UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS – MESTRADO PROFISSIONAL

Jársia de Melo Santos

A PRESENÇA NO MUNDO DE TRABALHO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DAS POLÍTICAS
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRONATEC): DESCREVENDO RELATOS E
EXPERIÊNCIAS DE EDUCANDAS DA EJA EM LAURO DE FREITAS - BA

SALVADOR/BA

2018
JÁRSIA DE MELO SANTOS

A PRESENÇA NO MUNDO DE TRABALHO DE MULHERES BENEFICIÁRIAS DAS POLÍTICAS
DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL (PRONATEC): DESCREVENDO RELATOS E
EXPERIÊNCIAS DE EDUCANDAS DA EJA EM LAURO DE FREITAS - BA

.

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado
Profissional em Educação de Jovens e Adultos, da
Universidade do Estado da Bahia – UNEB, como requisito
parcial para obtenção do título de Mestre no Mestrado
Profissional em Educação de Jovens e Adultos – MPEJA
do Departamento de Educação – Campus I, da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB).
Área de Concentração 1 – Educação, Trabalho e Meio
Ambiente.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª. Carla Liane Nascimento dos
Santos

Salvador/BA
2018

FICHA CATALOGRÁFICA
Sistema de Bibliotecas da UNEB
Bibliotecário: XXXX
Santos, Jársia de Melo
A presença no mundo de trabalho de mulheres beneficiárias das
políticas de qualificação profissional (PRONATEC): descrevendo relatos e
experiências de educandas da EJA em Lauro de Freitas – BA /Jársia de
Melo Santos
79 fl f.: il
Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade do Estado
da Bahia. Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação de
Jovens e Adultos (MPEJA), 2018.
Orientadora: Profª. DrªCarla Liane Nascimento dos Santos
1. Educação de jovens e adultos – Lauro de Freitas – BA. 2.
PRONATEC 3. Mulheres.

CDD:

JÁRSIA DE MELO SANTOS

A PRESENÇA NO MUNDO DE TRABALHO DE MULHERES
BENEFICIÁRIAS DAS POLÍTICAS DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
(PRONATEC): DESCREVENDO RELATOS E EXPERIÊNCIAS DE
EDUCANDAS DA EJA EM LAURO DE FREITAS - BA

Dissertação apresentada ao Programa de Mestrado
Profissional em Educação de Jovens e Adultos, Área de
Concentração I – Educação, Trabalho e Meio Ambiente,
em de dezembro de 2018, como requisito para obtenção
do título de Mestre em Educação de Jovens e Adultos pela
Universidade do Estado da Bahia. Composta pela Banca
Examinadora:

Aprovado em _____ de _____________ de _________

COMISSÃO EXAMINADORA

_______________________________________________
Prof. Drª Carla Liane Nascimento dos Santos – Orientadora
Universidade do Estado da Bahia – UNEB
Doutora em Ciências Sociais – UFBA

_________________________________________________
Prof. Doutor Marcius, de Almeida Gomes – Examinador interno
Prof. Titular do Departamento de Educação, Campus XII, Guanambi
Universidade do Estado da Bahia – UNEB

______________________________________________
Prof. Doutor Antônio Mateus Soares - Examinador externo
Prof. Professor Adjunto
Universidade Federal do Recôncavo - UFRB

Dedico este trabalho a minha família, que
sempre me apoiou e me incentivou em todos
os momentos, fazendo a vida valer cada vez
mais а pena.

AGRADECIMENTOS

Há pessoas que nos falam e nem as
escutamos, há pessoas que nos ferem e nem cicatrizes
deixam mas há pessoas que simplesmente aparecem
em nossas vidas e nos marcam para sempre.
Cecília Meireles

Começo os meus agradecimentos ao pai maior, e a espiritualidade por estarem
sempre comigo, me auxiliando nas tarefas mais difíceis, me dando discernimento,
coragem e força.
A minha mãe, Sônia Melo, mulher guerreira, que do seu jeito, soube orientar e
acolher a todos nós (seus filhos), nos mostrando o caminho do bem e a importância
da educação para o nosso desenvolvimento, essa conquista também é sua mãe.
A meu pai, Jarbas Evangelista (in memorian), a nossa convivência foi por pouco
tempo, mais o amor, carinho, cuidado e proteção ultrapassam as barreiras do físico.
A certeza de te der sempre ao meu lado me fortalece todos os dias.
Ao meu avô, João Evangelista (in memorian), minha referência, meu porto seguro.
Tenho certeza que juntos comemoramos mais essa conquista.
Aos meus irmãos, Jarson Melo e Jardson Melo, símbolo de amor, união e gratidão,
que, mesmo tendo nossas diferenças, sempre estamos juntos, apoiando e vibrando
um pela conquista do outro.
Aos meus sobrinhos João Vicente Melo e Arthur Melo, que me ensinam a cada dia
o amor puro e inocente das crianças, vibro a cada conquista e descoberta deles,
ser tia definitivamente foi a coisa mais mágica dos últimos tempos.
A minha orientadora professora Carla Liane, pela paciência e por entender as
minhas dificuldades, a sua compreensão, seu cuidado e amorosidade foram
fundamentais para esse resultado.
A minha amiga André Cruz, minha inspiração, seu apoio foi fundamental para a
minha entrada no mestrado durante o processo de seleção, “mestre” sem você não
conseguiria, suas palavras de incentivo, suas orientações e correções fizeram a
diferença.
Ao meu amigo, irmão, Leonardo Berlim que está comigo em todos os momentos da
minha vida, sempre me apoiando, incentivando, sendo companheiro nas piores e
melhores ideias que já tive ao longe desses anos de amizade. Gratidão irmão,
certeza que vivemos um reencontro de almas.
A minha amiga e agora comadre, Cynira Viana, que sempre vibrou pelas minhas
alegrias e conquistas, muito obrigada, e minha gratidão por me fazer a Dinda mais
boba e coruja do nosso “Tom”.
A minha amiga, irmã, Ivana Carla, sempre atenta, me apoiando e me incentivando
nos momentos de dificuldades, muito obrigada pela sua atenção você, também faz
parte da minha história, do ensino fundamental para a vida toda.... Obrigada pelo
apoio emocional e religioso durante todos esses anos.

Aos amigos (as) e colegas de trabalho que sempre me apoiaram e me incentivaram,
tirando minhas dúvidas e me ajudando em todos os momentos de desanimo.
Aos meus colegas do MPEJA e, de forma especial, Deysiene Cruz, Fernanda Brito,
Graciela Santos e Hildebrando Filho – pelo convívio e presença constantes durante
a realização de atividades no programa, nossa amizade foi o maior presente que o
mestrado pode nos dar. Gratidão por todo o apoio, carinho e empatia.
Sou grata a todas essas pessoas e tantas outras que não estão aqui mais que
direta ou indiretamente, fizeram parte da minha formação e que guardo com muito
carinho em meu coração... A todos (as), obrigada por tudo!

Aquele que cede ante ao obstáculo, que desiste diante da dificuldade já
perdeu a batalha sem a ter enfrentado. Não raro, o obstáculo e a
dificuldade são mais aparentes que reais, mais ameaçadores do que
impeditivos. Só se pode avaliar após o enfrentamento. Ademais, cada
vitória conseguida se torna aprimoramento da forma de vencer e cada
derrota ensina a maneira como não se deve tentar a luta. Essa conquista
é proporcionada mediante o esforço de prosseguir sem desfalecimento e
insistir após cada pequeno ou grande insucesso. O objetivo deve ser
conquistado, e, para tanto, a coragem do esforço contínuo é
indispensável.
Muitas vezes será necessário parar para refletir, recuar para renovar
forças e avançar sempre. É uma salutar estratégia aquela que faculta
perder agora o que é de pequena monta para ganhar resultados
permanentes e de valor expressivo depois.
Joanna de Ângelis

SANTOS, Jársia de Melo. A presença no mundo de trabalho de mulheres
beneficiárias das políticas de qualificação profissional (PRONATEC):
descrevendo relatos e experiências de educandas da EJA em Lauro de Freitas
– BA. Dissertação (mestrado). Departamento de educação do campo I,
Universidade do Estado da Bahia, Salvador, 2018.
RESUMO
Este trabalho trata de uma pesquisa acerca das egressas do curso técnico de meio
ambiente localizada em Lauro de Freitas região metropolitana de Salvador- BA,
oriundas da Educação de Jovens e Adultos - EJA, visando retratar a inclusão
dessas mulheres no mundo do trabalho mediadas pelo Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico – PRONATEC, desenvolvido no período de 2013 a 2017.
O objetivo geral é diagnosticar a inserção no mundo do trabalho das mulheres
egressas do curso técnico em questão. Os objetivos específicos são: apresentar os
conceitos históricos e as mudanças sociais que levaram as mulheres
a se
profissionalizarem; descrever o percurso formativo das educandas, identificando as
dificuldades apresentadas pelas discentes no seu ingresso, permanência e sucesso
nos cursos técnicos avaliados e diagnosticar a partir dos relatos, a atuação dessas
mulheres no mundo do trabalho. É uma pesquisa de abordagem qualitativa,
descritiva, desenvolvida por meio de entrevistas semiestruturadas. A pesquisa
aborda a EJA a partir dos teóricos referenciais como Haddad (2007) e Di Pierro
(2001). Para abarcar o contexto metodológico, teremos Ludke & André (1986),
Godoy (1995) e Minayo (2001). Para discussão acerca da profissionalização,
recorremos a Lima (2013) e Motta (2016), entre outros, que embasaram e que
deram suporte ao estudo. É expressivo perceber a contribuição da pesquisa para o
conhecimento sistematizado sobre a execução do PRONATEC, e a inserção das
mulheres jovens e adultas estudantes da EJA, que concluíram o curso técnico de
meio ambiente. Diante dos resultados apresentados na pesquisa, percebe-se a
mudança do perfil do mundo do trabalho e a crescente procura pela
profissionalização por partes das mulheres, jovens e adultas. Porém, fica claro
também a falta de oportunidade e a dificuldade que essas profissionais encontram
em conseguir uma integração profissional estruturada, tendo como consequência a
reprodução na informalidade. Acredita-se que esta pesquisa pode colaborar,
efetivamente, para o estudo do tema, mostrando a importância da mulher no seu
percurso histórico e social.
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ABSTRACT

This work deals with a research about the egress of the technical course of
environment located in Lauro de Freitas metropolitan region of Salvador, BA, from
the Education of Young and Adults - EJA, aiming to portray the inclusion of these
women in the work world mediated by the Program National Program for the Access
to Technical Education - PRONATEC, developed from 2013 to 2017. The general
objective is to diagnose the insertion in the working world of women who have
graduated from the technical course in question. The specific objectives are: to
present the historical concepts and the social changes that led the women to
become professional; to describe the students' educational background, identifying
the difficulties presented by the students in their entry, permanence and success in
the technical courses evaluated and to diagnose from the reports, the performance
of these women in the world of work. It is a qualitative, descriptive research
developed through semi-structured interviews. The research approaches the EJA
from the referential theorists like Haddad (2007) and Di Pierro (2001). To cover the
methodological context, we will have Ludke & André (1986), Godoy (1995) and
Minayo (2001). For discussion about the professionalization, we resort to Lima
(2013) and Motta (2016), among others, that supported and supported the study. It
is expressive to perceive the contribution of the research to the systematized
knowledge about the implementation of PRONATEC, and the insertion of the young
women and adult students of the EJA, who concluded the technical course of the
environment. Considering the results presented in the research, one can notice the
changing profile of the world of work and the growing demand for the
professionalization of parts of women, young and old. However, it is also clear the
lack of opportunity and the difficulty that these professionals find in achieving a
structured professional integration, with the consequence of the reproduction in the
informality. It is believed that this research can effectively collaborate to study the
theme, showing the importance of women in their historical and social history.

