
Saúde, 2015] 

 Problemas com a formação docente não é exclusiva no IFBA. De acordo com 

Lima Filho e Maron (2012), a formação inicial e continuada dos docentes para 

atuação na Educação Profissional e Tecnológica guarda lacunas históricas que, 

dentre outros motivos, a ocorrência de Programas pontuais de formação docente 

apresentados, inicialmente, como emergenciais com marcas da fragmentação e da 

precariedade. O CEPROEJA é um exemplo que traz, de acordo com os autores, 

uma indefinição de concepção de formação inicial e continuada. Para os autores,  

Ao iniciar a análise do texto de Proposta de Curso de Especialização 
do PROEJA, constatamos indefinição de concepção de formação 
inicial e continuada se apresenta de forma recorrente. [...]. O fato de 
que o PROEJA apresenta aspectos inovadores quando oferta a 
integração da Educação Profissional (EP) ao Ensino Médio (EM) na 
modalidade EJA, não impede de constatar que as lacunas e 
indefinições em relação á formação inicial de professores para atuar, 
no particular em EJA e em EP, constitui um déficit histórico da 
politica de formação de professores agravado agora com a expansão 
da EP, na qual o PROEJA é parte importante. Entendemos por 
formação inicial docente a qualificação profissional obtida em nível 
superior em cursos de licenciatura que habilitam legalmente o 
profissional a exercer a profissão de professor [...] portanto é no nível 
acadêmico da graduação que essa formação deve ocorrer. [...] por 
formação continuada Entendemos o desenvolvimento profissional 
continuo ao longo da carreira do professor que integra o processo de 
constante busca por atualização e formação complementar, no 
permanente movimento de vir a ser. [...] por meio de cursos de 
extensão, cursos de curta duração [...] cursos de pós-graduação 
stricto e lato sensu e especialmente, as aprendizagens decorrentes 
das experiências que cada profissional vivencia no cotidiano de sua 

atividade docente. (Lima Filho e Maron, 2012, p. 166-171) 

Considerando a múltipla origem acadêmica dos docentes dos Institutos 

Federais - representada por licenciados, bacharéis e tecnólogos, vemos nessa 

análise, que a estrutura do CEPROEJA traz conflitos na concepção dos seus 

currículos ao ser ministrado para público diverso que têm objetivos específicos.  

Deve-se considerar, ainda, que esse curso não é exclusivo para servidores 

docentes, mas para toda comunidade interna e externa dos Estados e Municípios 
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portadora de Ensino Superior. Assim, o CEPROEJA carrega uma dupla dimensão e 

dupla finalidade como, nos dizem Lima Filho e Maron (idem p. 171- 172), 

[...] Uma das questões que se coloca é saber se uma formação 
docente que se autodenomina como continuada deve ser 
complementar a uma dada formação inicial. Por outro lado, se para 
uma determinada modalidade de educação a formação inicial de 
professores não existe, ou existe apenas na vigência de programas 
pontuais, haveria necessidade de se saber qual é o entendimento 
que se tem dessa formação que se dá posteriormente. Nesse 
sentido, o Curso de Especialização do PROEJA é um curso de 
formação continuada para professores da educação básica. No 
entanto, por admitir como alunos profissionais que não fizeram sua 
formação inicial docente, o curso acaba assumindo uma dupla 
dimensão. [...] 

Ao serem questionados sobre oferta de formação continuada para os 

professores atuarem no PROEJA, 60% dos gestores concordam parcialmente que 

essa formação seja oferecida; e 40% se dividem igualmente da opinião de 

concordância total e discordância total, como podemos ler nos depoimentos a 

seguir, 

[...] Foi oferecido um curso de Especialização em Educação de 
Jovens e Adultos, mas nem todos os docentes que atuavam no 
Proeja participaram. Foi oferecido um curso Educação de Jovens e 
Adultos, carga horária de 120 horas, mas nem todos os docentes que 
atuavam no PROEJA participaram. [depoente Desenvolvimento 
Educacional e Social, 2015]  

 [...] o fato de os docentes não terem sido preparados para esta 
especialidade (sic) gerou também um certo desencontro, uma vez 
que, além de não haver material pedagógico compatível, os 
professores tiveram dificuldades para adequar suas disciplinas à 
capacidade dos estudantes de acompanharem as competências no 
tempo padrão face às deficiências dos conhecimentos prévios do 
fundamental. Suponho que avaliar a oferta de uma formação 
continuada de curta duração pode ser mais atraente e dar uma 
rápida resposta a este público no que tange às suas potencialidades 
no mundo do trabalho. [depoente Produção Cultural e Design, 2015]  
 

O depoimento de Produção Cultural e Design traz a discussão sobre a 

formação continuada de professores para atuação na Educação de Jovens e 

Adultos, no caso PROEJA - um aspecto que considero relevante diante da 

necessidade de formação docente específica para este público e do tipo de 

formação continuada desejável. A Rede Federal de Educação Tecnológica 

reconhece essa necessidade, pois incentivou a criação de cursos lato sensu 

(CEPROEJA). Essa inquietude não é exclusiva do IFBA nem mesmo da Rede Federal. 
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O ofício e a prática docente relativa aos estudantes da EJA requerem um olhar 

específico, igualmente, como em qualquer nível ou modalidade de ensino. Ao 

construir seus planos de curso/disciplina, é preciso definir para quem é feito. Aos 

docentes, repensar a prática é mais do que necessária, é condição. Trazendo para a 

análise o perfil dos docentes dos IFBA, que não difere muito dos Institutos Federais 

no Brasil, com grande número de docentes não licenciados, esta tarefa pode ser 

mais difícil, porém, possível. Aqui, percebemos a necessidade de auxílio nesta tarefa 

que pode ser exercida com a oferta de capacitação/qualificação para estes docentes 

repensarem a prática a partir de conhecimentos sistematizados. Sobre essa 

inquietação, Henrique, Carvalho Neto e Baracho (2013, p. 437 - 438) nos dizem que,  

[...] para que o professor possa (re) pensar sua prática, é necessário 
que receba uma formação pedagógica que compreenda um conjunto 
de conhecimentos sistematizados acerca da especificidade da 
profissão docente, da docência, na educação profissional e, 
principalmente, da docência da EJA. 

E complementam, 

Quando trazemos essa questão para a atuação docente no IFRN, a 
situação se agrava, pois se constata que grande parte do corpo de 
professores que atua (e essa assertiva pode ser estendida a muitos 
profissionais que atuam na educação profissional nos demais 
Institutos Federais) não tem formação específica para atuar como 
professor. Muitos são bacharéis em suas respectivas áreas de 
conhecimento exercendo a docência, sem antes ter construído um 
conjunto de conhecimentos sistematizados inerentes a essa 
profissão. Essa lacuna, portanto compromete a atuação dos sujeitos 
na operacionalização do currículo integrado, principalmente em se 
tratando da EJA. [...] 

 Pode-se ver que a prática docente para as duas modalidades de ensino, aqui 

integradas, requer reflexão e ações propositivas das Instituições ofertantes como 

dos sujeitos. Ações coletivas na Rede Federal de Educação Tecnológica são 

convenientes, pois, vê-se que não se trata de casos isolados pontuais e sim, da 

Rede nos Institutos que não devem diferir muito dos CEFETs existentes.  

As reflexões aqui discutidas sobre a concordância de uma maioria dos 

depoentes e autores do tema sobre a necessidade e relevância de capacitação e/ou 

formação docente para atuação no PROEJA, juntamente com as reflexões sobre as 

dificuldades e conflitos dos cursos já existentes, trazem inquietações, que podem ser 

concretizadas nas seguintes questões: que concepção de capacitação e/ou 

formação docente é necessária para atuação no PROEJA nos Institutos Federais? 



64 

 

Que estrutura de curso atende às necessidades dos Institutos, após dez anos da 

implantação do PROEJA? 

Na trajetória dos cursos PROEJA no IFBA, a baixa procura de candidatos em 

alguns cursos, e a posterior evasão, tem causa multifatorial. No entanto, a forma 

inespecífica com que se venha a tratar de questões da Educação de Jovens e 

Adultos interferirá na estrutura dos cursos e na permanência dos estudantes. Esses 

aspectos são mencionados pelos depoentes, demonstrando a preocupação com 

esses fatores, que nem sempre foram resolvidos, como podemos ler no relato do 

depoente Ambiente e Saúde, 

[...] Eu avalio, como uma história, quantitativamente, de fracasso 
porque você vê hoje: das cinco localidades (Barreiras, Eunápolis, 
Salvador, Valença e Vitória da Conquista), dos cinco que 
implantaram, só restou Salvador. Todos tiveram muito problema. 
Valença tinha dois (cursos), era quem tinha mais, e os dois 
fracassaram. Eunápolis tinha um (curso) de Agente de Saúde, com o 
compromisso de ofertar um na área de serviço muito mais ligado ao 
comércio que é o forte da cidade, extinguiu-se o de agente de saúde 
e até hoje não se reestruturou novo curso. [depoente Ambiente e 
Saúde, 2015] 

Considerando essas informações, e sabendo que, salvo revogação do 

Decreto de implantação do PROEJA, a oferta continuará, podemos inferir que o 

peso dos entraves, as dificuldades e a rejeição do Programa pesarão na definição 

do quantitativo e da frequência de ofertas no Instituto.   

Já que os cursos do PROEJA permanecerão na Rede, para melhor ilustrar o 

possível peso da rejeição a esses cursos, recorreremos à expansão da Rede 

Federal de Educação Tecnológica na Bahia em paralelo à oferta de PROEJA. No 

ano de 2005 além da Unidade Sede, em Salvador, o atual IFBA já possuía as 

Unidades de Barreiras, Eunápolis, Valença e Vitória da Conquista. Com a Expansão 

I da Rede Federal são inauguradas as Unidades de Camaçari, Santo Amaro, Simões 

Filho e Porto Seguro. Destas nove unidades, cinco iniciam oferta de PROEJA como 

fora mencionado. Assim, a oferta do PROEJA se dá em mais do que 50% das 

Unidades da Autarquia no ano de 2006. Posteriormente, em 2010, na Expansão II 

são inaugurados os campi de Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, 

Paulo Afonso e Seabra.  

Assim, desde 2010, o IFBA já havia se expandido em número de 9  campi 

para 16, mantendo a proporção de oferta de cursos PROEJA. Atualmente (2015), 

dos 16 campi em atividade, quatro possuem turmas PROEJA - Barreiras, Salvador, 
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Santo Amaro e Vitória da Conquista -, perfazendo 25% de unidades ofertantes. 

Mesmo com a Expansão III, no mesmo ano, que acrescenta os campi de Brumado, 

Euclides da Cunha, Juazeiro, Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus, no IFBA, 

que totaliza 21 campi, destes 1916 em atividade, a oferta PROEJA prevista para o 

ano letivo de 2016.1 está representada em três campi - Salvador, Santo Amaro e 

Valença; - este último retoma oferta suspensa desde 2011 cada um com um curso - 

conforme edital de abertura de inscrição do processo seletivo/2016, disponível no 

Portal IFBA. 

 Esses dados permitem inferir que no ano de 2016, apenas 16% dos campi do 

IFBA terão estudantes de PROEJA. Assim, em dez anos de implantação do 

Programa, o IFBA apresenta uma redução de oferta nos campi de 50% para 16%, 

esclarecendo que, nesta análise, não fazemos referência a valores relativos de 

número de vagas ofertadas de acordo com o Decreto Nº 5.840/200617·. A referência 

é ao declínio de oferta em número de campi em atividade e não do total de vagas 

ofertadas nos cursos PROEJA.  

É sabido que outras variáveis - de ordem estrutural, financeira e pedagógica - 

devem ser consideradas, justificando a ausência de oferta nos novos campi que 

surgem nas expansões subsequentes. No entanto, em 2006 com dificuldades 

semelhantes, ainda assim, foi possível deflagrar a oferta de cursos. Sendo assim, 

em 2010 e 2015 já se tinha maior experiência e possibilidade de diálogo entre os 

campi, ao menos administrativo-pedagógicos para incentivar de maneira sistêmica a 

ampliação de cursos PROEJA. Não é desejável nem possível que essa pesquisa 

esgote as discussões sobre a trajetória, menos ainda sobre o declínio de oferta do 

PROEJA. Nesse aspecto, identificamos fragilidades na sistematização de ações, que, 

verdadeiramente, avancem do diagnóstico de dificuldades para ações propositivas 

para elevação de oferta do PROEJA. 

Dados do censo de 2010 quantificam mais de 60 milhões de brasileiros acima 

de 18 anos que não concluíram a Educação Básica, e que estão sem qualificação 

para o trabalho - uma população potencialmente candidata para acesso nos cursos 

PROEJA. Assim, entendemos haver permanência de demanda para o Programa, 

                                                           
16

 Os campi de Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus, de acordo com acesso no Portal do IFBA 
em 16 de outubro de 2015, não possuem turmas em funcionamento em 2015. 
17

 De acordo com o Decreto mencionado, as Instituições ofertantes do PROEJA, no ano de 2006, 
deveriam disponibilizar, no mínimo dez por cento do total de vagas de ingresso na Instituição, 
ampliando essa oferta a partir de 2007.  
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ainda que haja outro Programa para essa população - Programa Nacional de Acesso 

ao Ensino Técnico - PRONATEC18. 

Destacamos, ainda, outra questão como necessidade de atenção ao número 

de campi ofertantes. Dos 23 territórios de identidade19 no estado da Bahia, o IFBA, 

isoladamente, está representado em 13 territórios20 e, destes, em 2015, apenas 03 

com PROEJA.  

Outra questão que essa pesquisa alcançou foi sobre as razões que levam ao 

declínio de oferta de vagas de PROEJA.  Apesar de não ter como objetivo definido 

essa análise, foram identificados, nos depoimentos dos gestores, elementos que, 

somados a outras variáveis, indicam dificuldades na receptividade na comunidade 

interna tanto na gestão atual quanto das de implantação em 2006. À exemplo dessa 

dificuldade de receptividade sobre permanência de oferta do PROEJA, os gestores 

relatam que, 

[...] existe mesmo certa animosidade em relação à manutenção do 
curso nessa modalidade, com essa forma de oferta para atender a 
esse público [...] [depoente Informação e Comunicação, 2015]  

[...] quando o cidadão sai técnico e fala que se formou na modalidade 
PROEJA, o mercado vê isso aí com uma certa depreciação achando 
que é um estudante que não teve bom curso, que veio de uma 
formação fraca, então em dificuldade da absorver.[...] [ depoente 
Produção Alimentícia, 2015 ] 

No entanto há o compromisso do Governo Federal através do Plano Nacional 

de Educação – PNE, Lei Nº 13.005 de 25/06/14, com vigência por dez anos, que diz 

em sua Meta 10 que o país deve oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de 

educação de jovens e adultos, no ensino Fundamental e Médio, na forma integrada 

à educação profissional, o IFBA como Instituição de Educação, Ciência e Tecnologia 

precisa ampliar sua oferta. Vemos aí uma questão importante a ser discutida, 

institucionalmente. 

                                                           
18

 Entendemos ser necessária a problematização sobre a concorrência do PRONATEC com o 
PROEJA; no entanto, esse não é o objeto dessa pesquisa, e sim o PROEJA.

 

19
 Segundo a Secretaria de Planejamento da Bahia, “território é conceituado como um espaço físico, 

geograficamente definido, geralmente contínuo, caracterizado por critérios multidimensionais, tais 
como o ambiente, a economia, a sociedade, a cultura, a política e as instituições, e uma população 
com grupos sociais relativamente distintos, que se relacionam interna e externamente por meio de 
processos específicos, onde se pode distinguir um ou mais elementos que indicam identidade, coesão 
social, cultural e territorial”. in http://geo.dieese.org.br/bahia/territorios.php. Acesso em  09.12.15. 
20

 Bacia do Rio Grande, Baixo Sul, Chapada Diamantina, Costa do Descobrimento, Irecê, Itaparica, 
Litoral Sul, Médio Rio de Contas, Metropolitano de Salvador, Piemonte da Diamantina, Recôncavo, 
Semiárido Nordeste II, Vitória da Conquista. 

http://geo.dieese.org.br/bahia/territorios.php.%20Acesso%20em%20%2009.12
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Destacamos, ainda, que o IFBA oferta cursos PROEJA desde 2006, e que no 

Decreto nº 5840, do mesmo ano, há a determinação de que as Instituições 

ofertantes deviam disponibilizar, no mínimo, 10% do total das vagas de ingresso da 

Instituição para cursos PROEJA, tomando como referência o quantitativo de 

matrículas do ano anterior, ampliando essa oferta gradativamente nos anos 

subsequentes. No entanto, passada uma década de experiência do Instituto com o 

PROEJA, entendemos que ações precisam ser repensadas para o fortalecimento do 

Programa a partir de suas práticas associadas às pesquisas no campo da 

Educação. Ao IFBA, inequivocamente, cabe assumir esses sentidos de manutenção 

e ampliação do PROEJA. 

Ainda que a chegada do Programa Nacional de Integração da Educação 

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

Adultos – PROEJA tenha sido por Decreto, na prática, os Institutos Federais 

precisam continuar a oferta com o compromisso de ampliação por motivos de 

demanda social, por uma necessidade de disponibilizar a um grande número de 

brasileiros, que ainda não concluíram a Educação Básica e, que desejem incluir com 

uma Educação Profissional de forma Integrada. Os desafios são muitos e há, ao 

mesmo tempo, experiências exitosas no país. Assim, ampliar diálogos, buscar 

parcerias, trocar experiências e, sobretudo buscar ações propositivas trazem frescor 

a essa discussão. 
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O PROEJA NA PERSPECTIVA DOS PROFESSORES NO IFBA 

 

a) Sobre o exercício da docência no PROEJA 

 

Na terceira etapa da pesquisa, dialogamos com os docentes que, em 2015, 

atuam no PROEJA, ou que atuaram ao longo de 10 anos de existência do Programa 

nos campi de Salvador e de Santo Amaro. A relação de nomes e contatos 

eletrônicos dos docentes foi fornecida pelos respectivos coordenadores de Curso.  

Foram enviados 47 questionários pela plataforma Google Docs (Apêndice G) 

e, na mensagem eletrônica de envio havia link para acesso à Plataforma com a 

possibilidade de negativa de participação ser expressa também por mensagem 

eletrônica. Do total, recebemos 15 respostas positivas de docentes que 

preencheram o questionário em concordância com TCLE; 04 responderam 

negativamente à participação da pesquisa e 28 professores não retornaram. Assim, 

nesse capítulo, os gráficos e figuras referem-se aos campi de Salvador e de Santo 

Amaro.  

Na Figura 04, temos a representatividade de retorno dos docentes à 

participação na pesquisa e ao preenchimento dos formulários Google Docs, 

 
Figura 04: Participação dos docentes na pesquisa e no preenchimento do formulário Google Docs  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: SACRAMENTO, 2015 
 

  
Esclarecemos que as mensagens eletrônicas que convidam à participação na 
pesquisa foram enviadas em novembro de 2015 com prazo de 

 
 
 

Fonte: Sacramento, 2015 (dados da pesquisa) 
 
 

  Esclarecemos que as mensagens eletrônicas que convidam à participação na 

pesquisa foram enviadas em novembro de 2015 e os docentes tiveram 12 dias para 
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retornarem com o preenchimento dos questionários. Próximo à data final estipulada, 

4 dias antes do prazo final, fizemos novo contato eletrônico para lembrar sobre tal 

prazo e, para ampliar a possibilidade de participação, o link permaneceu aberto para 

envio a qualquer tempo. Em simulações de preenchimento, cada depoente usaria 

em torno de 5 minutos para preenchimento, salvo desejasse fazer depoimento na 

questão aberta que demandaria tempo variável.  

Em análise da representatividade do total de docentes que não deram retorno 

à solicitação de participação nessa pesquisa, buscamos compreender as motivações 

do silenciamento e, também, da negativa de preenchimento dos questionários. Ainda 

que não haja informações suficientes para conclusões. Não excluímos a 

disponibilidade de falta de tempo para preenchimento. Se considerarmos o número 

de docentes que não deram retorno somado aos que responderam negativamente, 

juntos, totalizam 68,1% dos questionários. 

 Os questionários distribuídos pela plataforma Google Docs foram construídos 

com a expectativa de buscar informações que possibilitassem análise da Gestão do 

PROEJA no IFBA, sua materialização, seus conflitos e tensões nos campi 

ofertantes.  

 Apresentaremos, a seguir, Gráfico 02 e Figura 05 , o perfil dos docentes atuantes 

nos cursos de Saneamento e Segurança do Trabalho - campi de Salvador e de 

Santo Amaro, considerando a formação acadêmica e a experiência docente na EP e 

EJA.  

Gráfico 02: Formação acadêmica dos docentes atuantes no PROEJA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fonte: SACRAMENTO, 2015 (dados da pesquisa) 
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Figura 05: Tempo de experiência docente, incluindo na EJA e EP (em anos) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: SACRAMENTO, 2015 
 

Fonte: SACRAMENTO, 2015 (dados da pesquisa) 
 

O quadro docente no PROEJA tem 62% de licenciados, o que, a priori, traz a 

expectativa de maior experiência na docência da Educação Básica; logo, mais 

familiarizada com as discussões em educação e formação pedagógica básica. Essas 

características do quadro docente são importantes para os cursos PROEJA na 

prática de ensino, ainda que saibamos que ser licenciado, por si só, não o torna 

docente em si, mas favorece a prática. 