Keyword: Youth and Adult Education; PRONATEC; Women
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1

INTRODUÇÃO
O trabalho refere-se a uma pesquisa acerca da inserção profissional de

mulheres jovens e adultas no mundo do trabalho, mediadas por curso de qualificação
profissional, vinculada ao Programa Nacional de Acesso ao Ensino TécnicoPRONATEC, oferecida em Lauro de Freitas, região metropolitana de Salvador -Ba.
Para tanto, foi empreendida uma análise das políticas públicas dirigidas a este
universo no intuito de desvelar as complexidades do cenário macroestrutural no qual
estão inseridas. Foram observadas ainda as representações dessas mulheres no
que tange aos desafios cotidianos e expectativas de um futuro com melhor qualidade
de vida.
Para descrever o percurso analisado é importante apontar a participação
da pesquisadora, graduada em Biologia, na contribuição do objeto, considerando
que a mesma atuou como docente na implementação do PRONATEC durante cinco
anos (2012 a 2017), acompanhando as dificuldades do Programa, criado como forma
de promover e expansão e a democratização do ensino profissional no Brasil.
Nesse período, após ser aprovada no processo seletivo como docente de
uma instituição localizada em Lauro de Freitas, vinculada ao sistema “S” (conjunto
de instituições corporativas voltadas a treinamento profissional, pesquisa e
assistência técnica e social), teve a oportunidade de trabalhar na área ambiental e,
assim, vivenciar várias etapas do PRONATEC (lei nº 12.513, de 26 de outubro de
2011), programa que alterava as Leis nº 7.998, de 11 de janeiro de 1990 e regulava
o Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e instaurava o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), nº 8.212, de 24 de julho de 1991,dispondo sobre a
organização da Seguridade Social e estabeleceu o Plano de Custeio, nº 10.260, de
12 de julho de 2001, que dispõe sobre o Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior, nº 11.129, de 30 de junho de 2005, instituindo assim, o Programa
Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem), e dá outras providências.
O Programa do Seguro-Desemprego, o Abono Salarial e o Fundo de
Amparo ao Trabalhador (FAT), foram os primeiros a serem iniciados na instituição
que já possuía como perfil alunos com variadas formações, idades e gênero. O curso
de qualificação tinha duração de três meses, com aulas diárias de 4(quatro) horas e
estava vinculado ao recebimento do seguro desemprego. O que, de uma forma ou
de outra, obrigava o aluno a participar das aulas, visto que a frequência semanal era
enviada para o governo.
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O maior desafio ao ser docente desse Programa estava em saber
administrar alguns conflitos como: 1- ministrar aula para alunos sem o devido
interesse na área ambiental uma vez que a escolha pelo curso era definida pela falta
de opção ou pela necessidade de receber o seguro desemprego. A inscrição era feita
com base na disponibilidade no ato da matrícula, independente da afinidade, e não
pelo tema a ser abordado, objetivando apenas a garantia do benefício; 2- a falta de
nivelamento escolar pois, havia alunos com nível superior, médio e fundamental na
mesma sala; 3- as diferentes faixas etárias também se tornaram desafios já que
alunos com 18 anos, iniciando sua vida profissional, conviviam com senhores e
senhoras de 60 a 70 anos, que se sentiam deslocados diante das diferentes idades;
4- além de garantir o seguro desemprego, os alunos recebiam auxílio transporte e
alimentação e, muitas vezes, com o atraso de um dos benefícios, não frequentavam
as aulas. A falta dos auxílios complementares era usada como justificativa para
abonar as ausências, principalmente, quando o atraso era do auxílio transporte,
caracterizando o quarto desafio nessa jornada.
Outras modalidades de curso, também custeados pelo programa, foram
os de qualificação, que tinham a duração de 3 meses, com aulas de 4 horas diárias,
no qual os alunos recebiam apenas o auxílio transporte. Nesse curso o maior desafio
era nivelar os conhecimentos escolares e manter em sala de aula alunos que vinham
de outros municípios, de idades variadas e com limitações cognitivas. Além das
dificuldades já citadas havia alunos surdos, o que exigia a ajuda de um intérprete de
libras nas aulas.
Paralela às modalidades de ensino fornecidos pelo programa, o maior
número de ofertas e de participantes eram os cursos técnicos de meio ambiente,
distribuídos nos três turnos, em salas com 40 alunos. Para participar era necessário
que os alunos estivessem cursando o ensino médio em alguma instituição pública e,
como incentivo, eram disponibilizados auxílio transporte e lanche, garantidos
quinzenalmente mediante frequência enviada para setor responsável.
A proposta do programa era dar a oportunidade para que esses alunos
concluíssem, paralelamente, o ensino médio e o ensino profissional. Muitos
obstáculos foram superados ao longo do curso, afinal o público era muito
heterogêneo, com idades variando entre 17 até 65 anos, alunos regulares do ensino
médio e outros que frequentavam a EJA.
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Diante deste cenário o que chamou mais atenção foi a quantidade de
mulheres jovens e adultas que se dedicavam a participar do programa. Esse contexto
constituiu o ponto de partida para o surgimento do interesse em investigar sobre o
destino das mulheres egressas do curso técnico de Meio Ambiente através do
PRONATEC, que acreditaram e apostaram todas as suas esperanças no ingresso
no mundo do trabalho.
Desta forma, justifica-se que o interesse em estudar sobre a temática da
inserção das jovens e adultas no mundo do trabalho, através do curso
profissionalizante, especificamente no âmbito industrial, na Região Metropolitana de
Salvador (RMS). O tema se tornou ainda mais relevante porque originou-se a partir
da experiência profissional vivida pela pesquisadora enquanto docente de cursos de
formação profissional de jovens e adultos nas unidades do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial, ligados à política nacional de incentivo à formação de
trabalhadores.
Na direção de tais inquietações, Lima (2013), defende que existe um
aparente consenso sobre a necessidade de educação profissional. Para ele,
diversos órgãos públicos e privados concordam com a expansão dessa modalidade
de ensino, porém, tal opinião gera algumas questões como: educação profissional
para que? Para quem? Como? Onde? Quais conteúdos devem ser aprendidos? Com
isso, o autor define educação profissional como sendo:
Um conjunto de políticas, programas e ações de educação,
interdependentes do nível e de sua relação com a escolaridade, cujo
princípios e objetivos é a formação para o trabalho em todas as suas
formas (LIMA ,2013, p.45).

Uma definição tão genérica, contempla todas as modalidades de cursos,
sendo eles superiores, técnicos de nível médio e os cursos ditos “livres”,
denominados de “qualificação profissional”. Com a chegada do PRONATEC tornouse mais intenso o debate e a reflexão crítica sobre o desenvolvimento desta política
tão importante para o crescimento social e econômico do Brasil.
O que se deve avaliar é a qualificação do trabalhador, entendida com os
conhecimentos fundamentais para exercer o trabalho, o que não deve ser confundido
com o termo “qualificação profissional”, que tem um sentido mais restrito de curso,
sendo essencial para a produção do mais-valor e, portanto, adquire papel estratégico
nas interações capital e trabalho.
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Historicamente, a primeira abordagem envolvendo o desenvolvimento da
educação profissional no país, foi na época do Brasil Colônia, onde formar para o
trabalho era atividade voltada para órfãos e desvalidos. Na Primeira República, a
formação de trabalhadores era coisa para socialistas e anarquistas. Com o Estado
Novo a responsabilidade da formação dos trabalhadores passa a ser dos
empresários, sendo criado o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial -SENAI e
o Serviço Nacional de Aprendizagem do Comercio -SENAC, base da rede pública
sob gestão privada denominada sistema “S”.
Nesse processo histórico ficam recorrentes questões como, relação com
a educação básica, categorias de trabalhadores e qualificação profissional. Para a
pedagogia do trabalho, o mesmo é avaliado como princípio educativo e a intervenção
social como princípio pedagógico, sendo necessário aprofundar a investigação dos
processos educativos relativos ao trabalho. Segundo Lima (2013):
Na perspectiva de Maxiana e Gramisciana, é imperativo pensar em
trabalho como princípio educativo, não apenas o trabalho como um fim,
mas como portador de um conjunto de significados: filosófico,
sociológico, econômico político, prático e pedagógico. O trabalho
constrói conhecimentos e saberes e todo trabalhador é portador deles,
embora sobre o capitalismo os conhecimentos sejam apropriados pelo
capitalista e os saberes do trabalho menosprezados pela elite acadêmica
e pela elite científico-tecnológica (LIMA, 2013, p.45).

Diante das colocações de Lima (2013), fica evidente que a educação
profissional, pelo seu papel estratégico, não pode ser pensada apenas como
modalidade de ensino médio, o que seria considerado um retrocesso daqueles que
vivem do trabalho pelo reconhecimento de seus conhecimentos e saberes. Segundo
Freire (1981):
O saber se faz de uma superação constante. O saber superado já é uma
ignorância. Todo saber humano tem em si o testemunho do novo saber
que já anuncia. Todo saber traz consigo uma própria superação. Não
podemos nos colocar na posição do ser superior que ensina um grupo
de ignorantes, mas sim na posição humilde daquele que comunica um
saber relativo a outros que possuem outro saber relativo. (É preciso
saber quando os educandos sabem mais e fazer com que eles saibam
com humildade.) (FREIRE, 1981, p.15).

Assim, associar os conteúdos no curso técnico de meio ambiente com as
experiências trazidos pelas mulheres jovens e adultas oriundas da EJA durante sua
formação profissional, contribui significativamente para o melhor entendimento da
mudança de perfil observada nos tempos atuais no mundo do trabalho.
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O egresso dessas mulheres dos cursos profissionalizantes tem um valor
representativo muito maior que seu diploma. Tal conquista representa um novo olhar
social, por permitir o melhor entendimento da relação trabalho e educação dessas
novas profissionais na sociedade contemporânea.
Logo, este estudo tem como objetivo geral, identificar a inserção no
mundo do trabalho das mulheres egressas do curso técnico de Meio Ambiente
vinculado ao PRONATEC oferecido por uma instituição localizada em Lauro de
Freitas.
Quanto aos objetivos específicos, destinam-se à:


Apresentar os conceitos históricos e as mudanças sociais que levaram as
mulheres a se profissionalizarem;



Descrever o percurso formativo das educandas, identificando as dificuldades
apresentadas pelas discentes no seu ingresso, permanência e sucesso no
curso Técnico de Meio Ambiente através do PRONATEC;



Diagnosticar a partir dos relatos autobiográficos, atuação das mulheres no
mundo do trabalho após o Cursos Técnicos em Meio Ambiente após o
PRONATEC.
Este trabalho adota a metodologia de Ludke & André (1986), classificada

como qualitativa do tipo descritiva, tendo como base os seus objetivos que,
primordialmente, se caracterizam na determinação de populações, utilizando
técnicas como coleta de dados.
O universo da pesquisa foi delineado a partir da definição de uma amostra
aleatória não probabilística. Elegeu-se 08 (oitos) egressas dos cursos técnicos de
Meio Ambiente, as quais através WhatsApp (aplicativo de mensagens instantânea
para aplicação web e mobile), responderam a um roteiro de entrevista
semiestruturada. Como propósito fundamental que envolve o objeto desta
investigação, elencam-se algumas questões norteadoras, a saber:
a) A formação profissional específica oferecida às mulheres jovens e adultas
conseguiu atender às exigências técnicas do mundo do trabalho?
b) Qual o perfil dos egressos desses cursos de formação profissional oferecidos?
c) Quais os fatores que interferem na inclusão dessas mulheres jovens e adultas
no mundo do trabalho?
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Tais questionamentos apresentam desafios a essa investigação científica,
na busca por entender as concepções teóricas que norteiam a relação entre a
inserção no mundo do trabalho e os mecanismos de formação, mas é igualmente
certo que também servirão de alicerce para a construção e apresentação dos
saberes para a pesquisa.
Os cursos técnicos profissionalizantes apresentam-se como uma
alternativa mediadora para quem deseja entrar no mundo de trabalho. Diante das
exigências dos conhecimentos técnicos, jovens e adultos procuram cada vez mais
os cursos profissionalizantes como forma de atender a essa necessidade e assim,
vencer o “fantasma” do desemprego, um dos fatores relevantes para informalidade
no mundo de trabalho, ainda mais quando se trata de mulheres na conquista por um
reconhecimento nesse espaço profissional, verifica-se uma dificuldade ainda maior.
Segundo Santos (2010):
Justamente por ser o reconhecimento uma das dimensões da cidadania
é que ele não pode ser desvinculado nem de outras lutas sociais pela
ampliação da participação da cidadania, nem das relações de poder em
vigor na sociedade. O que significa dizer que o reconhecimento não é
uma dimensão à parte da vida social: toda luta social tem uma carga de
luta por reconhecimento, mas isso não quer dizer que o reconhecimento,
por si só, possa explicá-la. Ou seja, as lutas por reconhecimento são,
sobretudo, lutas pela inclusão simbólica de grupos discriminados (por
uma cidadania simbólica) (SANTOS, 2010, p.66).

Assim,

o

reconhecimento

se

aproxima

das

dimensões

do

pertencimento, o que permite associar o reconhecimento como uma premissa para
a realização da cidadania e poder, desde que a cidadania não seja concebida apenas
em termos de uma lógica institucional legal de direitos individuais e coletivos, mas
também com referência às representações simbólicas hegemônicas sobre os grupos
minoritários, no qual as mulheres eram colocadas ao longo do histórico social.
Dentro de uma perspectiva preliminar e exploratória verificou-se ao longo
da docência nos cursos técnicos na modalidade PRONATEC, a importância do olhar
diferenciado desses sujeitos e em especial das mulheres que em sua maioria
buscavam nesses cursos a chance de fazer parte do mundo do trabalho, se sentindo
capazes de enfrentar barreiras sociais, culturais e acadêmicas. Barreiras do ensino
por excelência para os jovens e adultos bem citadas por Franzoi e Silva, (2013):
Diante de suas necessidades, o PRONATEC passa a constituir quase
que uma escola paralela que têm suas próprias regras, seus próprios
professores, seus próprios sistemas de matrícula e processo seletivo.
Uma escola com vida própria que orbita os institutos federais, mas não
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se submete completamente aos seus regramentos e projetos políticos.
Cabe investigar a qualidade dos cursos oferecidos e se sua estrutura
está adequada ao público que pretende atingir, obter dados sobre a
evasão e o quanto estes cursos têm representado para os alunos. Sua
recente implementação ainda não nos permite estudos que indiquem
resultados, mas os dados gerais já nos permitem algumas inferências
(FRANZOI E SILVA, 2013, p. 15):

Passado o período de implantação e execução do programa, o estudo tem
como escopo refletir sobre a inserção das egressas jovens e adultas no mundo do
trabalho dos cursos técnicos de meio ambiente, avaliando a importância no processo
formativo.
O trabalho está sequenciado, em seções:
Seção 1–– Aspectos Sócio históricos do Trabalho, Educação
Profissional no Brasil e a EJA – apresenta uma breve contextualização sobre
aspectos da formação das trabalhadoras, a relação Trabalho e Educação
profissional, PRONATEC e EJA. Na Seção 2- O programa nacional de acesso ao
ensino técnico e emprego – PRONATEC- propõem uma reflexão sobre a criação
do programa de ensino técnico, suas regras e seus objetivos. Na Seção 3 – O
mundo do trabalho e a trajetória silenciosa das jovens e adultas- retrata um
breve percurso quanto as questões de gênero, destacando a trajetória de vida das
mulheres da EJA e qualificação profissional. Na Seção 4 - Contextualizações da
pesquisa e aspectos metodológicos - contemplam-se a introdução e os aspectos
metodológicos para definições dos caminhos da pesquisa, os informantes, assim
como apresenta os instrumentos para a coleta dos dados. Na Seção 5- Lócus /
Participantes da pesquisa - apresenta o loci da pesquisa, as participantes da
pesquisa, suas trajetórias e organizações de vida pessoal, bem como inserções no
universo do trabalho, por intermédio da formação recebida. Na Seção 6 Resultados e análises das categorias – finaliza-se o trabalho com os argumentos
conclusivos e as possíveis respostas às hipóteses (questões norteadoras) dadas
pela pesquisa, as considerações finais e o produto proposto que se constituiu no
texto da dissertação.
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2