 Ao mesmo tempo compreendemos que os tecnólogos e bacharéis (38% do 

quadro) não estariam isentos ou justificados pelas dificuldades na prática docente 

com os estudantes do PROEJA. Por essa razão, entendemos que capacitação 

docente deve estar sempre na pauta das ações institucionais para fortalecimento do 

Programa. 

Sobre a formação acadêmica dos docentes para lecionar no PROEJA, Maron 

(2011 p. 196) nos diz, 

[...] Existem [...] dificuldades para a realização da formação do 
professor que trabalha com o PROEJA e a primeira delas é fazer 
chegar até esses professores os programas oficiais de formação do 
próprio PROEJA [...]. Podemos ainda mencionar outras ameaças, 
como a inexistência de concursos públicos específicos para a 
modalidade EJA; inexistência de disciplinas específicas sobre a 
temática EJA, Educação Profissional e Ensino Médio Integrado nas 
Licenciaturas e nas graduações de Pedagogia; inexistência de 
avaliações sistemáticas dos programas oficiais de formação inicial e 
continuada de docentes; e pouca produção e publicação de material 
didático que contemple as especificidades do processo de 
aprendizagem da EJA [...] 

 Assim, concordando com Maron (2011), a questão sobre a formação docente 

para PROEJA não é exclusiva dos docentes não licenciados, mas, também, dos 

licenciados.  
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Considerando que o campus de Salvador completa 10 anos de oferta de 

cursos técnicos PROEJA, em 2016, e que o campus de Santo Amaro os oferta há 5 

anos, é possível que 93,4% dos docentes correspondentes aos intervalos de 0-3,0 e 

3,5-6,5 anos, que atuam no PROEJA estejam na sua primeira experiência com a 

EJA no Instituto ou ainda em concomitância em outra Instituição. 

Os docentes atuantes no PROEJA, nos campi mencionados, possuem de 

tempo de serviço no Instituto, na sua maioria, de 7-10,5 anos (33,3%) e o intervalo 

de tempo de atuação nos cursos PROEJA do IFBA mais frequente é de 0,0-3,0 anos 

(53,3%).  

Nos questionários, 60% dos docentes afirmam não ter conhecimento de 

discussões com os professores, nos campi, para implantação do Programa e 80% 

informam que não há discussões pedagógicas coletivas. Deste modo, 

reconhecemos uma tensão na construção do Programa já que um dos atores dessa 

política, o docente, pouco teve oportunidade de contribuição da sua gênese, ainda 

que a implantação não tivesse nascido do desejo da comunidade escolar devido a 

existência de Decreto que definiu a oferta dos cursos na Instituição. No entanto, 

compreendemos que dialogar na etapa da gênese dos cursos pode amenizar alguns 

entraves e conflitos de implantação, mesmo que não os exclua plenamente, até 

porque, a existência deles é salutar como fonte de reflexões e mudanças no seu 

desenvolvimento.  

Condição semelhante foi observada ao perguntar aos docentes sobre sua 

participação na elaboração do Plano de Curso que atua: 73% afirmam não ter 

participado dessa elaboração e desconhecerem, na íntegra, o PPC dos cursos que 

lecionam; e 67% afirmam não terem participado de modificações realizadas no Plano 

de Curso. Em contrapartida, 80% dos docentes afirmam terem participado na 

construção dos planos das disciplinas que lecionam e todos, unanimemente, 

afirmam levar em consideração a natureza de currículo integrado (EM, EP e EJA) 

dos cursos PROEJA no planejamento de suas disciplinas.  

Essas informações nos levam a alguns questionamentos: que concepção de 

currículo integrado há nesta prática docente? Que sentido de integração curricular é 

compreendido pelos docentes? Que articulações se dão entre modalidades de 

ensino (EP, EJA) e do Ensino Médio (EM) como a última etapa da Educação Básica 

(EM)? Como se materializa a integração curricular sendo que os docentes 
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constroem seus planos de disciplina com pouco ou até nenhum conhecimento do 

PPC como um todo e suas eventuais modificações? 

Sem a pretensão de esgotar, aqui, os questionamentos mencionados, 

entendemos que a desejável integração curricular no PROEJA, como uma ação que 

supere a dualidade e apartação de uma formação geral e outra formação técnica 

científica que fundamentava a LDB 5692/71, concordamos com Viriato e Favoretto 

(2012 p. 16), ao dizer que integrar um currículo subjaz algumas noções,   

[...] Integrar traz subjacentes as noções de: a) unificar nível e 
modalidade de ensino; b) articular as disciplinas referentes ao 
Ensino Médio e à Educação Profissional c) operacionalizar a 
proposta de integração no processo de ensino e aprendizagem. Isto 
exige minimamente, amparo legal, institucional e opção teórica e 
metodológica para poder sustentar uma prática educativa 
transformadora, buscando a unidade do conteúdo, firmando, desta 
forma, a proposta do currículo integrado [...]. (grifos no original). 

Ainda sobre a prática da integração curricular na EP, Moura (2010) sinaliza 

que a integração entre ensino médio e cursos técnicos tem dificuldades práticas de 

concretização, dentre outros entraves, a carência de estudos sobre o tema, sua 

execução. Moura (2010 p. 77) nos diz, 

[...] a quantidade de estudos que permitam levar à prática o conceito 
de integração curricular entre ensino médio e cursos técnicos de 
nível médio tendo trabalho, ciência, tecnologia e cultura como eixos 
estruturantes são insuficientes para a prática pedagógica cotidiana. 
Não obstante, seria exatamente esse movimento que produziria 
reflexões, nas esferas teóricas e práticas, voltadas ao 
desenvolvimento e aperfeiçoamento da integração em discussão. À 
falta desses estudos, os cursos são muito mais uma justaposição 
entre conteúdos do ensino médio e da educação profissional técnica 
de nível médio do que um novo campo constituído pela integração 
entre eles. [...]  

 

 Segundo Ramos (2012), a integração curricular deve possibilitar às pessoas 

compreenderem a realidade para além de sua aparência fenomênica. Assim, 

quando identificamos a construção de planos de disciplinas que se encerram em si e 

no olhar do próprio docente ou nos seus pares de área, vemos uma (des) integração 

deste modelo curricular. No entanto, esse aspecto dissociativo de construção 

curricular é de preocupação dos docentes que atuam no Programa. Identificamos 

essa preocupação, este desejo de “acertar”, pela escolha de fatores, em rol 

estabelecido, como de maior dificuldade na construção dos planos de disciplinas. As 

maiores preocupações indicadas pelos docentes são o de realizar planejamento 
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coletivo com outras disciplinas (53,3%) e o conhecimento dos conteúdos de outras 

disciplinas (20%).  

O estranhamento, a ausência de diálogo entre os componentes curriculares - 

disciplinas trazem problemas de ordem prática, desde a sobreposição de conteúdos, 

à fragmentação de fenômenos inter-relacionados. Como dissera Ramos (2012), é 

necessário avançar da mera fenomenologia. Entendemos que o avanço não seja 

tarefa fácil tanto do ponto de vista dos espaços como dos tempos de diálogo dos 

docentes entre si, destes com a gestão institucional e todas suas legislações, e 

também com os discentes. Reconhecemos as dificuldades, mas acreditamos na 

viabilidade de avanço na problemática da Gestão Curricular motivada por 

discussões críticas e discurso autorizado vindos da prática escolar, 

indissociavelmente, de projetos e pesquisas no campo do PROEJA. 

 Sobre as disputas e conflitos vivenciados no campo do currículo, 

principalmente na construção dos cursos, Arroyo (2011, p. 38) elucida,  

[...] Em toda disputa por conhecimentos estão em jogo disputas por 
projetos de sociedade. Deve-se questionar os conhecimentos tidos 
como necessários, inevitáveis, sagrados, confrontando-os com 
outras opções por outros mundos mais juntos e igualitários, mais 
humanos, menos segregadores dos coletivos que chegam às escolas 
públicas, sobretudo. Também é preciso repor nos currículos o 
embate político no campo do conhecimento assumido não como um 
campo fechado, mas aberto à disputa de saberes, de modo de 

pensar diferentes [...]. 

Sendo o currículo terreno de disputas e conflitos, a gestão curricular leva à 

gestão dessas disputas e conflitos. Então, ao tratar das disputas e conflitos, 

tratamos de sujeitos, de pessoas, de cidadãos que trazem em si toda uma carga 

subjetiva de visão de mundo e interesses, uma carga coletiva, social que no 

encontro desses sujeitos em um dos espaços de educação que é a escola podem 

não achar condição de ouvir e ser ouvido. No que diz respeito aos estudantes, a 

prática docente permite ver a dificuldade deles de ver contempladas suas 

necessidades de formação-educação-aprendizagem ditas para si, mas que, no 

entanto, pouco participa dessa construção. Essa não é uma realidade exclusiva nem 

da Educação Profissional, nem da EJA e nem do Ensino Médio. No entanto, como 

os cursos do PROEJA promovem o triplo encontro é esperado mais tensões e 

conflitos na defesa dos interesses da EP, da EJA e do EM com pessoas 

trabalhadoras, jovens e adultas. Desse modo, os diversos discursos e seus sentidos 
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inerentes vão atravessando a questão da gestão curricular com todos os entraves 

apontados e, provavelmente, em possíveis buscas de soluções para as dificuldades. 

 

B) Sobre a participação docente no PROEJA 

 

O PROEJA por se tratar de uma interação da Educação Profissional com a 

Educação de Jovens e Adultos, instituída como modalidade de ensino na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação vigente, prevê que os conteúdos curriculares devam 

estar orientados para a prática social e do trabalho, através de metodologias que 

considerem o perfil desses educandos seja pela maturidade, experiências 

profissional e de vida anteriores, itinerário educativo interrompido. Nesta perspectiva, 

o docente que atua nesta modalidade, na sua maioria, elenca dificuldades para sua 

atuação nesses cursos e ainda raramente começam a lecionar na EJA de forma 

voluntária.  

Muitas vezes, a chegada dos docentes às turmas da EJA se dá por 

demandas administrativas como disponibilidade ou complementação de carga 

horária entre outros, e menos frequente por escolha. No PROEJA não seria diferente 

com o agravante da aparente pouca experiência da Rede Federal de Educação 

Profissional Tecnológica com este público. Na verdade, a Rede Federal de 

Educação Tecnológica tem experiência secular na EP com estudantes adultos, pois, 

oferece cursos de diversos eixos tecnológicos para pessoas, por exemplo, 

concluintes do ensino médio. A “novidade” na Rede é integrar o 

ensino/aprendizagem com o mesmo público (adulto), na formação profissional no 

ensino médio que é materializada no PROEJA.  

Os Institutos Federais, na prática, precisam resgatar a consciência de sua 

larga e sólida experiência com EP e utilizá-la a favor da integração das duas 

modalidades (EP e EJA) no nível médio. No nosso entendimento, essa in 

(consciência) da Rede de sua expertise é que passa a ser traduzida como 

“inexperiência” com a EJA, sendo que, o que de fato é novidade é a integração da 

EP com a EJA.  

Sobre esse perfil dos docentes que chegam à EJA, Jardilino e Araújo (2014 p. 

96) trazem informações de pesquisas que tratam de formação docente na EJA, 

[...] As recentes pesquisas evidenciam ainda que os professores da 
EJA, originários de diversas áreas de formação, são preparados para 
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atuar no ensino regular e ingressam na EJA por diferentes motivos e, 
em raras situações por uma escolha pessoal. Em geral, são 
professores que não possuem formação teórico-metodológica para o 
trabalho com jovens e adultos, construindo sua compreensão das 
necessidades e possibilidades da docência na EJA no dia a dia da 
sala de aula. 

Sobre a especificidade do perfil docente nos Institutos Federais e as 

dificuldades no exercício da docência, Souza e Nascimento (2012, p. 411-412) 

argumentam, 

[...] Temos, portanto, uma nova instituição, com um novo perfil, um 
novo currículo, um novo projeto político – pedagógico e com um 
quadro de servidores jamais imaginado há algumas décadas. Essa 
realidade é alvissareira, não podemos negar, mas, em meio ao 
deslumbramento, esquecemo-nos de que uma boa parte desses 
milhares de docentes dos IFs, senão a maioria deles, não tem um 
curso de formação profissional para área da educação. São 
bacharéis graduados nas engenharias, em Direito, em Arquitetura, 
em Administração, dentre outras áreas. Muitos desses docentes 
nunca participaram de eventos ou cursos que oferecessem subsídios 
para as suas ações como docentes. [...] 

 

Como visto anteriormente (Figura 05), no IFBA, a maioria dos docentes tem 

pouca experiência na EJA e como em qualquer outra Instituição também encontra 

dificuldades para lecionar nesses cursos. As dificuldades elencadas pelos docentes 

nas turmas do PROEJA são multifatoriais como, por exemplo, diversidade etária e 

de escolaridade, avaliação acadêmica, escolha de práticas de ensino e 

aprendizagem, dificuldades dos estudantes acompanharem os conteúdos, entre 

outras.  

 Ao serem questionados, sobre as maiores dificuldades na construção dos 

planos de disciplina nesses cursos, os depoentes indicaram as mais frequentes: 

diversidade de níveis de escolaridade dos estudantes, escolha de práticas de ensino 

e aprendizagem, diversidade de acompanhamento dos conteúdos, dificuldade de 

planejamento coletivo com outras disciplinas, escolha de formas de avaliação para 

esses estudantes; tempo disponível para desenvolvimento das disciplinas, 

selecionar os conteúdos adequados/necessários para estes estudantes. Vejamos o 

Gráfico 03: 
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Gráfico 03: Fatores de maior dificuldade identificados pelos docentes na construção dos Planos de 
disciplinas no PROEJA 
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Das dificuldades apontadas pelos professores, vemos que a maior delas está 

relacionada com o público que chega ao PROEJA, ou seja, a escolaridade mais 

frequente não corresponde ao perfil previsto no programa – maiores de 18 anos e 

Ensino Fundamental concluído. Essa informação foi identificada tanto junto aos 

docentes, quanto no diálogo com os gestores dos cursos ao afirmarem que a 

maioria dos estudantes que ingressa no Programa já possui Ensino Médio concluído 

ou, ainda, casos de estudantes com ensino superior incompleto, ou já graduados. 

Esses dados trazem uma dificuldade que vai além dos objetivos dessa pesquisa, 

mas que ao mesmo tempo interfere na Gestão do Programa, pois, o currículo não se 

resume a uma sucessão de disciplinas, de ritos burocráticos de organização, e deve 

estar centrado no sujeito.  

Ainda que não pretendamos avançar nas causas e ações relacionadas à 

evasão escolar, aqui, vemos que sua ocorrência pode estar associada à 

desmotivação do estudante em cumprir todas as etapas do curso, em média, por 

três anos para os que já possuem formação superior à esperada no PROEJA, 

considerando que esses são maioria nas turmas. Mais preocupante do que isso, 
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consideramos o fato do acesso menor do público para o qual o PROEJA foi 

concebido e, dessa forma, não contribuir com a diminuição da população de mais de 

60 milhões de brasileiros acima de 18 anos que não concluíram a Educação Básica 

e estão sem qualificação para o trabalho de acordo com dados do Censo de 2010.  

No formulário Google Docs utilizado com os professores, constava uma 

questão opcional aberta21 em que os depoentes poderiam incluir 

informações/opiniões que julgassem relevante na discussão curricular dos cursos 

PROEJA no IFBA - dos quinze depoentes, doze responderam à questão.  

Relativas à diversidade de níveis de escolaridade dos estudantes como 

dificuldade na construção dos planos de disciplina do PROEJA destacamos alguns 

depoimentos que elucidam a discussão feita, 

[...] a questão da evasão também pode ser propiciada pelo fato de 
não haver uma forma de restringir a entrada de alunos que realmente 
atendam aos requisitos da modalidade: jovens e adultos que não 
tiveram a possibilidade de cursar o ensino médio em idade escolar 
[...]; A maioria dos alunos já tenham (sic) cursado ensino médio em 
outras escolas e ingressaram no PROEJA do IFBA [...] tirando a 
oportunidade daqueles que, de fato, precisam dessa formação. [...] 

[...] um dos grandes entraves é a questão da seleção dos estudantes, 
visto que a maioria já possui nível médio e alguns, inclusive, nível 
superior, ao lado de alunos clássicos do PROEJA sem ensino médio 
concluído, o que dificulta muito.  

As demais dificuldades remetem à formação docente já que tratam de 

aspectos voltados para o planejamento das disciplinas. Ainda que o docente não 

seja o único sujeito na realização dessa Gestão Curricular aqui compreendida, 

consideramos o docente como um elemento que carrega boa parte dessa tarefa por 

estar diretamente em relação interpessoal com o estudante na expectativa de uma 

relação que transcenda esse contato. A relação professor-estudante deve contribuir 

com a formação do sujeito aprendente que supera o tempo e o espaço da sala de 

aula, e que os estudantes se identifiquem como coautores na construção de 

conhecimento.  

E sobre essa especificidade da prática docente na EJA, apontada pelos 

professores, na LDB 9394/96, bem como no Decreto de implantação do PROEJA, é 

reconhecida a necessidade de uma formação específica, especializada que 

                                                           
21

 Na questão opcional aberta constante no formulário, a autoria dos depoimentos não é identificada 
pela Plataforma Google Docs. Por essa razão, os depoimentos referentes à questão opcional 
constantes nesse texto estão sem indicação por nomes dos Eixos Tecnológicos.   



78 

 

transcenda a formação inicial trazida das licenciaturas ou outros cursos de 

graduação. Sobre o tema, Jardilino e Araújo (2014 p.120) esclarecem que, 

[...] a necessidade de um professor capacitado para esse trabalho se 
faz sentir ao considerarmos a complexidade desse espaço educativo, 
a diversidade geracional que o compõe e, portanto, a maneira 
diversa como a aprendizagem ocorre e as problemáticas emergem. [...]  

 

E complementa sobre o currículo da formação inicial de professores, 

 

Ele é elaborado por instituições dotadas de um saber-fazer com a 
finalidade de preparar os futuros professores para exercer as 
atividades profissionais, de autorizá-los por meio do certificado, a 
desempenhar suas funções e também de reproduzir a cultura 
dominante. As orientações no currículo influenciarão no modelo de 
professor que está se formando para atuar na sociedade [...] cinco 
orientações conceituais na formação de professores: a acadêmica, a 
tecnológica, a personalista, a prática e a crítica, que se refletirão em 
imagens do professor como técnico, como especialista, como 
pessoa, como investigador, como crítico, como alguém que reflete 
sobre a prática. [...] (Idem, p. 140-141) 

 Sobre formação específica para lecionar no PROEJA, os quinze docentes 

pesquisados concordam que ela é necessária. Destes, 40% informam não ter 

conhecimento de que, da implantação do PROEJA até o ano de 2015, tenha havido 

alguma programação para formação específica dos docentes que atuam nesses 

cursos; e 33% afirmam que não houve programação.  

Os professores do campus de Santo Amaro correspondem a 53% dos 

depoentes. Esse campus tem cinco anos de oferta de PROEJA e, talvez, este fato, 

possa justificar o pequeno número dos que tinham conhecimento de existência de 

oferta de cursos ou similares para formação específica. Ainda assim, 13,13% 

declaram ter conhecimento de que houve cursos de qualificação lato sensu/stricto 

sensu. 13,4% dos docentes declaram saber que houve a referida formação por 

oficinas pedagógicas, fóruns, seminários. Nesse caso, todas as atividades 

mencionadas são mais curtas que o CEPROEJA.  

Ainda sobre a necessidade de formação específica para atuação no PROEJA 

relatada pelos docentes, essa preocupação é reforçada com alguns depoimentos 

feitos em questão opcional aberta do formulário. Doze depoentes responderam à 

questão opcional. Das doze questões respondidas, 50% mencionam a questão 

sobre a formação. Destas, destacamos quatro, 
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[...] não passei por nenhum tipo de formação específica para atuar na 
mesma, quesito que julgo fundamental para o bom andamento do 
processo de formação dessas pessoas [...] 

[...] É preciso que o professor seja melhor preparado e 
instrumentalizado para lidar com as características peculiares ao 
público esperado no PROEJA [...] 

[...] Outro ponto importante é a capacitação para professores 
PROEJA, visto que muitos são professores do integrado ou superior 
e também dão aulas no PROEJA do mesmo modo, sendo que é um 
público que precisa de um olhar diferenciado.  

[...] Deparam-se com professores que aplicam os mesmos conteúdos 
com a mesma tecnologia em um curso noturno e com pessoas 
adultas [...] O procedimento metodológico, em sala de aula, deverá 
fazer a diferença no aprendizado. [...] 

 Dentre os depoentes, 93,3% consideram válida a continuidade de ofertas de 

cursos PROEJA. Informação que se alinha com os gestores à época de implantação 

em 2006 e que permanecem no quadro docente atual. Os docentes, ao serem 

questionados quanto à receptividade deles com a chegada do PROEJA no IFBA, 

declaram opiniões diferentes, como mostra o Gráfico 04, 

Gráfico 04: Opinião dos docentes sobre a chegada do PROEJA  
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Fonte: SACRAMENTO, 2015 (dados da pesquisa) 

 

Como já mencionado, 93,3% dos docentes concordam com a continuidade do 

PROEJA, e nenhum deles considera a receptividade dos cursos como boa. Ao 

analisar, conjuntamente, essa duas opiniões, a princípio, podem parecer 

contraditórias, pois, levam ao questionamento: se a receptividade com o PROEJA 
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não é boa por que quase a totalidade dos depoentes defende a continuidade do 

Programa? O que é possível inferir sobre essas informações é que esse sentimento 

de pouca receptividade deve interferir no fazer dos cursos, nas práticas mais amplas 

dos docentes que incidir na gestão do Programa como um todo. 