ASPECTOS

SÓCIO

HISTÓRICOS

DO

TRABALHO,

EDUCAÇÃO

PROFISSIONAL NO BRASIL E A EJA
A análise dos aspectos sócio histórico do trabalho, relacionado à
educação profissional para os jovens e adultos no Brasil, é um convite para uma
análise crítica. Por isso, esta seção propõe-se a uma discussão sobre as diferentes
concepções de trabalho e os modos de produção no decorrer dos tempos, bem como
a relação trabalho e educação – tendo este como um princípio educativo – e os
diversos aspectos relevantes na formação do trabalhador, com vistas a atender a
reprodução de classe trabalhadora atrelada as situações que envolvem a formação
dos jovens e adultos e sua inserção no mundo do trabalho.
São também tratadas as questões relativas à Educação Profissional no
Brasil, tomando por base os aspectos históricos, sociais e políticos que permearam
a educação básica no país, bem como os dispositivos legais que referendam essa
modalidade de ensino e norteiam a sua concepção.
A educação de jovens e adultos brasileiros é um campo de práticas e
reflexões que, inevitavelmente, ultrapassa os limites da escolarização, pois, tem
como desafio intrínseco, atender às expectativas dos discentes com relação à
inserção no mundo de trabalho. As políticas públicas podem ser consideradas como
a materialização do Estado por meio de diretrizes, programas, projetos e atividades
que tenham por fim atender às demandas sociais. Nesse sentido, Rodrigues (2010)
afirma:
Assim as políticas públicas são resultantes da atividade política,
requerem várias ações estratégicas destinadas a implementar os
objetivos desejados e por isso, envolvem mais de uma decisão política.
[...] A questão, então, é saber: que são os atores envolvidos na produção
de políticas públicas? Quem tem o poder para tomar decisões?
(RODRIGUES,2010, p. 14).

Por tudo isso, as considerações quanto ao sucesso de políticas públicas
apontam para a constante necessidade de realização, sob condições e metodologias
específicas de planejamento, num envolvimento de satisfação e atendimento às
demandas sociais da população.
Ao analisar a inserção de pessoas no mundo do trabalho, no atual cenário
na econômica brasileira, além de reportar aos discursos de melhoria das condições
sociais de parte da população, coloca-se em questão a democratização do ensino,
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que é levada à população por meio dos diversos programas governamentais
empenhados em reduzir as diferenças sociais existentes.
A qualificação, que está diretamente ligada à produção e reprodução da
força de trabalho, teria enorme papel na possibilidade dos indivíduos se inserirem,
permanecerem ou serem excluídos do processo produtivo. Impulsionando a
discussão quanto aos processos educacionais e suas influências pelas
necessidades da produção, em particular quando estão ocorrendo significativas
mudanças nos processos de trabalho. Assim, Mészáros (2008) afirma:
Todo esse conjunto de observações revela-se de suma importância para
a definição de uma concepção histórica a respeito das políticas públicas
voltadas para os jovens, principalmente como elas se constituíram no
Brasil, já que historicamente fizeram parte de uma orientação e
abrangência de política social, cenário modificado apenas a partir dos
anos de 2000 (MÉSZÁROS, 2008, p. 35).

Diante do breve histórico das políticas públicas voltadas para o ensino
técnico, segundo o documento comemorativo dos 100 anos da rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação (2009), os índios e
os escravos foram os primeiros aprendizes de ofícios, ainda no período Colonial e,
desde então, segundo Fonseca (1961), aquela forma de ensino era visto “como
destinada somente a elementos das mais baixas categorias sociais”.
Ainda seguindo o documento comemorativo, antes da chegada da família
real portuguesa em 1808, foram criados vários Centros de Aprendizagem de Ofícios
ligados a Marinha Brasileira. Operários especializados de Portugal tornavam-se
instrutores de mendigos e presos que ainda tivessem condições para produzir, além
dos índios e escravos, Motta (2016).
Fazendo um recorte na história das Políticas Públicas no que se refere ao
ensino profissionalizante, verifica-se que em 1906, o presidente do Estado do Rio de
Janeiro, como era denominado os governadores daquela época, Nilo Peçanha, por
meio do Decreto nº 787, de 11 de setembro de 1901, iniciou no Brasil o Ensino
Técnico, criando quatro escolas profissionais no estado (Campos, Petrópolis, Niterói
e Paraíba do Sul), onde os três primeiros eram voltados para áreas industriais e a
última, para a aprendizagem agrícola.
Diante da cronologia histórica do ensino profissional, em 1909, com o
falecimento de Afonso Pena, em julho, assume a presidência do Brasil o seu vice
Nilo Peçanha, que em 23 de setembro do mesmo ano, assinou o Decreto n° 7.756

24

criando 19 Escolas de Aprendizes Artífices destinadas ao profissional, primário e
gratuito.
Dando mais um salto cronológico na história, com a criação do Ministério
da Educação e Saúde Pública em 1930, o Ensino Profissional ganhou uma inspetoria
que passou a supervisionar as Escolas de Aprendizes, que antes estavam sob a
administração do Ministério da Agricultura. A Constituição Brasileira de 1937 foi
pioneira ao citar o Ensino Técnico, Profissional e Industrial: “Art.129- O ensino prévocacional e profissional destinado às classes menos favorecidas é, em matéria de
educação, o primeiro dever do Estado”.
Com a Reforma Capanema em 1942, nome dado ao sistema educacional
brasileiro realizada durante a era Vargas, de 1930 a 1945, sob o comando do ministro
da educação e saúde Gustavo Capanema, fica marcada a articulação junto aos
ideários nacionalistas de Getúlio Vargas e seu projeto político ideológico, implantado
sob a ditadura conhecida como “Estado Novo”, onde, de todas as áreas do plano
educacional, a educação secundária seria aquela em que o ministério deixaria sua
marca mais profunda e duradoura.
Segundo Schwartzman; Bomeny e Costa (1984) autores de Tempos de
Capanema, o sistema educacional proposto pelo ministro correspondia à divisão
econômico-social do trabalho. Com isso, a educação deveria servir ao
desenvolvimento de habilidades e mentalidades de acordo com os diversos papéis
atribuídos às diversas classes ou categorias sociais.
Com essa divisão, estipulava-se a educação superior, a educação
secundária, a educação primária, a educação profissional e a educação feminina;
uma educação destinada à elite da elite, outra educação para a elite urbana, uma
outra para os jovens que comporiam o grande “exército de trabalhadores necessários
à utilização da riqueza potencial da nação” e outra ainda para as mulheres. A
educação deveria estar, antes de tudo, a serviço da nação, “realidade moral, política
e econômica” a ser constituída.
Os poderes públicos devem ter em mira que a educação, tendo por
finalidade preparar o indivíduo para a vida moral, política e econômica
da nação, precisa considerar diversamente o homem e a mulher.
Cumpre reconhecer que no mundo moderno um e outro são chamados
à mesma quantidade de esforço pela obra comum, pois a mulher
mostrou-se capaz de tarefas as mais difíceis e penosas outrora retiradas
de sua participação. A educação a ser dada aos dois há, porém, de diferir
na medida em que diferem os destinos que a Providência lhes deu.
Assim, se o homem deve ser preparado com têmpera de teor militar para
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os negócios e as lutas, a educação feminina terá outra finalidade que é
o preparo para a vida do lar. (SCHWARTZMAN; BOMENY e COSTA,
Tempos de Capanema, 2084).

Diante do exposto, fica claro o quanto a reforma Capanema contribuiu
para a consolidação da estrutura elitista e dicotômica do ensino brasileiro, onde os
interesses políticos e da indústria, determinavam e influenciavam diretamente a
escolha profissional e pessoal do indivíduo. Ainda nesse mesmo ano, 1942, para
consolidar mais os interesses políticos, o ministério da educação aprovou a criação
do Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional- SENAI, em 22 de janeiro, pelo
Decreto-Lei 4.048 do então presidente Getúlio Vargas, com a missão de formar
profissionais para a incipiente indústria nacional.
De acordo com Biagini (2012), a década de 40 destacou-se nesse cenário
pelas transformações do setor produtivo, vindo a se consolidar na década de 50,
onde, definitivamente, aconteceu o crescimento do setor industrial. Na década de
1950 era possível “inferir” que o Ensino Técnico possuía, em sua essência histórica,
o material do propósito capital de formar uma massa de trabalhadores qualificados
para ficar à disposição das necessidades da produção”.
A década de 50 se destaca por grandes transformações. Com a eleição
de Juscelino Kubitschek (1955-1960) uma grande transformação era esperada no
setor produtivo. Após o governo de JK, Jânio Quadro assume em janeiro e renuncia
em agosto de 1961, mesmo ano que foi promulgada a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional, iniciando assim, a primeira tentativa de articulação dos dois
sistemas de ensino, a partir da equivalência plena entre os cursos propedêuticos e
os profissionalizantes, favorecendo ao aluno do curso profissionalizante almejar a
continuidade de seus estudos, pois poderia submeter-se ao vestibular, conforme
descreve Motta (2016).
Analisando mais ainda a história da educação profissional no Brasil, é
inevitável citar o governo de José Sarney (1985-1990), primeiro presidente civil após
a ditadura militar, onde foi criado o Programa de Expansão e Melhoria do Ensino
Técnico, cujo objetivo principal era a expansão da Rede Federal de Ensino Técnico,
de nível secundário, com a construção de 100 novas Escolas Técnicas Federais,
autarquias federais, sendo, logo depois, ampliado para 200 novas Escolas, o que,
devido à constante crise no pais não foi executado.
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Foi então criado um novo plano em 1995, durante o governo de Fernando
Henrique Cardoso, o Plano Nacional de Formação PLANFOR que começou a vigorar
um ano depois de sua criação, com base na Resolução 126/96 do Conselho
Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, com programas de
qualificação financiados pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, tendo vigência
até 2002. Bulhões (2004), destaca que esse Programa tinha como meta principal
articular toda a infraestrutura de formação profissional no Brasil para treinar
aproximadamente 20% da População Economicamente Ativa -PEA a cada ano,
Em 1996, com a Lei nº 9.394, estabeleceram-se as novas Diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDB, propondo-se várias mudanças na educação
profissional. Seu artigo 39 salienta que:
A educação profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao
trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Parágrafo único. O
aluno matriculado ou egresso do ensino fundamental, médio e superior,
bem como o trabalhador em geral, jovem ou adulto, contará com a
possibilidade de acesso à educação profissional (BRASIL,1996, p.20).

Conforme a LDB (1996), a educação profissional deve ser desenvolvida
em articulação com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação
continuada. Os diplomas de cursos de educação profissional de nível médio, quando
registrados, terão validade nacional. Em seguida, veio o Decreto nº 2.208/97, que
ressaltou a importância da oferta da qualificação para os jovens e adultos,
independente da escolaridade, podendo ser desenvolvida de modo articulado com o
ensino regular e dividindo o ensino profissionalizante em três níveis: básico, técnico
e tecnólogo.
O Decreto descreve ainda que a educação profissional de nível básico
não necessitaria de uma regulamentação curricular, ou seja, o trabalhador que já
havia desempenhado uma atividade específica dentro da empresa, participaria então
destes cursos básicos para se manter no emprego ou para se tornar empregável em
postos de trabalho que não demandassem alta formação.
Neste caso, restaria para os trabalhadores, no geral, somente a
possibilidade de se qualificarem neste tipo de educação profissional caso
pretendessem permanecer no mercado de trabalho. Ao término desses cursos, seria
conferido o certificado de qualificação profissional.
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No quinto artigo do mesmo Decreto ocorreu um retrocesso na educação
profissional, ao retomar a dualidade do ensino, em que a educação profissional de
nível técnico deveria ser independente do Ensino Médio, com uma organização
curricular própria. Com esta separação entre o ensino propedêutico e o ensino
profissionalizante, houve um retrocesso na educação profissional, voltando à velha
dualidade do Ensino Médio de forma a institucionalizar uma educação distinta para
cada classe social.
Dando mais um salto na linha histórica, em 2011, o governo criou o
programa de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego -PRONATEC, um programa
aprovado pelo Senado em 26 de outubro pela Lei nº 12.513, sancionado pela
presidente Dilma Rousself e ganha corpo nos Institutos Federais no ano de 2012,
cuja a finalidade é ampliar e ofertar educação profissional e tecnológica, por meio de
programas, projetos e ações de assistência técnica e financeira.
Com o programa fica claro no parágrafo único da Lei nº 12.513, que o
PRONATEC tinha como objetivos:
II - Expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos
e programas de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional;
II - Fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da
educação profissional e tecnológica;
III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por
meio da articulação com a educação profissional;
IV - Ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio
do incremento da formação e qualificação profissional;
V - Estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica.
VI - Estimular a articulação entre a política de educação profissional e
tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego e renda.

Sendo assim, o PRONATEC se caracterizava por ser um programa que
possibilitava jovens e adultos, concluintes do ensino médio nas escolas públicas a
optar por uma área de atuação profissional técnica. Conforme classificação do
Ministério da Educação e Cultura - MEC, os cursos técnicos não se caracterizam
como curso de graduação e sim fornece ao aluno aprendizagem em uma área
especifica, mais a frente retornaremos a discursão a respeito desse programa.
Com a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB de
1996 a educação de jovens e adultos passa a se constituir como modalidade de
Educação Básica, tendo assim uma concepção diferenciada de ensino regular, em
que o sujeito se apropria da sua aprendizagem nos moldes da educação de adultos
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da década de 1950. Com isso, é fundamental o conhecimento das trajetórias da
história de vida dos sujeitos que permeiam o universo da Educação de Jovens e
Adultos e o entendimento dos sentidos atribuídos por esses sujeitos, entre ser, sentirse e estar no mundo sobre suas necessidades sociais e profissionais. Para Haddad
(2007):
A EJA é uma conquista da sociedade brasileira. O seu reconhecimento
como um direito humano veio acontecendo de maneira gradativa ao
longo dos séculos passados, atingindo sua plenitude na Constituição de
1988, quando o poder público reconhece a demanda da sociedade
brasileira em dar aos jovens e adultos que não realizaram sua
escolaridade o mesmo direito que os alunos dos cursos regulares que
frequentam a escola em idades próprias ou levemente defasadas
(HADDAD, 2007, p.8).

Assim, uma nova atmosfera sobre as intenções pedagógicas se fazendo
necessário um retrospecto na história da educação brasileira. Torna-se importante
observar os mais variados aspectos que envolvem o ensino, relacionando fatos e
datas considerados importantes no que diz respeito ao desenvolvimento e evolução
do processo da EJA.

2.1

Educação Profissional
Retornando o histórico acerca da educação profissional descreve-se que,

no período de 64 ocorreu no Brasil, no setor secundário, principalmente da indústria,
a necessidade da profissionalização. Assim, a educação escolar começa a sentir a
necessidade de se adequar às novas necessidades do país. Surgiram as reformas
universitárias de 1968 como também no ensino do 1° e 2° grau, despertando para a
relação escola/mundo de trabalho.
O modelo de desenvolvimento adotado pelo Governo, a partir de 1964,
teve consequências importantes para a determinação das relações entre educação
e trabalho. Em agosto de 1971 com a publicação da Lei 5.692 que fixa diretrizes e
bases para o ensino fundamental e médio, e dá outras providências, trouxe uma
significativa mudança de perspectiva, quanto às relações entre escola e trabalho.
A Lei 5.692/71, pressupõe algumas condições como: existência de
relações estreitas e racionais entre escola e mundo de trabalho; a carência de
técnicos de nível médio no país; a valorização da escolaridade formal por parte da
empresa; a possibilidade de atribuir ao sistema educacional a responsabilidade pelo
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preparo dos recursos humanos necessários; a modernização do setor econômico e
a viabilidade de uma proposta única de ensino médio para todos.
O novo ensino médio passou a oferecer preparação científicohumanística e formação profissional, de forma a conciliar três objetivos que,
anteriormente, eram trabalhados em ramos distintos do ensino, que são: fornecer
aos jovens uma experiência comum em educação; responder às exigências da
sociedade em matéria de mão-de-obra qualificada de nível médio e preparar para o
ensino superior.
Com o Decreto n° 5.154/2004, surge a possibilidade de integração entre
ensino médio e a educação profissional. A edição do Decreto resultou de uma
disputa política iniciada na década de 1980, quando, em meio à luta pela
universalização do sistema público e gratuito de educação, ganhou força a proposta
de unificação do ensino preliminar e do ensino profissional dentro do currículo da
educação básica, onde a história da educação dos Jovens e Adultos e o ensino
profissional se entrelaçam.

2.2

Concepções Sócio-Históricas da EJA
A educação de jovens e adultos é um campo de práticas e reflexão que

vai além dos limites da escolarização, pois abrange processos formativos diversos,
onde podem ser incluídas a qualificação profissional, o desenvolvimento comunitário,
a formação política e as questões culturais pautadas em outros espaços que não o
escolar.
A ação educativa dos jovens e adultos no Brasil não é novidade, visto que,
conforme a história, desde do período colonial, os religiosos exercem a ação
educativa missionária em grande parte dos adultos. A primeira Constituição de 1824,
estendeu a garantia da escolarização básica, implantando escola de qualidade para
todos. Em 1930, a revolução vira um marco na reformulação do papel do estado no
Brasil, mas, somente em 1940, a educação de adultos se firma como um problema
de políticas públicas nacional. Haddad, Di Pierro (2014).
Sendo parte integrante da história da educação do país, no Brasil, a partir
dos anos 40, a educação de Jovens e Adultos - EJA passou a fazer parte da política
educacional. Em 1947, deu início à campanha de educação de adultos. Com isso,
surge a reflexão a respeito do analfabetismo e sua consequência psicossocial.
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Entretanto, tal campanha não chegou a produzir uma proposta metodológica
específica para a alfabetização de adultos para essa modalidade de ensino. Nasceu
assim o movimento sobre a educação de jovens e adultos com a coordenação do
Serviço de Educação de Adultos se estendendo até a década de 1950, com o início
da Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos – CEAA, Di Pierro (2001).
Os primeiros anos da década de 1960 até 1964, quando o golpe militar
ocorreu, constituíram um momento bastante especial no campo da educação de
jovens e adultos. No início dos anos 1960 a educação de adultos passou a ser
organizada por distintos atores, com graus variados de ligação e com o aparato
governamental. Em 1964 o Ministério da Educação organizou o último dos
programas chamado de Programa Nacional de Alfabetização de Adultos, que não
seguiu adiante devido à repressão dos governos e a repressão militar. Di Pierro
(2001).
Portanto, a escolarização básica de jovens e adultos não poderia ser
abandonada pelo Estado, uma vez que seria difícil perante as comunidades
nacionais e internacionais justificar a baixa escolaridade, visto que, os militares
propunham construir um grande país, havendo ainda a necessidade de dar uma
resposta a um direito de cidadania cada vez mais identificado como legítimo,
mediante

as estratégias

que

atendessem

aos modelos socioeconômicos

implementados pelo regime militar. Haddad; Di Pierro (2014).
Ao longo dos anos foram criados programas como MOBRAL – Movimento
Brasileira de Alfabetização, extinto em 1985, como tentativa para amenizar o
problema de escolarização no Brasil. Para Di Pierro, Joia e Ribeiro (2001) o
MOBRAL tinha um caráter tão reducionista da educação que seu descrédito político
e educacional. Era, certamente, um claro problema, razão de sua extinção em 1985.
Esclarecem os autores que:
(...) o Mobral diversificou sua atuação viando a sua sobrevivência e,
mais para o final do período, a responder às críticas em relação à falácia
dos números que apresentavam como resultado ou a insuficiência do
domínio rudimentar da escrita que era capaz de promover. Um dos
desdobramentos mais importantes nessa linha de diversificação foi a
criação de um programa que correspondia a uma condensação do antigo
curso primário, assentando as bases para reorganização de iniciativas
mais sistêmicas que viabilizassem a continuidade da alfabetização em
programas de educação básica para jovens e adultos. (DI PIERRO, JOIA
e RIBEIRO, 2001, p. 59)
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Muitos programas governamentais acolheram educadores ligados a
experiências de educação popular, com a promoção da escolarização de jovens e
adultos por meio de programas mais extensivos de educação básica. Um dos
componentes mais significativos do atendimento educativo foi a Lei 5692/71 que se
caracterizou pela possibilidade de organização do ensino em várias modalidades:
cursos supletivos, centros de estudo e ensino à distância, entre outras.
No ano 2000, o Conselho Nacional de Educação estabelece as diretrizes
curriculares para a EJA por meio da Resolução CNE/CEB Nº 1, na perspectiva de
modalidade de ensino, cabendo considerar conforme figura abaixo:
Figura 1: Contextualização das diretrizes curriculares da EJA (Res. CNE/CEB n.º1/2000)

Equidade



Igualdade de oportunidade face ao direto à
educação



Característica inerentes aos jovens e
adultos, reconhecimento de sua alteridade
e mérito pessoal



Adequação dos componentes curriculares
ás necessidades da EJA, considerando o
tempo e o espaço

Identidade

Proporcionalidade

Fonte: Elaboração própria, 2018.

As diretrizes instituem o que se trata de competência dos sistemas de
ensino regulamentar, além da estrutura e organização da EJA em suas esferas, em
conformidade com a proposta curricular nacional trazida em seu texto, o que
proporciona que a Educação de Jovens de Adultos -EJA seja um espaço para a
constituição de programas de educação profissional que, integrados à educação
básica, pretendem elevar a escolaridade dos sujeitos, avaliar a inserção no mundo
de trabalho dos profissionais técnicos de nível médio, como também as dificuldades
vividas por eles durante a docência. Isso é fundamental para identificar a qualidade
dos cursos oferecidos, contribuindo também, para um aprendizado mais eficiente e
eficaz.
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3

O PROGRAMA NACIONAL DE ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO
– PRONATEC
Esse capítulo propõem uma reflexão sobre a criação do programa de

ensino técnico, suas regras e seus objetivos. Para isso, se fez necessário um breve
estudo acerca do histórico do desemprego no Brasil, as mudanças no perfil do
mundo do trabalho ao longo dos anos, como também a importância da qualificação
profissional, o que motivou o governo a implementação do PRONATEC.
O Projeto de Lei número 1.209/2011, decretado pelo Congresso Nacional,
foi destinado às Comissões de Trabalho de administração e serviço público;
educação e cultura; finanças e tributação; constituição e justiça e de cidadania na
sessão deliberativa de 31 de agosto de 2011. Ao plenário foi apresentado o projeto
substitutivo consolidado pela Comissão de Educação e Cultura, com as
contribuições das demais comissões, sendo uma medida facilitada pela expansão
da rede federal de ensino técnico, a partir de 2005, e que passou a se dar com maior
velocidade nos anos seguintes, principalmente entre 2007-2010 com o do Plano de
Desenvolvimento da Educação -PDE e do Programa de Aceleração do Crescimento
-PAC.
Em 2006, no mundo do trabalho e, em especial, determinados setores,
acusavam a inexistência de força de trabalho com as qualificações requeridas em
suas respectivas atividades. Algumas empresas declaravam a necessidade de
importar trabalhadores qualificados como condição para não frear o crescimento
econômico que se dava em taxas bem superiores às vigentes na década anterior. O
desemprego passou a cair de forma sistemática e a formalização das relações de
trabalho crescia ininterruptamente. Cassiolato e Garcia (2014).
A Pesquisa Mensal de Emprego (PME) do IBGE mediu a taxa de
desemprego no país em 4,6% da População Econômica Ativa (PEA). A média anual
de 2012 fechou em 5,5%, a menor da série histórica, com um aumento na
formalização do emprego. O rendimento domiciliar per capita aumentou em 5,2% na
comparação com 2011. De 2003 para 2012, o crescimento chegou a 42,6%
Cassiolato e Garcia (2014). Ainda seguindo dados do Cassiolato e Garcia (2014), as
economias do Brasil se mantinham dinâmicas se comparadas com outros países
conforme gráfico:
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Gráfico 1: Percentual de empregados com carteira assinada no setor privado (2003-2012)

Fonte: Cassiolato e Garcia, 2014.

Mesmo com as projeções a escassez de trabalhadores qualificados
continuou a se fazer sentir. Entidades empresariais pressionavam o governo para
liberar a importação de trabalhadores técnicos e profissionais graduados,
enfrentando a oposição do movimento sindical dos trabalhadores, em particular de
suas principais centrais, que veem, nessa possibilidade, a perda dos melhores
postos de trabalho para imigrantes estrangeiros, tornando-se bastante favorável à
aprovação do PRONATEC.
Assim, para atender o baixo nível escolaridade e baixo nível de
qualificação de parcela majoritária dos trabalhadores brasileiros em um momento em
que a economia do país demandava crescentes volumes de mão de obra
especializada, foi instituído, pela Lei 12.513/2011 o Programa Nacional de Acesso
ao Sistema de Ensino Técnico e Emprego -PRONATEC, cujos objetivos eram:
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos
e programas de formação inicial e continuada ou qualificação
profissional; II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de
atendimento da educação profissional e tecnológica; III - contribuir para
a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da
articulação com a educação profissional; IV - ampliar as oportunidades
educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento da formação e
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qualificação profissional; V - estimular a difusão de recursos
pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica; VI - estimular a articulação entre a política de educação
profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho, emprego
e renda.

A ampliação da formação técnica por meio do PRONATEC, permitiu que
mais indivíduos fossem capacitados. Segundo Cassiolato e Garcia (2014), no que
se refere à oferta, o grande mérito do programa foi conseguir estruturar um extenso
sistema de ofertantes, por meio de redes públicas e privadas (Sistema S) e de
escolas técnicas estaduais que têm tradição na formação profissional, contribuindo
para a consolidação de uma política que tem como objetivo principal aproximar o
mundo do trabalho do universo da educação principalmente para pessoas de alta
vulnerabilidade social que, como o auxílio da Bolsa-Formação Estudante,
começavam a ver no programa, a oportunidade para crescimento pessoal,
profissional e de renda. Abaixo segue percentual de ofertantes da bolsa estudante
de 2012.
Gráfico 2: Ofertantes de Bolsa-Formação Estudante (2012)

Fonte: Cassiolato e Garcia, 2014.
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A Bolsa-Formação Estudante destinava-se a alunos do ensino médio
propedêutico da rede pública. As instituições estaduais, como também o sistema S
de educação, tiveram que se articular com os ofertantes de ensino técnico e discutir
os projetos pedagógicos adequados para a realidade do público em questão, tendo
como meta a elaboração de um Plano de Ações Articulado que desse acesso,
permanência e inserção desses alunos no mercado de trabalho.
O acordo de gratuidade com o Sistema S, firmado em 2008 entre o
governo federal, merece destaque pelo esforço de ampliar e democratizar o acesso
à educação profissional de qualidade. O que previa que as entidades cumprissem
com um Programa de Comprometimento de Gratuidade (PCG), com previsão de
chegar à aplicação de dois terços de suas receitas. Esse acordo caracterizava uma
grande reforma empreendida no estatuto das entidades que integram o Sistema S
ao longo de mais de 70 anos de vigência, sendo também, a primeira vez que o
governo federal propunha alterações no funcionamento deste sistema, o que
provocaria pelo menos duas mudanças significativas: aumento do número de
técnicos e maior qualificação dos trabalhadores.
A meta era a formação de 800 mil trabalhadores a mais por ano, o que
representaria mais um passo dado pelo Sistema S e o governo federal para o
enfrentamento de um dos mais desafiadores obstáculos ao desenvolvimento do
Brasil: a falta de mão de obra qualificada.
Para uma dimensão mais clara desse desafio e da complexidade do
arranjo institucional para execução do PRONATEC, é importante determinar os
atores envolvidos na execução do programa, conforme figura a seguir:
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Figura 2: Diagrama das instituições e atores envolvidos na execução do PRONATEC

Fonte: Cassiolato e Garcia, 2014.