 Em consulta ao Documento Institucional – Plano de Metas 2015 – disponível 

no Portal do IFBA, ao se pesquisar as palavras PROEJA e PRONATEC, localizamos 

oito e quatro ocorrências, respectivamente. Nas Figuras 06 e 07, podemos ver 

algumas dessas ocorrências dos termos, 

 

Figura 06: Planilha de metas 2015 de campi e Pró-reitorias diversas que consta o termo PROEJA 

 
Fonte: 
file:///C:/Users/M%C3%B4nica/Downloads/planejamento%20institucional%202015%20definitivo%20(2).pdf. 
Acesso em 16/01/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/MÃ´nica/Downloads/planejamento%20institucional%202015%20definitivo%20(2).pdf
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Figura 07: Planilha de metas 2015 de campi e Pró-reitorias diversas que consta o termo PRONATEC 

 
Fonte: http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17044-dados-censo-2015-
11-02-materia&Itemid=30192.  Acesso em 16/01/16 
 
 

Das oito ocorrências que surgem de PROEJA, nenhuma está associada com 

avaliação ou ampliação do Programa. As ações tratam de recepção de alunos, 

conselho de classe, ampliação de acervo entre outros em campi diversos que nesta 

figura se trata do campus Salvador. Já quanto ao termo PRONATEC, das quatro 

ocorrências, duas versam sobre implantação de cursos, continuação e ampliação. 

Ainda que essa seja uma consulta simplificada, vê-se que as intenções expressas 

pelos depoentes tanto na implantação em 2006 como em 2015, no Plano de Metas 

não se materializam na perspectiva de ampliação do PROEJA no IFBA. E mais, o 

PRONATEC se destaca com ações de continuação e expansão. Na figura 07, é 

possível notar que as ações mencionadas estão associadas à Pró-reitoria de 

extensão (PROEX) que coordena o PRONATEC diferentemente do PROEJA 

vinculado à Pró-reitoria de Ensino (PROEN), através das Diretorias dos campi. 

Identificamos, também, nos depoimentos dos docentes algumas 

informações/opiniões que remetem a essa gestão institucional do PROEJA,  

[...] O próprio IFBA deveria valorizar mais esta modalidade [...], 
deveria criar um setor específico para acompanhar as dificuldades e 
buscar resolvê-las. 

Fazer uma discussão na rede para rever toda modalidade. [...] 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17044-dados-censo-2015-11-02-materia&Itemid=30192
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=17044-dados-censo-2015-11-02-materia&Itemid=30192


82 

 

Um dos entraves é a questão da seleção de estudantes, visto que a 
maioria já possui nível médio. 

Outro aspecto importante é a infraestrutura da escola para acolher as 
possíveis propostas metodológicas que requerem recursos humanos 
e/ou tecnológico disponíveis. 

Repensar os critérios de ingresso no Programa/ Curso, pois não há 
uma avaliação de conhecimentos básicos para medir a capacidade 
do aluno [...] nem todo curso se adapta a esta modalidade. 

Há uma indiferença e uma espécie de vácuo institucional em relação 
aos cursos PROEJA [...] a formação e o currículo do IFBA gravitam 
em torno de demandas do mercado de trabalho e são forjados para 
qualificar os jovens para esse mercado. Acontece que ao fazer isso, 
o currículo perde em autonomia porque fica diretamente atrelado aos 
imperativos do mercado, e, assim perde em possibilidades e 
potencial de re-pensar de forma reflexiva suas práticas. 

 Ainda sobre a receptividade dos estudantes do PROEJA no Instituto, ao longo 

dessa pesquisa, houve depoimentos que denotam relativa animosidade, rejeição 

desses sujeitos pela comunidade escolar. Soma-se a isso, a ausência de 

concordância dos docentes de que haja uma boa receptividade. Acreditamos que a 

eventual existência de rejeição pela comunidade interna ao PROEJA não tem o 

poder de definir o tratamento dado ao Programa, no entanto pode interferir nas 

ações e práticas dos seus atores.  

 Consideramos que a rejeição aos cursos PROEJA não passam, 

exclusivamente, pela natureza dos estudantes que diferem dos habituais dos cursos 

integrados regulares, mas também pela equivocada ideia de que o Instituto deva 

dedicar mais atenção aos cursos, também com adultos, porém que parecem dar 

“melhor retorno”. O suposto melhor retorno seria formar técnicos que efetivamente 

saiam preparados para o mercado de trabalho. Em nossa opinião, é a mesma 

rejeição camuflada de zelo pela coisa pública. Em depoimento de um depoente, 

podemos verificar essa compreensão, 

[...] Já teve até manifestação de acabar com o EJA e tornar apenas 
subsequente com dois anos apenas, quatro módulos. [...] Então 
pensamos: já que é assim, acho que estamos gastando dinheiro e 
não estamos formando um técnico, que não é absorvido. 

Esse pensamento de rejeição ao curso não é exclusivo do IFBA. Em pesquisa 

realizada no estado do Rio Grande do Norte, (Moura e Pinheiro, 2010 p. 169-170) 

trazem não só a rejeição como outros aspectos do PROEJA que requerem 

preocupação, 
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[...] Vários aspectos contribuem para um quadro preocupante, dentre 
eles: a falta de processos sistemáticos de formação continuada dos 
docentes; a ausência de discussões mais qualificadas no interior das 
instituições acerca da concepção do EMI e da implantação do 
Programa; a forma impositiva como esse Programa entrou em vigor; 
os elevados índices de evasão; e uma visão elitista de parte dos 
profissionais que integram a rede federal, os quais vinculam a 
entrada do público da EJA nessas instituições a uma ameaça à 
qualidade do ensino ali existente. Dessa forma, esse conjunto de 
fatores está contribuindo significativamente para que haja uma 
parcial rejeição ao Programa no interior da rede [...] (grifo nosso) 

 Um dos depoentes ao ser objetivamente questionado quanto a sua opinião, 

enquanto gestor, sobre a receptividade da comunidade sobre a manutenção do 

Programa relatou, 

[...] sinceramente não. Por que tudo que está no papel tá (sic) muito 
arrumadinho, claro. Parece um sonho de consumo de muita gente. 
Na verdade [...] existe certa animosidade em relação à manutenção 
do curso nessa modalidade, com essa forma de oferta para atender a 
esse público. É um publico diferenciado. Os motivos são tantos 
desde achar que eles, os alunos, não têm competência [...] [depoente 
Informação e Comunicação, 2015] 

[...] é uma demanda da sociedade brasileira, uma necessidade da 
sociedade brasileira, mas isso precisa ser mais articulada, feito com 
mais qualidade [...] Assim, é muita responsabilidade, e a gente não 
pode brincar com a vida das pessoas por que o país precisa, nós 
temos condições de fazer. Temos que envolver mais segmentos da 
vida do país, o empresariado se comprometer mais com isso, a 
sociedade civil organizada, os outros, as atrizes e atores e da 
sociedade tem que dar uma atenção maior à questão da qualificação, 
da formação, elevação de escolaridade de tanta gente no nosso país. 
[depoente Ambiente e Saúde, 2015] 

 

 Em análise global das informações e discussões dos depoentes que 

trouxeram um panorama da Gestão do PROEJA no IFBA ao longo de dez anos de 

oferta de cursos, foi possível ratificar a necessidade de ampliar a discussão desse 

Programa no Instituto. 

 

c) Desafios para o PROEJA no IFBA 

Desde a etapa inicial da pesquisa, desejava ampliar a discussão da Gestão 

do PROEJA no IFBA por compreender que, ainda que tenhamos muita 

intencionalidade de ofertar cursos de EP de qualidade pautados na tradição e 

relevância histórica da Autarquia na Educação Nacional, não poderia ignorar 
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dificuldades e entraves na sua execução. Como fora dito, presenciei a chegada do 

Programa no Instituto e, desde lá, observávamos o propósito de “acertar” em mais 

um desafio imposto. No entanto, nos consideramos “amadores” para esse desafio. 

 Como Programa educacional é preciso que avancemos efetivamente nas 

práticas administrativas e pedagógicas, ainda que não tenhamos respostas prontas 

para solução de problemas recorrentes na Gestão do PROEJA. É preciso avançar 

das boas intenções para ações efetivas, autorizadas a partir de diagnósticos e 

pesquisas em Educação.  

Os desafios para a gestão do PROEJA na Rede Federal e, em particular no 

IFBA, objeto dessa pesquisa, são multifatoriais. Nos diálogos realizados com os 

depoentes, somados a informações de pesquisadores na área de Educação, vemos 

aspectos da Gestão do Programa que, ainda que comuns a outras Instituições de 

Ensino ofertantes do PROEJA, têm suas especificidades do coletivo escolar.  

 Dentre os desafios, consideramos algumas questões. A primeira se relaciona 

diretamente com as práticas institucionais ao discutir os modos de acesso ao 

Programa, das ações que contribuam com a permanência que, por si só, implica em 

várias práticas com auxílios e benefícios - transporte, alimentação, material didático 

específico e horários diferenciados de acesso aos instrumentos de aprendizagem, já 

que estes estudantes têm restrição de horários além das aulas, pois são estudantes 

trabalhadores -, além de acompanhamento diferenciado para superação de 

dificuldades de aprendizagem identificadas por diagnóstico técnico e/ou procura 

voluntária. Soma-se a isso, a concepção de organização curricular que promova o 

diálogo contínuo das áreas de conhecimento próprias da formação de Ensino Médio 

com as áreas de formação profissional dos diversos eixos tecnológicos existentes. 

Segundo Moll (2010), é relevante a existência de diversidade de saberes para 

o currículo do PROEJA com a inclusão de saberes da contemporaneidade que 

atravessam o cotidiano e dão sentido às relações sociais e às trajetórias das 

pessoas que buscam o PROEJA como locus de aprendizagem. Saberes como, por 

exemplo, práticas digitais, expressões artísticas e culturais desses sujeitos. Para a 

autora,  

[...] entre os desafios para possibilitar a construção do PROEJA 
como política educacional está a aproximação de campos 
conhecidos e desenvolvidos, historicamente, por itinerários 
acadêmicos e políticos próprios: a educação de jovens e adultos 
(EJA), a educação profissional e tecnológica (EPT) e a educação 



85 

 

básica , considerando-se seus níveis fundamental e médio. Tanto do 
ponto de vista de sua compreensão e elaboração teórica, quanto da 
proposição em termos de políticas públicas, esses três campos 
pouco tem dialogado entre si. Aproximá-los significa produzir um 
campo epistemológico, pedagógico e curricular novo. Não significa 
subsumi-los uns aos outros, mas relacioná-los no plano da reflexão e 
da ação educacional e política. (Moll, 2010, p. 134) 

 

Outro desafio para os ofertantes de PROEJA está relacionado com o 

reconhecimento das trajetórias e experiências de vida dos estudantes. Mais do que 

ter ciência dessas características é utilizá-las a favor das práticas de ensino 

aprendizagem e não o contrário , quando, muitas vezes, vemos, por exemplo, a 

diversidade etária como entrave no lugar de vantagem.  