A complexidade do problema e a ambição do programa exigia que todas
as formas de execução fossem adotadas em sua implementação: direta pela SETEC
– Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia /MEC- Ministério da Educação
e Cultura; desconcentrada pelos institutos federais, inclusive realizando o
credenciamento

de

escolas

privadas

de

Educação

Profissional

Técnica;

descentralizada pelos governos estaduais, mediante parceria com o Sistema S. Um
importante resultado, após a vigência do PRONATEC, foi a considerável ampliação
da oferta de cursos profissionais.
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4

O MUNDO DO TRABALHO E A TRAJETÓRIA SILENCIOSA DAS JOVENS E
ADULTAS
Não basta saber ler que 'Eva viu a uva'. É preciso compreender
qual a posição que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha
para produzir a uva e quem lucra com esse trabalho (FREIRE,
1991).

A citação de Paulo Freire supracitada demonstra que é imprescindível
ensinar de maneira significativa, proporcionando grandes desafios para todos.
Trabalhar com as mulheres da EJA, desperta o educando e os educadores para
novos diálogos e olhares, promovendo união de forças e ideias, a fim de renovar e
dar novos significados à educação, contribuindo assim para a formação de cidadãos
críticos, conscientes e participativos, capazes de dar um novo olhar para ensino
profissional e contribuindo para melhoria das questões do desemprego e a busca
desordenada ao mundo do trabalho.
Não é irrelevante dizer que o trabalho tem uma condição humanizante,
muito embora não se restrinja ao ato laborativo, mas por conceber-se como atividade
em que o ser humano se forma enquanto ser social e permite transformações, tanto
a si próprio quanto para a natureza externa num processo recíproco de evolução.
Tal princípio se evidencia na afirmativa de Marx (2004):
[...] o trabalho é um processo entre homem e natureza, um processo em
que o homem, por sua própria ação, mede, regula e controla seu
metabolismo com a natureza. [...] ele opõe em movimento as forças
naturais pertencentes à sua corporalidade, braços, pernas, cabeça e
mão a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil para sua
própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, sobre a natureza
externa a ele e ao modificá-la, ele modifica ao mesmo tempo a sua
própria natureza (MARX, 2004a, p. 36).

Desse modo, é possível compreender que é por intermédio do trabalho
que o homem luta pela sobrevivência e responde aos desafios dados pela natureza.
Com isso, desenvolve a capacidade de tornar real o que idealiza, diferenciando-se
na atividade trabalho, dos demais seres vivos os quais também fazem esforço para
desempenhar suas atividades e sobreviver diante das necessidades e intempéries
que emergem a cada momento.
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Guimarães (2017), nas suas análises sobre o desemprego e a busca pela
aceitação nesse universo tão desejado, traz na sua reflexão a busca pelo emprego.
Para a autora, essa busca se trata de um fenômeno que se torna tanto mais
recorrente quanto mais intenso. É o risco do desemprego e mais duradouro o tempo
que os indivíduos se veem privados de uma (nova) ocupação. Para a autora, procura
e desemprego são, por assim dizer, o mesmo lado da moeda conforme citação
abaixo:
Procurar trabalho é, mais que nada, a conduta socialmente
esperada do desempregado. Por isso mesmo, procura e desemprego
podem ser vistos como facetas de um mesmo fenômeno. Essa dimensão
normativa fundamenta o modo como o desemprego é definido e, por
consequência, a maneira como tem sido estatisticamente mensurado.
Com efeito (e por maiores que sejam as disputas sobre como bem medilo), não ter trabalho e estar em busca de obtê- -lo são os dois requisitos
internacional e unanimemente assumidos em todas as formas de
operacionalização dessa noção. Essa compulsão normativamente
regulada ancora, também, a distinção entre desemprego e inatividade.
Nesse sentido, focalizar a procura de trabalho tendo em mente a sua
dimensão normativa fundante é uma estratégia frutífera para o
entendimento da experiência de ser/estar desempregado, que nos
faculta ir mais além de abordagens que reduzem o estudo do
desemprego à mensuração do movimento de suas taxas e índices.
(GUIMARÃES,2017, p.21).

Diante da análise trazida por Guimarães (2017), a procura de trabalho é
uma boa porta de entrada para as instituições encarregadas de fazer o encontro
entre oferta e demanda de trabalho. Os modos de procurar trabalho são reveladores
das formas de sociabilidade. Tratar da procura é uma outra forma de falar da
construção da vida social, da mobilização das relações sociais. É necessário
entender como o maior ou menor vigor dessas formas de sociabilidade expressa os
modos particulares de articulação entre o público e o privado. Assim fazendo, nos
deixa entrever os desafios que crescentemente se colocam para as políticas de
proteção ao trabalho.
Antunes (2006) reitera que o trabalho se constitui como categoria
intermediária que possibilita o salto ontológico das formas pré-humanas para o ser
social. Ele está no centro do processo de humanização do homem. Assim, entendese o trabalho como um elemento nuclear no processo de formação do homem,
enquanto ser social. Antunes afirma que o trabalho permite a produção e reprodução
do homem como gênero humano, expressão de liberdade:
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O novo ser social que emerge, a consciência humana deixa de ser
epifenômeno biológico e se constitui num momento ativo e essencial da
vida humana. Sua consciência é um fato ontológico objetivo [...]. E a
busca de uma vida cheia de sentido, dotada de autenticidade, encontra
no trabalho seus lócus primeiro de realização. A própria busca de uma
vida cheia de sentido é socialmente empreendida pelos seres sociais
para sua auto-realização individual e coletiva. É uma categoria
genuinamente humana, que não se apresenta na natureza (ANTUNES,
2006, p. 143).

Podemos reconhecer o trabalho como uma categoria “central” para a
compreensão e sentido de existência de vida do homem, muito embora a essa
centralidade não estejam relacionadas todas as satisfações do universo social.
Porém, não perde a sua importância como categoria, e quando se refere ao
capitalismo, essa compreensão acerca do trabalho como elemento de sociabilidade
se modifica, por transformar-se em mercadoria.
Uma visão neocapitalista da relação trabalho e educação, em que se
compreende o trabalho não como uma única fonte de produção do valor e que
permite, segundo Frigotto (2012), outras formas de conduzir essa relação, mas como
uma forma de produzir riquezas por meio da mais valia, da expropriação humana, e
com isso o autor afirma:
Por isso, é pelo do trabalho que os patrões chegam a cumular riquezas
e, portanto, é pelo trabalho árduo, disciplinado, que os trabalhadores
podem ascender socialmente e, dependendo de seu esforço tornar-se
patrão. [...]. No bojo das teorias neocapitalista que incluem perspectivas
de cogestão e participação nos lucros, vai-se reforçando a ideia de que
a superação das desigualdades entre as classes é possível, sem a
supressão da mais valia, sem uma quebra ou ruptura da lógica do valor
(FRIGOTTO, 2012, p. 23).

Com o capitalismo, o trabalho converte-se, em troca de salário. O
homem “doa” a sua força de trabalho, o que remete à reflexão sobre a afirmativa de
França (2010):
O processo que levou o trabalhador e seus meios de produção foi
duradouro e coincide com as próprias transformações históricas que
permitiram a constituição do modo capitalista de produção. E, é nesse
contexto que é possível analisar mais detidamente a contradição entre
capital e trabalho típico do capitalismo. (BRITO et al. FRANÇA, 2010, p.
42).

A busca pela qualificação na idade adulta para atender o capitalismo,
motivada também pela crise financeira que o Brasil se encontra, fez com que a
academia despertasse para um olhar diferenciado, para o perfil desse sujeito social
que traz com ele não só a maturidade como também as dificuldades e desejos de
aprender e se qualificar e assim não mais pertencer a estatística da feminização da
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pobreza. Estudos atualmente têm chamado atenção para o fenômeno denominado
de feminização da pobreza, a exemplo de Novellino (2004):
[...] a feminização da pobreza é um fenômeno que pode ser atribuído ao
modo de participação da mulher no mercado de trabalho pelos seguintes
motivos: (a) há uma prevalência de mulheres trabalhando em tempo parcial
ou em regime de trabalho temporário; (b) discriminação salarial; (c)
concentração em ocupações que exigem menor qualificação e para as
quais os salários são baixos; e (d) participação nos mais baixos níveis da
economia informal. Por este motivo, os estudos sobre feminização da
pobreza e mulheres chefes de família/domicílio estarão sempre incluindo
indicadores que possam dar conta de sua forma de participação no mercado
de trabalho. (NOVELLINO, 2004, p. 3).

Nesse contexto, o feminismo vem sendo, permanentemente, tema de
debates acerca da particularidade da “questão social” na vida das mulheres, devido
à histórica situação de dominação/exploração a que sempre foram submetidas. Isso
pode ser visualizado tanto no âmbito público e como privado, por meio de inúmeras
expressões, como por exemplo a pouca participação feminina na política, na
economia e na ciência, na divisão sexual do trabalho, no controle da sexualidade e
o uso da violência.
Santos (2010), em sua tese de doutorado, complementa, trazendo em
seus estudos sobre feminização, que a importância das mudanças nesse segmento,
representam muito mais uma releitura de um fenômeno histórico do mundo do
trabalho brasileiro, que estruturalmente deixou de fora das relações contratuais de
emprego parcela significativa da população. Para a autora, não se pode, de modo
simplificado, tratar como um “velho” problema, mas sim, procurar entender e
ressignificar à luz do que vem sendo considerado como uma “nova pobreza”, num
contexto de precarização crescente da força de trabalho no núcleo antes protegido.
Diante desse cenário, é possível trazer para contemporaneidade a teoria
de Ausubel (2000), como forma de auxiliar nesse novo perfil das mulheres que
buscam os cursos técnicos profissionalizantes. Para Ausubel (2000), o ensino é o
conjunto de conhecimento que o aluno traz consigo, o que ele chamou de estrutura
cognitiva, no qual o aluno, precisa levar em conta não só o conteúdo, mas também
a organização com que esse conteúdo será ministrado.
Nesta perspectiva, e com esse novo perfil profissional, torna-se
fundamental a percepção de Ausubel (2000), visto que a aprendizagem significativa
um processo cognitivo no qual o conceito de mediação está plenamente presente,
pois para que haja o saber é necessário que se estabeleça uma relação entre o
conteúdo que vai ser aprendido e os conhecimentos e vivências daqueles dispostos
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a aprender e se qualificar, onde cada vivência contribui para o aprendizado,
favorecendo ao que Guimarães (2017) chamou de código de conduta e de
apresentação de si para bem interagir com os intermediários – agências de emprego,
empresas de trabalho temporário, entre outros – que passam a atuar nas diversas
latitudes do nosso mercado.
Assim o planejamento educacional passa a ter um outro significado, no
qual os conhecimentos inter-relacionados tornam-se fundamentais. Dessa forma,
uma teoria de ensino terá como princípios: a realidade local, a estrutura cognitiva de
cada indivíduo, as alterações etárias e a identificação dos conceitos amplos e
fundamentais das diversas áreas do conhecimento.
Estudar a identidade das participantes desse estudo desperta para a
análise das necessidades, desejos e dificuldades das mesmas ao ingressar no curso
Técnico de Meio Ambiente. Segundo Berger e Luckmann (1998), identidade é um
fenômeno que deriva da dialética entre um indivíduo e a sociedade. Sendo assim,
um resultado do encontro dialético do indivíduo e não do grupo social. Com isso,
pode-se observar que cada pessoa reage de um modo específico aos princípios da
sociedade a que está submetida.
Para Arroyo (2017), é importante entender as relações sociais, de gênero
e de raça e de trabalho, de onde chegam e para onde voltam os discentes. Entender
sobretudo, seus valores, saberes e identidades, feitos de resistência por
emancipação.
Aproximar-nos dos processos de reinventar outras identidades docentes
e outras identidades de educandos. Partir de uns e de outros como
referentes. Reconhecer que são sujeitos de construção de outros
saberes, de outras indagações inerentes aos processos de se afirmar
com outras identidades de trabalhadores/as. Identidades de raça, etnia,
gênero, classe. A diversidade de textos se propõe captar a riqueza e a
radicalidade política das experiências e interrogações que chegam às
escolas, à EJA, exigindo serem trabalhadas como dimensões do direito
ao conhecimento dos próprios sujeitos que as vivenciam: os mestres e
educandos. Vivências, indagações ocultadas a exigir tempos-espaços
em currículos que garantam seu direito aos conhecimentos. A outros
conhecimentos. (ARROYO, 2017, p.208):

A relação entre o conhecimento e trabalho parecem ser inexoravelmente
correlatas. Trabalhar pode significar modificar o mundo, transformando-o em uma
arena onde a sociedade que começa a se identificar como produtora e ativa
economicamente através da revolução industrial passar a contribuir para a
transformação da própria existência.
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O trabalho, por tanto tempo, faz parte de uma categoria humana
fundamental, sendo não somente um meio de ganhar a vida, mas também uma fonte
de auto identificação. Durante a maior parte da história os homens e mulheres
"foram" o que "faziam". Isto não quer dizer que eles particularmente gostavam do
que faziam - o problema "satisfação no trabalho" é tão moderno quanto o do
"significado do trabalho". Uma consequência disto tem sido a concentração de
esforços do indivíduo na procura por significado e identidade no ensino profissional
onde a identidade, baseados no trabalho, têm se tornado fluidos, inseguros e,
sujeitos a manipulação.
Dessa forma, os papéis em que esses homens e mulheres estão inseridos
são históricos, os quais foram definidos a partir das relações sociais. Logo, o gênero
é uma construção social. Em outros termos, são os papéis sociais, exercidos por
esses sujeitos, que resultam na construção cultural estabelecida a partir das relações
históricas, econômicas e subjetivas, difundidas na sociedade.

4.1

Gênero e Qualificação Profissional

Ninguém nasce mulher: torna-se mulher.
(BEAUVOIR,1970)

Diante das discussões desse trabalho, faz-se necessário um breve
percurso quanto às questões de gênero. É importante destacar que a intenção deste
debate, refere-se à trajetória de vida das mulheres da EJA e qualificação profissional.
A proposta dessa seção é refletir, as dificuldades sofridas pela classe feminina ao
ingressar no curso profissionalizante, bem como da relação de gênero e suas
vertentes no cenário sócio educacional. Ao iniciar o processo de construção da
trajetória de vida das mulheres da EJA é importante trazer, à luz das discussões, o
conceito de gênero na perspectiva social que o mesmo apresenta.
O termo gênero começou a ser difundido em 1970, por feministas inglesas
e americanas, no campo das ciências sociais, substituiu à expressão “papéis
sexuais” que, na época, era usado para designar as funções sociais exercidas por
homens e mulheres.
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Scott (1995) esclarece que o gênero é uma categoria ampla que além dos
determinismos biológicos. Para autora, as relações de gênero implicam nas
construções sociais e culturais de um povo, assim, o núcleo central dessa discussão
gira em torno das relações de poder entre homens e mulheres. Lisboa (2005), define
a categoria de gênero como uma construção de diferenças entre os seres humanos:
A categoria gênero é uma categoria relacional que busca explicar a
construção de um tipo de diferença entre os seres humanos que não
pode ser reduzida a mulher. Gênero é mais que uma categoria, é uma
teoria ampla que abrange hipóteses, interpretações, outras categorias e
conhecimentos relativos ao conjunto de fenômenos históricos
construídos em torno do sexo (LISBOA, 2005, p. 71).

Na citação acima, o autor define o gênero como algo que perpassa os
fenômenos históricos e sociais que são construídos em torno do sexo, para Lisboa
(2005), a categoria de gênero é algo amplo que não se restringe unicamente ao sexo
feminino, como também aos processos e interpretações que se relacionam entre
homens e mulheres dentro dos construtores sociais.
Para Faria e Nobre (1997), gênero não é uma categoria, mas, sim, um
conceito que procura explicar as relações existentes entre mulheres e homens. As
dificuldades e a opressão vividas pelas mulheres camuflavam o movimento
feminista, uma vez que as dificuldades permaneciam para que essas mulheres
conseguissem desvencilhar das relações de opressão e capitalismo. A esse respeito,
Faria e Nobre destacam:
[...] permaneciam dificuldades teóricas sobre a origem da opressão das
mulheres, sobre como inserir a visão de opressão no conjunto das
relações sociais, sobre relação entre essa opressão, como por exemplo,
a relação entre a opressão das mulheres no capitalismo. Não existia uma
explicação que articulasse os vários planos em que se dá a opressão
sobre as mulheres (trabalho, família, sexualidade, poder, identidade) e,
principalmente, uma explicação que apontasse com mais clareza os
caminhos para a superação dessa opressão [...]. (FARIA; NOBRE, 1997,
p. 20-21)

Assim, o conceito de gênero surge para responder aos vários
questionamentos levantados acerca dessa situação. Faria e Nobre (1997) destacam
que as evidências contra a exclusão da categoria de gênero começam a partir do
momento em que são feitas seleções para definir a identidade de gênero do sujeito,
uma vez que essa é construída pela sociedade para evidenciar as desigualdades de
gênero, não apenas no fator biológico, mas, sobretudo, tendo como base, o fator
social.
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O papel social da mulher não é algo natural, mas, sim, algo que foi
construído nas relações existentes em sociedade entre homens e mulheres. A essa
proporção compreendemos as diferenças sociais nas quais as mulheres
representam a uma categoria de gênero mais acometida pela falta de
reconhecimento profissional.
Dessa forma, é importante abarcar as políticas de ação afirmativas
para que essas possam estar inseridas e amparadas no contingente populacional de
forma a garantir seus direitos e tornar-se parte de uma sociedade mais igual. Para
Butler (2010):
Em sua essência, a teoria feminista tem presumido que existe uma
identidade definida, compreendida pela categoria de mulheres, que não
deflagra os interesses e objetivos feministas no interior de seu próprio
discurso, mas constitui o sujeito mesmo em nome de quem a
representação política é almejada. (BUTLER, 2010, p.17-18)

Não é possível pensar em lutas feministas sem entender a essência
desse ideal. A identidade dessas mulheres necessita ser valorizadas, sabe-se que
existem muitos fatores que demonstram a necessidade de buscar, dentro do próprio
discurso feminista, a valorização pelas quais a mulher, são sujeitos de história, dessa
forma, acontece várias situações de opressão e essas mulheres principalmente no
mundo do trabalho.
A concepção social, mostra como é necessária a discussão da
vulnerabilidade das mulheres, as quais estão expostas constantemente a situações
de violação dos seus direitos sociais. É importante destacar o direito à educação,
garantida pela Constituição e indispensável para se alcançar o direito ao exercício
da cidadania de todas as pessoas. Neste sentido, a Constituição Federal de 1988,
Artigo 205, estabelece que:
[...] educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 1988, p. 195)

Evidencia-se como o reconhecimento ao direito à educação para todas
as pessoas, visando o seu pleno desenvolvimento intelectual e pessoal e, dessa
forma, trazer o sentido amplo da educação, como bem comum a toda população.
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Contudo, a existência do modelo patriarcal sempre foi muito presente na sociedade,
a qual reproduz um discurso preconceituoso e equivocado, em relação às mulheres.
A essa perspectiva é necessário compreender as interfaces entre
mulheres e direitos humanos, cientes de que o Brasil vem se deparando cada vez
mais com discussões que fortalecem a luta feminista por igualdade, na grande
necessidade de fazer valer todos os direitos, relegados no passado às mulheres,
trazendo a temática de gênero para o âmbito acadêmico.
É na construção conjunta, no que se refere ao direito à educação, que
as mulheres se apropriam de suas histórias, para construir em torno da atual
sociedade uma nova política educacional que possibilite vislumbrar que os papéis
exercidos por elas, possam realmente ser de igualdade.
Nesse viés, a proposta por uma educação que fomente nos seus
estudantes o respeito mútuo é sem dúvida um divisor de águas, haja vista que é
importante que as construções, que solidificam os direitos humanos, buscam por
igualdade de oportunidades para mulheres e homens, independente das categorias
de sexo e gênero.
Pensar em uma educação como direito, subjetivo e intrasferível, rompe
com os padrões vigentes de uma sociedade, que luta a cada dia por melhores
condições e respeito aos seus direitos não apenas no contexto legal, mas, também,
nas suas relações de poder que não podem ser centralizadas unicamente para o
sexo masculino, como apontam os vários teóricos que discutem acerca dos direitos
à educação.
São os processos de formação social que incluem os debates nos quais
se notam a importância da mulher no contexto educacional, principalmente nos
cursos de qualificação, cientes do seu papel e da sua função as mulheres rompem
a cada dia com os estigmas dos preconceitos e alcançam melhores posições no que
se refere à educação profissional.
Os cursos de qualificação profissional, nesse sentido, têm um papel
fundamental para que os processos sociais sejam estabelecidos. Para que esse
processo se funde, é importante que as unidades preparadas para ministra esse tipo
ensino, seja um espaço incluso o qual recebe todas as categorias, indistintamente.
É necessário perceber que as mudanças existentes no mundo do trabalho não se
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fazem isoladamente, mas, também, na sua função social, onde, o encontro com os
fatores que determinam o contexto social, pelos quais mulheres e homens são os
sujeitos de mudança, fazem a diferença pois, promovem um estado de consciência
que permita não se condicionar, mas ter a consciência do seu papel no mundo.
Segundo Freire (1981):
Somente um ser que é capaz de sair do seu contexto de, “distanciar-se”
dele para ficar com ele; capaz de admirá-lo, para objetivando-o,
transformá-lo e, transformando-o, saber se transformado pela sua
própria criação; um ser que é e estar sendo no tempo que é o seu, um
ser histórico, somente esse é capaz, por tudo isso de comprometer-se.
(FREIRE, 1981, p.8)

A importância da educação como prática de mudança social, requer um
sujeito autônomo que seja capaz de refletir sobre estar no mundo do trabalho e essas
mudanças necessitam fazer a diferença para que este sujeito entenda que somente
ele é capaz de transgredir para fazer, no contexto social, um paralelo capaz de refletir
e agir.
Neste sentido, as discussões, aqui abordada, permitem compreender
os fatores sociais nos quais os sujeitos, dentro do seu contexto, constroem
mudanças a partir da educação como prática e função social. Dessa forma, fica
evidente a necessidade de estabelecer paralelos entre os sujeitos da história que
nesse caso são as estudantes da EJA, inseridas no processo social que são os
cursos de qualificação.
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5

CONTEXTUALIZAÇÕES DA PESQUISA E ASPECTOS METODOLÓGICOS
Este capítulo traz uma contextualização metodológicas, além das normas

adotadas para a execução do mesmo, ajudando a entender melhor as intenções
governamentais em investir no ensino profissional juntamente com o ensino médio.
Tentativa essa não muito assertiva em outros tempos.
No quesito dos aspectos metodológicos esse capítulo traz a organização
e classificação metodológica do estudo para o melhor entendimento do que foi
estudado acerca do programa.
O PRONATEC foi criado pelo Governo Federal em 2011 por meio da Lei
12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de
cursos de educação profissional e tecnológica no país. Buscando ampliar as
oportunidades educacionais e formação profissional qualificada aos jovens e adultos,
trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda, visando a
articulação do ensino regular básico com a formação profissional, sendo também
uma tentativa de impulsionar os jovens, principalmente aqueles de classe social
menos favorecida socioeconomicamente, a prosseguir nos estudos e se inserir no
mundo de trabalho com uma qualificação profissional.
Conforme classificação do Ministério da Educação e Cultura - MEC, os
cursos técnicos não se caracterizam como curso de graduação e sim cursos que
fornecem ao aluno aprendizagem em uma área de atuação profissional especifica.
No Art. 2º da lei nº 12.513, fica claro que o PRONATEC atenderá prioritariamente:
I - Estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação
de jovens e adultos; II - trabalhadores; III - beneficiários dos programas
federais de transferência de renda; e IV - estudante que tenha cursado
o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições
privadas na condição de bolsista integral, nos termos do regulamento.

O programa ofertou gratuitamente vagas para todo o Brasil, atendendo ao
grande número de estudantes ávidos por um ensino de qualidade o qual o
qualificariam para o mundo de trabalho, o que despertou a academia parar questões
do tipo: Como o estudo através do curso PRONATEC contribuirá para a formação
profissional desses sujeitos?

Qual será a aceitação das egressas dos cursos

técnicos em questão no mundo de trabalho?
Como forma de avaliar a eficiência do programa, este trabalho tem como
proposta metodológica uma abordagem qualitativa, onde serão identificadas as
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participantes da pesquisa, do planejamento das ações, realização das atividades
previstas e avaliação dos resultados obtidos. Para tanto, descreve-se abaixo o
caminho a ser seguido.
Figura 3: Diagrama do Ensino Profissional e as mulheres da EJA
1.Abordagem da
Pesquisa: Qualitativa

3. Lócus /Participantes da
pesquisa
Lauro de Freitas/ Alunas Curso
Técnico de Meio Ambiente

2.Tipo de Pesquisa:
Descritiva

Ensino Profissional e as
mulheres da EJA
4.Instrumento da Pesquisa:
Roteiro de Entrevista

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.

Embora haja diversidade entre os trabalhos denominados qualitativo,
alguns aspectos essenciais identificam os estudos desse tipo. A pesquisa qualitativa
tem o ambiente natural como fonte direta de dados e o pesquisador como
instrumento fundamental. Os estudos denominados qualitativos têm como
preocupação fundamental o estudo e a análise do mundo empírico em seu ambiente
natural, valorizando o contato direto do pesquisador com o ambiente e a situação
que está sendo estudada.
Godoy (1995), afirma que esse tipo de abordagem permite o envolvimento
dos seres humanos e suas intrincadas relações estabelecidas em diversos
ambientes. A autora informa que, segundo esta perspectiva, um fenômeno pode ser
melhor compreendido no contexto em que ocorre e do qual é parte, devendo ser
analisado numa perspectiva integrada, conforme complementa:
... o pesquisador vai a campo buscando “captar" o
fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele
envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes. Vários
tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a
dinâmica do fenômeno. Partindo de questões amplas que vão se
aclarando no decorrer da investigação, o estudo qualitativo pode, no
entanto, ser conduzido através de diferentes caminhos fornecendo uma
visão panorâmica. (GODOY,1995, p. 21).