Assim, defendemos a criação de oportunidade para os atores/autores do 

Programa de ouvir e serem ouvidos sobre as práticas de uma década de existência 

do PROEJA para que se aperfeiçoem práticas e soluções ainda dissonantes para 

enfrentamento das dificuldades comuns em campi diversos e que possam ter sido 

resolvidas.  

Essas reflexões nos levam de volta a uma das premissas dessa pesquisa: 

incentivar a criação de um espaço coletivo, reflexivo e propositivo na Gestão do 

PROEJA no Instituto Federal da Bahia, ou seja, a implantação de um Fórum 

Intrainstitucional do PROEJA no IFBA. 

Entendemos que esse Fórum deve ser, antes, discutido com seus atores – 

professores, técnicos, discentes e comunidade participante das atividades do 

PROEJA no IFBA, para que cumpra seu ideal de consolidar as ações do Programa 

nesse Instituto, tendo a representação das diferentes modalidades de participação 

no/do PROEJA. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O Instituto Federal da Bahia é uma Instituição de Ensino secular e, por essa 

razão, vivenciou uma série de re/evoluções próprias da educação brasileira que, 

inexoravelmente, se imbrica com transformações sociais. A autarquia mudou de 

nome algumas vezes, seguindo os contextos da educação no país, se modificando, 

reorganizando-se e buscando sintonia com os tempos e espaços que ocupa. 

Nessa pesquisa discutimos a Educação de Jovens de Adultos e Educação 

Profissional no IFBA e procuramos identificar e historicizar sentidos que a Educação 

de Jovens e Adultos assume na Educação Profissional, materializada no Programa 

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

e Adultos – PROEJA. Na trajetória das análises, no campo da pesquisa, 

encontramos compreensões de sentido ora semelhantes entre gestores e 

professores do Programa, ora com dissonância de entendimento, refletindo nas 

ações e práticas exercidas no PROEJA.  

Entendemos que diagnosticar e relatar a dinâmica da Gestão do PROEJA no 

IFBA traz uma contribuição para discussão sobre esse Programa, e acreditamos que 

essa pesquisa tenha trazido colaboração para tal. Mas é necessário avançar, 

inclusive, no sentido de, após olhar “para dentro”, ao traçar diagnóstico interno de 

práticas e inquietações dos atores do Programa, seguir no olhar “para fora”, 

entendido aqui como refletir o que se faz para construir o PROEJA que se quer e se 

precisa. 

Os diálogos estabelecidos com os atores da pesquisa – professores e 

gestores do Programa, no IFBA -, reforçaram algumas impressões e aspirações 

iniciais como pesquisadora, também, sujeito da pesquisa. A principal impressão foi 

que, após dez anos de existência do PROEJA nesse Instituto, ainda é preciso ter um 

olhar e uma atenção maior para compreender o Programa que temos/fazemos e o 

que queremos/podemos ter. É necessário que o PROEJA ocupe seu lugar 

institucional e permaneça, efetivamente, na pauta cotidiana do Instituto. Elucidar 

essas compreensões traz fortalecimento do Programa na sua função social, pois o 

diálogo, certamente, pode contribuir para o alcance desse objetivo: ocupar seu lugar 

institucional e permanecer, efetivamente, na pauta cotidiana do Instituto. 

Diálogo, aqui, é compreendido com incentivo de construção de espaços de 

discussão e análise do PROEJA com seus atores, a fim de fortalecê-lo como política 
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social dessa Instituição e, ao mesmo tempo, contribuir para o fortalecimento do 

PROEJA como campo de pesquisa no próprio Instituto. 

Compreendi, ainda, a importância do fortalecimento de conversas com outras 

Instituições que se dedicam ao tema e, por isso, proponho a construção de um 

Fórum interinstitucional de PROEJA no IFBA.  

A proposta do Fórum deve extrapolar o convite da participação de todos os 

atores do PROEJA no IFBA, pois não almejamos delimitações fechadas, concluídas. 

Ao contrário, intentamos uma proposta aberta a ser discutida com esses atores que 

fazem o Programa nas suas dimensões, nos seus lugares, nas suas ações – 

servidores, estudantes e representantes da sociedade. 

Sobre a importância do diálogo intra e inter institucional para fortalecimento 

do PROEJA no país, nos diz com Moll (2010 p 134-135) que, 

[...] essa aproximação também possibilita, em médio prazo, o 
estabelecimento de interfaces entre instituições educativas que 
pouco têm dialogado entre si; escolas técnicas e agrotécnicas 
federais, escolas de ensino médio propedêutico, escolas/programas 
de educação de jovens e adultos, instituições que fazem educação 
profissional e tecnologias ligadas ao sistema S. Necessariamente, as 
diferentes esferas de governo deverão estabelecer pautas novas de 
diálogo que permitam aproximar esforços e construir alternativas 
para a oferta qualificada de novas oportunidades educacionais. Esse 
diálogo institucional pouco tem sido exercido no país e sua falta 
agrava o quadro de desarticulação que corrobora uma oferta menor 
que a demanda potencial e a insuficiência de informações de jovens 
e adultos acerca de possíveis itinerários de formação profissional e 
de campos de trabalho [...]. 

Ao longo de dois anos de pesquisa junto ao GESTEC (2014-2015), no diálogo 

com os depoentes, compreendi melhor que é reconhecida a relevância do Programa 

e, também, dos seus entraves e dificuldades na sua Gestão. Ao mesmo tempo, 

percebi um desejo de “acertar”; desejo que não resolve as dificuldades, mas, como 

ponto de partida, reflete na disposição de reflexão–ação. É neste sentido que 

desejamos contribuir na Gestão do PROEJA no IFBA. 

A proposta de um Fórum Intrainstitucional de PROEJA no Instituto Federal da 

Bahia considera que o Programa, como uma demanda social assumida pelos 

Institutos, precisa ser discutido de forma sistêmica no IFBA. 

O Instituto Federal da Bahia com sua estrutura multicampi carrega, como 

outros, dificuldades de interlocução de práticas educacionais de questões comuns, 

porém executadas rotineiramente nos seus campi e que, por diversas causas 

perdem a oportunidade de um diálogo que contribua no enriquecimento de soluções 
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e encaminhamentos de dificuldades comuns. Essa dissonância ocorre igualmente na 

Gestão do PROEJA desenvolvida nos campi de Salvador e Santo Amaro, além de 

outros que tiveram oferta de cursos.  

A partir de sistematização de informações sobre a Gestão do PROEJA no 

IFBA, alcançada com a conclusão dessa pesquisa, entendemos que a proposição de 

um Fórum Interinstitucional do PROEJA pode contribuir, não só como um espaço de 

discussão e análise de práticas exitosas em perspectiva de socialização, como, 

ainda, promover no fortalecimento do Programa como política institucional do IFBA. 

Vemos, também, nele, a oportunidade de ações propositivas como campo de 

pesquisa e que possa aproximar ainda mais o Instituto de outras Instituições que 

atuam na EJA e na EP. 

 A proposta do Fórum PROEJA no Instituto já fora pensada desde o início da 

pesquisa no ano de 2014. No decorrer do desenvolvimento do trabalho essa 

demanda se revela mais claramente a partir de participantes/ depoentes da pesquisa 

ao longo desses dois anos. É, também, a partir do diálogo com os docentes e 

gestores do PROEJA que os eixos de discussão se materializaram. No entanto, não 

pretendemos definir exatamente como esse Fórum poderá ser realizado, mas, 

sobretudo, que essa pesquisa contribua na sua estruturação e sua desejável 

realização. Assim, ponderamos aqui, questões preliminares do Fórum PROEJA - 

IFBA a ser desenvolvido posteriormente. 

O Fórum na sua primeira edição deve ser um evento interno com discussões 

pontuais sobre as especificidades e demandas prioritárias do próprio Instituto nos 

seus diversos campi. No entanto, nas edições seguintes pode/deve estender sua 

composição com a participação de outros Institutos, a exemplo do IF Baiano que 

amplia a ação no estado da Bahia com maior número de territórios de identidade e 

diversidade de eixos tecnológicos.  

Posteriormente, para fortalecer ainda mais o Fórum PROEJA é importante que 

amplie diálogo com a sociedade civil através de entidades representativas do mundo 

do trabalho e órgãos licenciadores e reguladores dos eixos tecnológicos 

desenvolvidos no Instituto e eventuais associações estudantis.  

Para o funcionamento do Fórum com a participação de seus servidores e 

estudantes há a necessidade de uma avaliação ampliada que considere desde 

organização acadêmica, além de aspectos de logística e orçamento. 
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O Fórum PROEJA–IFBA deve ser permanente, mas com reunião, 

inicialmente, semestral; depois com possibilidade de ampliar sua periodicidade para 

encontro anual. Tem como objetivo aprofundar discussões sobre as modalidades 

educativas - EJA e EP - a partir de depoimentos de experiências vivenciadas pelos 

docentes, gestores, técnicos e estudantes do PROEJA, identificando dificuldades 

comuns assim como soluções. Desse modo, contribui para práticas propositivas com 

base em pesquisas, desenvolvidas a partir de identificação de temas relevantes para 

a execução do Programa, e que contribuam na consolidação do PROEJA como 

política institucional. 

 Quanto à composição, sugerimos que seja composto por gestores, docentes, 

técnicos administrativos da área pedagógica e estudantes (por categorias) que 

comporão duas plenárias - Abertura e Encerramento-, e com constituição de grupos 

de trabalho temáticos. Os grupos serão compostos por pelo menos dois membros de 

cada categoria dos campi participantes. 

Como temas preliminares de discussão, propomos: (1) Mecanismos de 

acesso; (2) Divulgação e processo seletivo de estudantes; (3) Permanência e êxito – 

diagnóstico e ações; (4) Seleção e construção de Projetos Pedagógicos de Curso; 

(5) Formação Inicial e Continuada do docente; (6) Política de egressos e a 

contribuição estudantil na gestão do PROEJA; e (7) Concepções de currículo 

integrado. 