Assim, diante da busca da perspectiva das pessoas envolvidas, conforme
descrito acima, a abordagem qualitativa, enquanto exercício de pesquisa, não se
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apresenta como uma proposta estruturada de forma rígida, pois, ela permite que a
imaginação e a criatividade levem os pesquisadores a propor trabalhos que explorem
novos enfoques, conforme proposto no presente trabalho.

5.1

A abordagem da pesquisa: Qualitativa
A abordagem de caráter qualitativo tem como objetivo se aprofundar na

compreensão dos fenômenos que estuda como por exemplo nas ações dos
indivíduos, grupos ou organizações em seu ambiente ou contexto social, tendo como
foco a análise segundo a perspectiva dos próprios sujeitos que participam do
processo, levando em conta os registros e as informações coletadas, confrontando
com a interpretação e análise do autor. Esse tipo de abordagem também é vista
como uma investigação, que se apropria da realidade, trazendo uma clareza ao
objeto de estudo trabalhando com os valores, crenças, hábitos, atitudes,
representações, opiniões e que se aprofunda a complexidade dos fatos e processos
particulares e específicos dos indivíduos e grupos estudados.
Minayo (2006) também com Marcone e Lakatos (2011) propõem que a
pesquisa qualitativa solicita uma abordagem empírica de seu objeto, partindo de um
marco teórico-metodológico preestabelecido, para em seguida preparar seus
instrumentos de coleta de dados. De posse desses dados, resta analisá-los a partir
de suas categorias analíticas e, assim, proceder a uma discussão dos resultados de
sua pesquisa. Marcone e Lakatos (2011) afirmam que:
“A abordagem qualitativa envolve o estudo do uso e a coleta
de uma variedade de materiais empíricos – estudo de casos; experiência
pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; textos e
produções culturais; textos observacionais/registros de campo;
históricos interativos e visuais – que descrevem momentos significativos
rotineiros e problemáticos na vida dos indivíduos. Portanto, os
pesquisadores dessa área utilizam uma ampla variedade de práticas
interpretativas interligadas na esperança de sempre conseguirem
compreender melhor o assunto que está ao seu alcance” (Marcone e
Lakatos, 2011, p. 27).

Nesse sentido, refletir sobre a prática concreta da pesquisa qualitativa foi
uma demanda constante com o intuito de possibilitar que o tema estudado fosse, de
fato, construído e os procedimentos utilizados se articulassem de modo coerente
com o objeto nas etapas de produção da pesquisa, interpretação e análise dos
dados.

50

Para obtenção dos dados foi enviado um roteiro de entrevista através do
WhatsApp, um aplicativo de mensagem instantânea para aplicação web e mobile,
atendendo assim uma das abordagens do caráter qualitativa, que tem como objetivo
medir opiniões, reações, sensações, hábitos e atitudes dos sujeitos da pesquisa.

5.2

Tipo de Pesquisa: Descritiva
Dentro da abordagem qualitativa e objetivando responder às questões

levantadas durante a pesquisa, levando como base a classificação da mesma de
acordo com a avaliação dos objetivos, a pesquisa passa a ser abordada também
seguindo um dos grupos de classificação de Gerhardt e Silveira (2009) como um
trabalho do tipo descritivo, conforme ilustração abaixo.
Figura 4: Forma de abordagem da pesquisa
Fase
Exploratória

Pesquisa
Descritiva

Tipo de
Pesquisa

Instrumento da
Pesquisa: Roteiro de
Entrevista

Análise de
Dados

Descrição das
características da
população
estudada
Fonte: Elaborado pela autora, 2018

A pesquisa descritiva conforme Gerhardt e Silveira (2009) tem como
objetivo

a

descrição

das

características

de

populações

ou

fenômenos,

estabelecendo relações entre as variáveis, podendo ser utilizadas técnicas como
roteiro de entrevista ou observações sistemáticas como forma de coletar dados.
Quando escolhido um grupo de pesquisa é possível determinar as características
que deverão ser estudadas, podendo ser: sua distribuição por idade, sexo,
procedência, nível de escolaridade, estado de saúde física e mental e etc.…,
seguindo a metodologia apropriada para atende os objetivos do estudo.
É função da metodologia esclarecer as decisões e as dúvidas vivenciadas
no processo da pesquisa, bem como mostrar em que conceitos e teorias o trabalho
se fundamenta, podendo ser analisado como meio que permite lapidar
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artesanalmente a construção de estudos. Para além de um conjunto de técnicas, o
método envolve “fundamentos e processos nos quais se apoia a reflexão”, indo ao
encontro de um embasamento teórico, que lhe dê suporte e consistência. Minayo,
(2001).
Com esse entendimento da pesquisa como uma prática artesanalmente
construída - defendido por Minayo (2001) nas leituras devidas para as publicações
foi possível direcionar a pesquisa por caminhos que possibilitassem “promover a
associação que até então não foram levantados pelas instituições no cenário
acadêmico".
Para Godoy (1995), os pesquisadores qualitativos estão preocupados
com o processo e não simplesmente com os resultados ou produto, pois, seguindo
ainda o que afirma a autora, o maior interesse está em verificar como determinado
fenômeno se manifesta nas atividades, procedimentos e interações diárias. Assim,
é notória a impossibilidade de se compreender o comportamento humano sem antes
avaliar o quadro referencial dentro do qual os indivíduos interpretam seus
pensamentos, sentimentos e ações, como também a avaliação do significado que as
pessoas dão às coisas e à sua vida.
Para esse tipo de pesquisador torna-se fundamental compreender os
fenômenos que estão sendo estudados a partir da perspectiva dos participantes.
Considerando todos os pontos de vista como importantes, este tipo de pesquisa,
esclarece o dinamismo interno das situações, frequentemente invisível para
observadores externos.
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6

LÓCUS / PARTICIPANTES DA PESQUISA
Este capítulo apresenta o loci da pesquisa, os sujeitos informantes, suas

trajetórias e organizações de vida pessoal, bem como inserções no universo do
trabalho, por intermédio da formação recebida. É importante enfatizar a abordagem
inicial sobre a Região Metropolitana de Salvador, no que tange à dimensão territorial,
espaços sociodemográficos. A apresentação de gráficos e tabelas, permite maior
compreensão do universo e das participantes da pesquisa, demonstrando alguns
dados e peculiaridades do município que a compõem loci desta pesquisa.
As categorias de análises foram organizadas em três ciclos: o primeiro
permitiu descrever os aspectos sociodemográficos, e dados obtidos pela pesquisa
de IBGE que descrevem o último censo realizado na região metropolitana, o que
oportunizou uma análise sobre as mudanças ocorridas devido a alteração
populacional durante esse período, tanto no âmbito pessoal quanto profissional.
O segundo ciclo caracteriza-se por identificar o perfil dos cursos técnicos
oferecidos, a justificativa da escolha pelo técnico de meio ambiente e pelo estudo de
gênero, além de relatar as experiências das participantes durante o período como
discentes no curso técnico, como também suas expectativas antes de ingressar no
mesmo.
No terceiro ciclo relata dados sociais como a feminização do mundo do
trabalho, a luta das mulheres para alcançarem um lugar na profissionalização, a
informalidade do trabalho feminino e a importância da inserção das vivências
pessoais no melhor aprendizado. Também se verificaram as reais possibilidades de
inserção no mundo do trabalho, promovidas pela formação profissional adquirida e
as perspectivas de futuro.
O que se tem, em caráter objetivo dessas análises, são as ações
concretas do ponto de vista da inserção das participantes da pesquisa no mundo do
trabalho e, por meio dele, as transformações ocorridas ao longo de suas vidas, os
ganhos emocionais, os laços afetivos e a melhoria da autoestima que permitiu a cada
um desses indivíduos mudar o curso de suas histórias.
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6.1

Lauro de Freitas – Região Metropolitana de Salvador – BA
Lauro de Freitas é inicialmente conhecida como Freguesia de Santo

Amaro de Ipitanga, por ter se desenvolvido a partir da igreja matriz de Santo Amaro
de Ipitanga, construída no século XVII, na parte mais alta da cidade, conforme relatos
históricos e dados do IBGE (2017), cuja população da região era formada por um
grande número de indígenas habitantes do Morro dos Pirabas, devido à proximidade
com o mar o que favorecia a agricultura.
Em 1962, ano de sua emancipação política de Salvador, a região passou
a se chamar Lauro de Freitas, em homenagem ao político baiano Lauro Farani
Pereira de Freitas, candidato a governador que faleceu em um acidente aéreo em
1950. Assim, surgido Lauro de Freitas, um distrito criado, com a denominação de
Ipitanga, pela Lei Estadual n. º 628, de 30-12-1953, subordinado ao município de
Salvador.
Ao analisar o histórico da cidade, encontramos uma região rica na sua
biodiversidade, famosa por belas praias e com uma orla marítima que se estende até
os limites de Sergipe, além de uma rica história com grandes influências de culturas
como: indígenas, africanas e europeia.
Por se tratar de uma região central, a cidade de Lauro de Freitas passou
por uma explosão de desenvolvimento regional devido à instalação do Parque
Automotivo da Ford e do Polo Pneumático em Camaçari, além da implantação de
diversas faculdades e cursos profissionalizantes, com o intuito de atender às
necessidades exigidas pelo mundo do trabalho local.
Segundo o panorama populacional do IBGE, estima-se que em 2019 a
população lauro-freitense chegará a 195,095 pessoas. No último cens, realizado em
2010, a população foi estimada em 163,449 pessoas em uma densidade
demográfica de 2,833,38 hab./m2, conforme dados do IBGE,2010 na figura baixo:
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Figura 5: População de Lauro de Freitas

Fonte: IBGE, 2010

Assim, um ciclo de desenvolvimento se acelera na cidade, com a
construção de novas rodovias, multiplicando-se o número de villages, condomínios,
loteamentos, restaurantes, bares, barracas de praia, shoppings, bancos, pousadas
e outros estabelecimentos voltados muitos deles para o turismo e para os novos
moradores atraídos pelo desenvolvimento da cidade e da região circunvizinha,
contribuindo para um novo perfil sociocultural e econômico da cidade.
Esse crescimento populacional gerou para a comunidade um aumento na
renda per capta da cidade com isso a taxa de escolarização segundo os dados do
IBGE 2010 também cresceu. O número de matriculados no ensino médio teve um
acréscimo de 1,07% no período de 2016 a 2017, segundo os dados do IBGE 2010.
Outro dado que importante, e que motivou o estudo de gênero da pesquisa, é a
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quantidade de mulheres economicamente ativa apresentada do censo de 2010
conforme gráfico abaixo:
Figura 6: População de Lauro de Freitas separadas por gênero.

Fonte: IBGE, 2010

Diante do desenvolvimento populacional e per capta do município de
Lauro de Freitas, como também a mudança do perfil do mundo do trabalho com a
inserção cada vez maior das mulheres, o município vai deixando para trás suas
características rurais e passa a se profissionalizar para tender à demanda do
crescimento regional. Com isso instituições de ensino localizadas no município,
vinculadas às atividades do Polo Industrial de Camaçari, diante da proximidade com
o município e pelo interesse em capacitar profissionais especializados nas atividades
profissionalizante, passam a investir nessa modalidade de curso juntamente.
Assim, foi analisada uma unidade de ensino profissional localizada no
município, por atuar em educação profissional, serviços técnicos e tecnológicos e
pesquisa aplicada, além de oferecer cursos técnicos de nível médio, que se
qualificou para alcançar as exigências do PRONATEC durante o período de vigência
do programa. Com isso, a instituição passou a fazer parte dos lócus do estudo dessa
pesquisa, tendo como sujeitas da pesquisa as mulheres de Lauro de Freitas que
buscaram, através do estudo da EJA e do ensino profissionalizante do programa
PRONATEC, atender a demanda do município.
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6.2

As alunas egressas do PRONATEC
Antes de descrever as participantes da pesquisa vale ressaltar que,

para atender às exigências éticas, a instituição não será identificada. Sendo assim,
a escola será referenciada como unidade de ensino profissionalizante, localizada em
Lauro de Freitas – BA.
Como primeiro passo da pesquisa para identificar o perfil dos sujeitos, foi
necessária a análise todos os cursos oferecidos pela instituição através do programa,
com o intuito de fazer um levantamento dos sujeitos.
Foram encontrados 7 (sete) cursos ofertados durante a vigência do
programa: Informática; Logística; Petróleo e Gás; Petroquímica; Redes de
Computadores; Segurança do Trabalho; Telecomunicação e Meio Ambiente.
Totalizando 1911 alunos matriculados conforme tabela abaixo:
Tabela 1: Total de alunos matriculados nos Cursos Técnicos

Curso

Alunos matriculados

Informática

27

Logística

77

Meio Ambiente

283

Petróleo e Gás

471

Petroquímico

394

Redes de Computadores

95

Segurança do Trabalho

453

Telecomunicação

111

Total

1911
Fonte: Elaboração própria, 2018

Após a fase exploratória, para atender ao objetivo da pesquisa, foram
analisados o número de alunos que concluíram os cursos, diante dos números
encontrados. Os cursos que tiveram um menor número de inscritos não foram
avaliados por não apresentarem dados significativos para pesquisa, justificando
assim a escolha dos cursos técnicos de meio ambiente, curso que teve o segundo
maior número de inscritos e de egressos pelo programa, segundo registro em uma
instituição de ensino em Lauro de Freitas.
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Tabela 2: Total de alunos dos cursos com maior número de egressos

Curso

Alunos Ingressantes

Alunos Egressos % de Egressos

Segurança do Trabalho

341

206

60,41

Meio Ambiente

258

148

57,36

Petróleo e Gás

315

169

53,65

Petroquímica

353

115

32,58

Fonte: Elaboração própria, 2018

Analisando a tabela, verifica-se que, apesar do curso de Petroquímica ter
tido o maior número de alunos ingressantes, o mesmo não foi considerado para a
pesquisa pelo fato do número de egressos ter sido o menor número da tabela. Essa
análise também foi utilizada como critério de exclusão do curso de Petróleo e Gás.
Após analisar o sistema de informações da instituição, verificou-se um
número significativo de mulheres compondo o universo dos cursos. Dos 283 alunos
matriculados no curso de meio ambiente, 143 eram mulheres e 51 eram homens,
conforme gráfico abaixo.