Por fim, almejamos o fortalecimento da proposta de Fórum Institucional de 

PROEJA do IFBA para que continue dialogando com os Fóruns de EJA Estaduais 

representados em 26 estados, incluindo a Bahia, além do Distrito Federal. Fóruns 

com reconhecimento do MEC e como a sociedade brasileira com destaque das 

Instituições de ensino e pesquisa na área de Educação, a fim de somar no 

fortalecimento da Educação de Jovens e Adultos no país. 
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APÊNDICE A 

 
Questionário semiestruturado - gestores/IFBA – Dimensão de Gestão – 2006 

(Realizado por Google Docs) 
 
 

- Campus que atuava em 2006: __________________ 
 

Sexo: ______________ 
 
Formação acadêmica: (Poderá indicar mais de uma formação) 

 
Graduação: 
 Licenciatura em:           
 Bacharelado em:           
 Tecnólogo em:           
 Engenharia em:           
 
Pós- graduação:  
 Não possui (    ) 

      Especialização (     )  

Mestrado (     )  

 Doutorado (     )  

 

Possui Pós-graduação na área de Educação?  

Não (    )  

       Sim - Especialização (    )  

       Sim - Mestrado (     )       

       Sim – Doutorado (    )  

 
Dados profissionais: 
 

- Quanto tempo de serviço no IFBA (anos)? 

0-3 (   )    3,5- 6,5 (   ) 7-10,5 (    ) de 10,5 – 13,5      (   ) acima de 14 
 

- Qual função administrativa que exercia em 2006? 

Diretor (a) Geral (    )    Diretor(a) de Ensino (     )   Coordenador(a) de curso (   )  

 

- Qual seu tempo de serviço na docência (anos)? 
0-3 (   ) 3,5- 6,5 (   )  7- 10,5 (    ) 10,5 -13,5 (    ) acima de 14(    ) 

 
- Deste tempo total, quantos na Educação Profissional - EP (anos)? 
0-3 (   ) 3,5- 6,5 (   )  7- 10,5 (    ) 10,5 -13,5 (    ) acima de 14(    ) 

 
- Deste tempo total, quantos na Educação de Jovens e Adultos - EJA (anos)? 
0-3 (   ) 3,5- 6,5 (   )  7- 10,5 (    ) 10,5 -13,5 (    ) acima de 14(    ) 
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Sobre a implantação do PROEJA 
 
- A implantação do PROEJA, no seu campus, foi discutida com a comunidade 
escolar? 
  
Não (    )   
Sim - em reunião geral (     )   
Sim - em reunião de área/coordenação (    ) 

Outros (    ) 
 
Para as questões que seguem, indique apenas uma opinião para cada:  

Questões Concordo 
totalmente 

Concordo  
em parte 

Discordo 
totalmente 

O IFBA apresentava condições pedagógicas para 
implantação do PROEJA 

1 2 3 

O IFBA apresentava  professores suficientes para 
a assumirem o PROEJA 

1 2 3 

Os cursos PROEJA têm receptividade interna no 
Instituto 

1 2 3 

Os estudantes da EJA procuram o IFBA pela 
tradição da escola 

1 2 3 

O IFBA oferece formação continuada para os 
professores atuarem no PROEJA 

1 2 3 

O IFBA deve continuar a ofertar cursos PROEJA 1 2 3 

 

- Como se deu a escolha do (s) curso(s) PROEJA ofertado(s) na implantação? 

Audiência pública (    ) 

Reunião Geral (    ) 

Comissão interna de implantação dos cursos (    ) 

Coordenação de curso (    ) 

 

- Como foi construído o(s) Plano(s) de Curso do(s) curso(s) PROEJA na implantação 

do Programa? 

- Insira informações complementares, caso ache necessário. 
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APÊNDICE B 

 
Roteiro de entrevista para Gestor Sistêmico de Ensino do IFBA em 2006 

 
 

Local: ______________ Data: ___ / ___/ 15  Horário: __h __min às ___h ___ 
 
 

Observações da pesquisadora (se necessário):  
 
 
___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

Questão 1 : Como foi a chegada do PROEJA em 2006 na Instituição ?  
 
 
Questão 2 : Como foi à relação administrativa – pedagógica  da Diretoria de 
Desenvolvimento de Ensino da Unidade Sede ( Em Salvador) com as Unidades de 
Ensino Descentralizada de Ensino na chegada do PROEJA em 2006?  
 
 
Questão 3 : Há algo mais que considere relevante comentar sobre a implantação do 
PROEJA?  
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APÊNDICE C 
 

Roteiro de entrevista semiestruturada – Coordenador (a) de Curso PROEJA 
campus de Salvador 

 
 

 

 

1. Tem conhecimento como se deu a escolha do curso de Infraestrutura Urbana 

em 2006? 

2. Tem conhecimento de como se deu a gestão da reestruturação do novo curso 

– Saneamento? 

3. Qual o perfil de escolaridade da maioria dos ingressantes? 

4. Qual o perfil de etário da maioria dos ingressantes? 

5. Como são feitos ajustes/ alterações no currículo do PPC (Plano de Curso)? 

6. Como se dá a participação dos alunos na construção do PPC? 

7. Como se dá o contato da coordenação com alunos egressos? Se não houver 

egressos, como pensam em manter contato futuramente com eles? 

8. Quais as dificuldades mais recorrentes nas reuniões de coordenação quanto 

ao planejamento do curso e da prática docente com os jovens e adultos? 

9. Há algo mais que considere relevante comentar sobre o PROEJA no IFBA? 
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APÊNDICE D 
 

Roteiro de entrevista semiestruturada – Coordenador (a) de Curso PROEJA 
campus de Santo Amaro 

 
 

1. Como foi a chegada do PROEJA na Instituição em 2010?  

2. Tem conhecimento como se deu a escolha do curso de Segurança do 

Trabalho em 2010? 

3. Qual o perfil de escolaridade da maioria dos ingressantes? 

4. Qual o perfil de etário da maioria dos ingressantes? 

5. Como são feitos ajustes/ alterações no currículo do PPC (Plano de Curso)? 

6. Como se dá a participação dos alunos na construção do PPC? 

7. Como se dá o contato da coordenação com alunos egressos? Se não houver 

egressos, como pensam em manter contato futuramente com eles? 

8. Quais as dificuldades mais recorrentes nas reuniões de coordenação quanto 

ao planejamento do curso e da prática docente com os jovens e adultos? 

9. Há algo mais que considere relevante comentar sobre o PROEJA no IFBA? 
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APÊNDICE E 
 

Questionário semiestruturado para Coordenador (a) de Curso PROEJA – 
campus de Salvador 

 

Data: ___ / ___ / 15              

Local: ______________________      Horário: ___ h ___ min   às   ___ h ___ 

 

A- Dados pessoais: 

 

Nome: ___________________________________________________________ 

Sexo:  Feminino (     )   Masculino (      ) 

 

 

B- Formação acadêmica:  

 

1. Graduação: (Pode preencher mais de uma alternativa) 

  

Licenciatura em:           

 Bacharelado em:           

 Tecnólogo em:           

 Engenharia em:           

  

2. Pós- graduação: (Pode preencher mais de uma alternativa) 

 

 Especialização (     ) Mestrado (     )  Doutorado (     )  

 

Pós-graduação na área de Educação?  

 (    ) Não 

        (    ) Sim (     )Especialização  (     ) Mestrado (  )Doutorado  

C- Dados profissionais: 

 

1. Qual seu tempo de serviço na docência (em anos)? 

(    ) 0-3 (    ) 3,5- 6,5 (     ) 7- 10,5  (  ) acima de 10,5       Quantos : ______ 
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2. Deste tempo total, quantos na Educação Profissional (EP) (em anos):           

(    ) 0-3 (    ) 3,5- 6,5 (     ) 7- 10,5  (     ) acima de 10,5    Quantos : ______ 

 

3. Deste tempo total, quantos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) (em anos):  

(    ) 0-3 (    ) 3,5- 6,5 (     ) 7- 10,5  (   ) acima de 10,5      Quantos : ______ 

 

4. Quanto tempo de serviço no IFBA? 

(   ) 0-3 (   ) 3,5- 6,5 (    ) 7- 10,5  (   ) acima de 10,5      Quantos : ______ 

 

5. Quanto tempo na coordenação do curso PROEJA? (em anos): ________________ 

 

6. Para as questões que seguem, indique sua opinião, circulando apenas um dos 

números:  

 Concordo 

totalmente 

Concordo  

em parte 

Discordo 

totalmente 

O Instituto é receptivo aos cursos PROEJA 1 2 3 

O IFBA deve continuar a ofertar cursos PROEJA 1 2 3 

Os estudantes da EJA procuram o IFBA pela 

tradição da escola 
1 2 3 

O IFBA oferece formação continuada para os 

servidores atuarem no PROEJA 
1 2 3 
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APÊNDICE F 

 

Questionário semiestruturado para Coordenador (a) de Curso PROEJA – 
campus de Santo Amaro 

 

Data: ___ / ___ / 15              

Local: _______________________      Horário: ___ h ___ min   às   ___ h ___ 

 

A- Dados pessoais: 

 

Nome: ________________________________________________________ 

Sexo:  Feminino (     )   Masculino (      ) 

 

 

B- Formação acadêmica:  

 

1. Graduação: 

 Licenciatura em:           

 Bacharelado em:           

 Tecnólogo em:           

 Engenharia em:           

  

2. Pós- graduação: (Pode preencher mais de uma alternativa) 

 

 Especialização (     ) Mestrado (     )  Doutorado (     )  

 

Pós-graduação na área de Educação?  

 (    ) Não 

       (    ) Sim (     )Especialização  (     ) Mestrado (   )Doutorado

  

 

C- Dados profissionais: 

 

1. Qual seu tempo de serviço na docência (em anos)? 

(    ) 0-3 (    ) 3,5- 6,5 (     ) 7- 10,5  (    ) acima de 10,5     Quantos : ______ 

 

2. Deste tempo total, quantos na Educação Profissional (EP)(em anos):           

(    ) 0-3 (    ) 3,5- 6,5 (     ) 7- 10,5  (     ) acima de 10,5    Quantos : ______ 

 

3. Deste tempo total, quantos na Educação de Jovens e Adultos (EJA) (em anos):  
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(    ) 0-3 (    ) 3,5- 6,5 (     ) 7- 10,5  (    ) acima de 10,5     Quantos : ______ 

 

4. Quanto tempo de serviço no IFBA? 

(   ) 0-3 (   ) 3,5- 6,5 (    ) 7- 10,5  (   ) acima de 10,5      Quantos : ______ 

 

5. Quanto tempo na coordenação do curso PROEJA? (em anos): ___________ 

 

6. A implantação do PROEJA foi discutida com a comunidade escolar em 2010? 

  

Não (    )  Sim (     )   

 

7. Se sim, como se deu a discussão: 

 

(    ) Reunião Geral   (    ) Reunião de área/coordenação 

(    ) Outra opção               Qual? ____________________________________ 

 

8. Para as questões que seguem, indique sua opinião, circulando apenas um dos 

números:  

 

 Concordo 

totalmente 

Concordo  

em parte 

Discordo 

totalmente 

O Instituto é receptivo aos cursos PROEJA 1 2 3 

O IFBA deve continuar a ofertar cursos PROEJA 1 2 3 

Os estudantes da EJA procuram o IFBA pela 

tradição da escola 
1 2 3 

O IFBA oferece formação continuada para os 

servidores atuarem no PROEJA 
1 2 3 
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APÊNDICE G 

 
 Questionário semiestruturado - docentes/IFBA - Dimensão Pedagógica 2015 

(Realizado por Google Docs) 
 
A- Dados pessoais:  
 
Nome:__________________________________________________________ 
 
Sexo:  Feminino (     )   Masculino (      ) 
 
Campus que atua em 2015: __________________ 
 
B- Formação acadêmica: 
 
Graduação: (Pode assinalar mais de uma resposta) 
  Licenciatura (    ) 
  Bacharelado (    ) 
  Tecnólogo (    ) 
  Engenharia (    ) 
 
Pós- graduação na área de Educação (Pode assinalar mais de uma resposta) 
                     Não possui (    ) 
           Especialização (     )  
                    Mestrado (     )   
                    Doutorado (     )  
 
C- Dados profissionais: 
 

1. Tempo de serviço na docência (em anos)? 

0-3 (   ) 3,5- 6,5 (   ) 7- 10,5 (    )  11 -13,5 (   ) acima de 14(  ) 

 

2. Deste tempo total, quantos na Educação Profissional – EP (anos)? 

0-3 (   ) 3,5- 6,5 (   )  7- 10,5 (    ) 11 -13,5 (    ) acima de 14(    ) 

 

3. Deste tempo total, quantos na Educação de Jovens e Adultos - EJA (anos)? 

0-3 (   ) 3,5- 6,5 (   )  7- 10,5 (    ) 11 -13,5 (    ) acima de 14(    ) 

 

4. Quanto tempo de serviço no IFBA (anos)? 

0-3 (   ) 3,5- 6,5 (   )  7- 10,5 (    ) 11 -13,5 (    ) acima de 14(    ) 

 

5. Quantos anos leciona no curso PROEJA do IFBA ( anos) ? 

0-3 (   ) 3,5- 6,5 (   )  7- 10,5 (    ) 
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6. Leciona disciplina(s) do (a): 

Ensino Médio (     )  

Área técnica (    )   

Ensino Médio e Área técnica  (    )  

 

7. Além da docência, exerce algum cargo administrativo no IFBA no ano de 2015? 

Não (    )  Sim (    )  
 

8. A implantação do PROEJA no seu campus foi discutida com os professores? 

Não tenho conhecimento (    )  

Não houve discussão (    )   

Houve discussão (com Direção Geral, Coordenação de Área / Curso) (    ) 

 

9. Houve discussões pedagógicas coletivas para a implantação ? 

Não tenho conhecimento (    )  

Não houve (    )   

Houve com reunião apenas de professores (    )  

Houve com professores e pedagogos (    ) 

 

10. Da implantação do PROEJA até o ano de 2015 há/houve alguma programação 

para formação específica para docentes que atuam nesses cursos ? 

Não tenho conhecimento (    ) 

Não Houve (    ) 

Houve em oficinas pedagógicas (    ) 

Houve em Fóruns / Seminários (    ) 

Houve em cursos de curta/ média duração (    ) 

Houve em cursos de qualificação lato sensu/ stricto sensu (    ) 
 

11. O(a) sr(a) considera necessário formação específica para lecionar no PROEJA? 

Não (    )  Sim (    )  
 

12. Em sua opinião, como foi a receptividade dos docentes com a chegada do 

PROEJA? 

Indiferente (    ) 

Ruim (    )              

Regular (    )  

Boa (    ) 

 

13. Em sua opinião, considera válido que o IFBA continue a oferta de cursos 

PROEJA?  

Não(    )  Sim(    )   
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14. Tem conhecimento, na íntegra, do Plano do Curso do PROEJA no qual o (a) 

senhor (a) atua? 

Não (    )  Sim (    )  

 

15. Houve sua participação na elaboração do Plano do Curso de PROEJA que atua ? 

Não (    )  Sim (    )  

 

16. Houve sua participação na construção do(s) plano(s) da(s) disciplina(s) que 

leciona? 

Não (    )  Sim (    ) 

 

17. Tem conhecimento se houve alguma alteração no Plano do Curso que atua da 

implantação até os dias atuais? 

Não (    )  Sim (    )  

 

18. O (a) sr(a) teve participação nas modificações feitas no Plano de Curso? 

Não (    )  Sim (    )  

 

19. Na construção do planejamento da(s) sua(s) disciplina(s) leva em consideração 

a natureza do currículo integrado (ensino médio / educação profissional / EJA) dos 

cursos PROEJA? 

Não (    )  Sim (    ) 

 

20. Nos cursos PROEJA que atua que fatores considera de maior dificuldade para 

construção do Plano(s) da(s) disciplina(s) que leciona? 

Não encontro dificuldade (    ) 

Diversidade de faixa etária dos estudantes (    ) 

Diversidade de níveis de escolaridade dos estudantes (    ) 

Diversidade de acompanhamento dos conteúdos pelos estudantes(    ) 

Tempo disponível para desenvolvimento da(s) disciplina(s) (    ) 

Meu conhecimento dos conteúdos de outras disciplinas (    ) 

Planejamento coletivo com outras disciplinas (    ) 

Selecionar os conteúdos adequados/necessários para estes estudantes (    ) 

Escolher formas de avaliação para estes estudantes (    ) 

Escolher práticas de ensino e aprendizagem para estes estudantes(    ) 

Outras dificuldades(    ) 

 

21. Neste item, solicito a inclusão de informações/ opiniões que julgue relevante na 

discussão curricular dos cursos PROEJA no IFBA. Este item é muito importante para 

análise desta pesquisa. Muito obrigada. 
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ANEXO 

 
 

 ANEXO A. TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO A 
 

 

 
 
 

Universidade do Estado da Bahia 
Departamento de Educação – DEDC- Campus I 

Curso de Mestrado Profissional Gestão e Tecnologias 
Aplicadas à Educação 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Título do projeto: A Gestão Curricular da Educação de Jovens e Adultos na Educação 

Profissional no IFBA – um encontro de duas modalidades de ensino: quando um mais um é 

mais do que dois. 

 

Pesquisadoras responsáveis:      Prof.ª Dra. MÁRCEA ANDRADE SALES 

     Prof.ª MÔNICA PINTO SACRAMENTO  

 

 O (a) Senhor (a) está sendo convidado (a) para participar da pesquisa: A Gestão 

Curricular da Educação de Jovens e Adultos na Educação Profissional no IFBA – um 

encontro de duas modalidades de ensino: quando um mais um é mais do que dois, o projeto 

tem como objetivo pesquisar a gestão do currículo no PROEJA desde a sua implantação no 

Instituto Federal da Bahia - IFBA, do ano de 2006, até 2015, considerando as alterações 

curriculares neste período para o desenvolvimento do Programa.  

 A aplicação desta pesquisa trará ou poderá trazer como contribuições na 

discussão acerca nas modificações impostas pela legislação vinculadas ao PROEJA, nas 

ações modificadas e/ou mantidas com os possíveis reflexos da prática escolar na gestão 

curricular. Caso se sinta desconfortável em qualquer das etapas do trabalho sua autonomia 

está garantida podendo desistir da participação a qualquer momento sem que isto lhe traga 

qualquer ônus. Caso aceite participar o (a) Senhor (a) será submetido aos procedimentos 

listados a seguir, os quais serão realizados pela pesquisadora mestranda: entrevistas 

semiestruturadas que serão gravadas e/ou questionários a partir da plataforma Google 

Docs. 

 Os resultados obtidos poderão ser divulgados para a comunidade científica. No 

entanto, sua identidade ficará em sigilo e sob a responsabilidade dos responsáveis técnicos 

da pesquisa. Caso aceite, seu consentimento poderá ser retirado em qualquer fase da 

pesquisa sem qualquer constrangimento. Sua participação na pesquisa não apresenta risco 

físico a sua pessoa e sua participação será sigilosa e confidencial e o (a) Senhor (a) não 
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terá qualquer despesa. Não haverá também qualquer pagamento relacionado à sua 

participação de acordo com a Resolução 466/2012 CNS/MS e, caso se sinta prejudicado (a) 

pelo estudo, seus direitos serão respeitados.   

Informamos ainda que em caso de dúvidas o (a) Senhor (a) poderá contatar as 

pesquisadoras responsáveis pelo projeto: Mônica Pinto Sacramento – Departamento de 

Tecnologia em Saúde e Biologia – DTSBio, Campus de Salvador, Instituto Federal da Bahia 

– IFBA , Rua Emídio Santos, s/n, Barbalho, Salvador – BA, CEP 40.301.015, Tel.: (71) 2102 

9492, email monsac@ifba.edu.br ; Prof.ª Dra. Márcea Andrade Sales , Departamento de 

Educação Campus I, Universidade do Estado da Bahia – UNEB, Rua Silveira Martins, nº 

2555, Cabula, Salvador –BA, CEP 41.150.000, Tel.: (71) 3117 3111, email 

marcea_ufba@yahoo.com .Poderá contatar ainda o Comitê de Ética em Pesquisa 

CEP/UNEB,  Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. Salvador-BA. CEP: 41.195-001.000, Tel.: 

71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br ou a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 

(CONEP), Esplanada dos Ministérios, Bloco G – Edifício Anexo, Ala ‘B” – 1º andar – Sala 

103B, CEP 70058 -900 – Brasília, DF. Tel. (61) 3315- 5878/79. 

Eu,___________________________________________,R.G_____________ 

informo que, após ter sido devidamente esclarecido pela pesquisadora sobre os objetivos, 

riscos e benefícios da pesquisa da pesquisa A Gestão Curricular da Educação de Jovens e 

Adultos na Educação Profissional no IFBA – um encontro de duas modalidades de ensino: 

quando um mais um é mais do que dois , concordo em participar sob livre e espontânea 

vontade, como voluntário(a) do estudo e estou ciente que os dados coletados serão 

armazenados por um período de cinco anos sob a guarda das pesquisadoras responsáveis 

e serão utilizados única e exclusivamente para este projeto. 

 Estou ciente que terei acesso aos dados registrados, caso seja do meu 

interesse, e atesto que não fui submetido (a) à coação, indução ou intimidação. Considero-

me satisfeito (a) com as explicações das responsáveis e concordo em participar. 

 Este documento possui duas vias uma das quais fica com a pesquisadora 

mestranda para arquivamento e a outra com o (a) participante.  

 

___________________,    ______ de _________________ de  2015. 

 

___________________________________________ 

     Assinatura do (a) Participante da pesquisa 

___________________________________________ 

     Assinatura da Professora Orientadora 

___________________________________________ 

     Assinatura da Pesquisadora Responsável - Mestranda  
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