Gráfico 3: Análise de gênero dos discentes do Curso Técnico de Meio Ambiente
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Fonte: Elaboração própria, 2018.
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Diante dos dados encontrados com relação ao perfil dos discentes que
durante o programa buscaram a oportunidade de garantir o ensino profissional, o
estudo de gênero se faz necessário, como forma de avaliar como as mulheres que
em sua maioria concluíram o curso técnico, foram inseridas no mundo do trabalho.
Feita a descrição acerca da escolha do curso, a segunda etapa foi a
análise dos sujeitos, sendo encontrados os seguintes dados:
Tabela 3: Análise dos sujeitos do Curso Técnico de Meio Ambiente

Meio Ambiente
Total

Até 21 anos

22 a 31 anos

> 31 anos

Homens

51

44

5

2

Mulheres

143

118

15

10

Fonte: Elaboração própria, 2018

Diante dos resultados, o estudo de gênero passa a ser um fator
fundamental, já que o número de mulheres matriculadas e concluintes do curso em
questão, eram maiores que o número de homens, o que pode caracterizar uma
mudança no perfil social com a inserção desses sujeitos no mundo de trabalho.
Analisando o fator idade, pode-se verificar que um número significativo
dos alunos matriculados no programa estava acima dos 18 anos e era oriundo do
ensino da EJA, o que os habilitavam a fazer parte do programa. Diante dessa
análise, se faz importante contextualizar a participação dessas mulheres que se
dividiam entre o curso profissionalizante e o ensino na EJA, especialmente dentro do
recorte real. Inicialmente sabe-se que, na sua maioria, elas tiveram seu acesso ao
ensino regular negado ao longo de anos.
Explorando ainda mais o estudo sobre o perfil dessas mulheres,
verificamos que todas são moradoras de Lauro de Freitas, distribuídas entre os
bairros de Itinga, Vida Nova, Portão e Centro de Lauro, cuja classificação da
população por região metropolitana, conforme a Associação Brasileira de Empresas
e Pesquisa – ABEP, corresponde a B2, o que representa a uma renda familiar de
aproximadamente R$ 2.013,00 (dois mil e treze reais), segundo os dados de ABEP
(2008).
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Para melhor entendimento acerca da relação entre a distribuição de renda
e moradia, das mulheres que fizeram parte do estudo, segue abaixo o mapa da
cidade de Lauro de Freitas identificando a localização dos bairros supracitados.
Figura 7: Mapa de Lauro de Freitas – BA

Fonte: Elaborado pela autora, 2018.
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Assim, pensar nessas mulheres da EJA no ensino técnico é entender a
oferta de uma proposta curricular e metodológica para um perfil demográfico de
indivíduos para além de 18 (dezoito) anos, com uma realidade socioeconômica e
cultural bem diversificada, o que significa para essas mulheres, conhecer e
considerar as características dos sujeitos da EJA, refletindo sobre a mudança do
perfil profissional no mundo do trabalho.
Com isso, a pesquisa contribui com o conhecimento sistematizado sobre
a execução do programa e a inserção das mulheres jovens e adultas que concluíram
os cursos técnicos de meio ambiente. Por se tratar de uma pesquisa que envolve
seres humanos, existem alguns aspectos éticos a serem considerados, que estão
presentes na resolução 0466/2012, do Conselho Nacional de Ética em Pesquisa CONEP, do Conselho Nacional de Saúde, em que constam, entre outras coisas,
aspectos que explicitam a beneficência e a não maleficência, presentes da referida
resolução, como o trecho transcrito a seguir:
[...] O Plenário do Conselho Nacional de Saúde, considerando a
necessidade de: fortalecer o Sistema CEP/CONEP/CNS/MS, criado pela
Resolução CNS no 0466/2012, ampliando a proteção aos participantes
de pesquisa com seres humanos no Brasil; qualificar, cada vez mais, o
processo de análise ética das pesquisas, sendo o ser humano
considerado em sua individualidade, como foco essência do processo
de produção da ciência; e garantir o monitoramento das pesquisas com
seres humanos em andamento no Brasil. Resolve: Aprovar as seguintes
diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres
humanos: I - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: A presente
resolução incorpora, sob a ótica do indivíduo e das coletividades,
referenciais da bioética, tais como, autonomia, não maleficência,
beneficência, justiça e equidade, dentre outros e visa assegurar os
direitos e deveres que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à
comunidade cientifica e ao Estado. II- DOS TERMOS E DEFINIÇÕES:
A presente resolução adota as seguintes definições: [...] II. 4 – Benefícios
da pesquisa – proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido
pelo participante e/ou sua comunidade em decorrência de sua
participação na pesquisa; III – DOS ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA
ENVOLVENDO SERES HUMANOS. a) Respeito ao participante da
pesquisa
[...]; b) Ponderação entre risco e benefícios, tanto
conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, comprometendose com o máximo de benefícios e mínimo de danos e riscos; c). Garantia
que os danos previsíveis serão evitados; e d) Relevância social da
pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos,
não perdendo o sentido de sua destinação sócio humanitária [...]
(BRASIL, Res. 466/2012).

Atendendo aos requisitos propostos na resolução, foram

realizados,

através de aplicativo, uma entrevista com 8 alunas voluntárias, com o intuito de
caracterizar o perfil socioeconômico dos sujeitos para obter identificação como sexo,
idade, grau de escolaridade, renda per capita, aspectos de formação e experiências
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profissionais atuais e também anteriores ao processo de formação, como também
as oportunidades e demais situações que compunham a sua vida antes e durante a
participação no curso técnico, bem como os níveis de satisfação com o aprendizado
em caráter teórico e prático durante o período da formação.
Para obter tais informações o roteiro de entrevista aplicado tinha as
seguintes perguntas:
1) Qual foi a sua expectativa ao escolher o curso técnico de Meio Ambiente?
2) O que te motivou a escolher o curso?
3) Qual a sua atividade profissional no momento da escolha do curso?
4) O curso ajudou na sua inserção no mundo de trabalho?

As questões acima foram de fundamental importância para identificar o
perfil das participantes ao longo do curso, que aqui serão representadas através de
nomes de flores. Para algumas a busca do curso técnico significava a conquista de
crescimento profissional e a oportunidade de sair do emprego informal ou até mesmo
do desemprego, situação vivida por elas no período do curso. Além de adquirir novos
conhecimentos, para essas mulheres, a conquista de uma vaga em um programa
até então muito concorrido significava a primeira etapa da mudança, segundo relatos
das participantes, representava o começo da realização do sonho, por se tratar de
alunas oriundas da EJA e estudantes de escola estadual durante toda a vida
acadêmica.
“Ultrapassar os portões de uma instituição particular, (posição
que até então, nunca esperado por mim) foi muito diferente, tudo era muito
diferente, as médias nas avaliações eram diferentes da instituição pública, a
aplicação dos conteúdos, a cobrança dos professores. ”
(Amarílis, 38 anos)
“Foi uma alegria muito grande quando me vi realizando o sonho
da profissionalização, ao mesmo tempo que estava muito feliz, também tive
muito medo de não dar conta, por ter vindo do ensino público”
(Régia, 23 anos)
Iniciava-se, assim, um período de aprendizagem e novos desafios para
todos os sujeitos que direta e indiretamente contribuíam para o desenvolvimento do
programa. Um dos relatos mais marcantes, foi com relação à dificuldade dos
docentes em adaptar as aulas para atender um público tão diversificado, no qual
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faixa etárias, e vidas diferentes se encontravam para um único objetivo: a
profissionalização. Para as alunas, a compreensão em alguns momentos era difícil,
por conta das diversidades.
“Não queríamos nada de “mão beijada”, muito pelo contrário,
queríamos um incentivo para buscar o nosso melhor, nossa evolução, não só
profissional como pessoal, nos desafiando e assim vencendo nossas
dificuldades. ”
(Dália, 52 anos)
“ Tive muita dificuldade para entender os assuntos durante as
aulas, muitas coisas que eram cobradas na sala de aula eu nunca tinha visto
na escola, e isso me angustiava, pensei em desistir algumas vezes”
(Girassol, 46 anos)
E as dificuldades iriam além do aprender, pois a bolsa oferecida pelo
programa PRONATEC não atendia às reais necessidades. O programa
disponibilizava uma ajuda de custo para o transporte o que não cobria outras
despesas como xerox, lanche ou qualquer outro custo por conta dos trabalhos
solicitados pelos professores.
“ Muitas vezes não tínhamos dinheiro para xerox, precisávamos
ficar até mais tarde na instituição para conseguir concluir um trabalho,
algumas vezes os professores compravam o lanche para os alunos.
Atividades, como aula de campo tiveram que ser repensadas pelos
professores, por que a maioria dos alunos não teriam dinheiro para participar”.
(Flor de Lótus, 35 anos)
“ Recebíamos uma ajuda financeira que sempre atrasava,
tínhamos dificuldade em saber quando o valor seria depositado na nossa
conta. Faltei algumas aulas por não ter dinheiro para o transporte”
(Camélia, 26 anos)

A força, a disposição e desejo de mudança foram as motivações
dessas mulheres. Para elas o curso oportunizou uma melhor visão do mundo do
trabalho, ajudou a perceber qual profissão seguir. Para algumas foi o despertar para
uma nova profissão. Para outras, apenas uma experiência para vida.
“ Minha maior expectativa no curso era entrar na área ambiental, na
verdade escolhi esse curso por falta de opção, pois queria fazer petroquímica,
mas fui me envolvendo com o curso, no momento do curso eu estudava na
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EJA e não trabalhava, hoje trabalho como operadora de caixa e acredito que o
curso construiu sim para minha entrada no mundo do trabalho. ”
(Girassol, 46 anos)
“Cursar o técnico de Meio Ambiente, me mostrou novas formas de
ver o mundo do trabalho, pude ver as dificuldades e as exigências que iria
enfrentar ao terminar o curso, o que valeu como aprendizado pessoal pois não
consegui trabalho, mas também não tinha muita expectativa em conseguir
trabalhar na área ambiental, pois estou muito “velha” para começar, tem muito
menino novinho com a mente mais fresca que a minha, continuo como do lar
até hoje”
(Dália, 52 anos)
Transformando todos os relatos e dados oferecidos pelas participantes,
foi identificado que, no que se refere às suas expectativas ao ingressar no curso
profissionalizante, 07 (sete) das participantes tinha o desejo de conhecer mais sobre
a área ambiental para assim poder trabalhar como técnica de meio ambiente e
conseguir o crescimento profissional. Cerca de 01(uma) iniciou o curso sem
expectativa, pois, o estudo significava a possibilidade de novos conhecimentos sem
muita intenção ao mundo de trabalho.
“ A escolha do curso de meio ambiente foi por gostar da área, tinha
como expectativa trabalhar na área ambiental, minha maior motivação foram
os colegas da escola e do curso, no momento do curso eu estudava na EJA e
durante o dia fazia o técnico, não trabalhava cuidava da casa e dos filhos, o
curso acabou e eu não conseguir emprego continuo como dona de casa. O
curso não me ajudou a entrar no mundo o trabalho, mas foi uma boa
experiência. ”
(Begônia, 32 anos)
“Quando eu soube do curso técnico para nós que estudávamos na
EJA, procurei logo um curso que não tivesse muitos cálculos, pois tenho muita
dificuldade em matemática na escola. Escolhi meio ambiente, acreditando ser
o mais fácil. Estava enganada! Tive muitas dificuldades ao longo do curso,
mas me identifiquei muito com o curso e tive sim a esperança de um dia
trabalhar na área ambiental e conhecer mais sobre a profissão. ”
(Régia, 23 anos)
Ter uma profissão foi a motivação para 05 (cinco) das participantes da
pesquisa. Estudar assuntos dos seus interesses significava o início de uma carreira
na área ambiental. Porém, 03 (três) das participantes não se sentiam motivadas no
curso. Para elas era apenas a oportunidade de estudar algo diferente da EJA, ou
apenas como forma de testar o seu potencial e aprimorar os conhecimentos
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pessoais. Em alguns casos o curso foi visto como uma falta de opção, já que elas
queriam estudar algo sem custo e a profissão de técnico de meio ambiente, na visão
delas, poderia ser algo interessante.
“ O curso para mim foi visto como uma oportunidade única, pois era
gratuito, o que me motivou foi o fato de poder testar o meu potencial, no
momento do curso estudava na EJA e era do lar, no momento continuo do lar,
o curso não me ajudou a entrar no mundo do trabalho. ”
(Magnólia, 28 anos)
“Sempre gostei de bichinhos e plantinhas, e saber do curso de
técnico de Meio Ambiente foi para mim uma forma de estudar o que eu tinha
afinidade e me profissionalizar, a oportunidade de concluir a EJA e um curso
profissional me motivou. Mas, infelizmente não consegui trabalho na área
ambiental. ”
(Flor de Lótus, 35 anos)
O desemprego também pode ser avaliado como um fator relevante
para a procura da profissionalização. Verifica-se que 06 (seis) das mulheres não
estavam empregadas no momento do curso técnico. Tinham como atividade diurna
o curso profissionalizante e as atividades do lar e, noturna, o ensino na EJA. Porém,
02 (duas) exerciam atividades informais como diarista e cuidadora de crianças,
conseguindo conciliar o curso profissionalizante e as aulas da EJA.
“ Quando busquei o curso técnico de meio ambiente, minha
expectativa era a melhor possível, pois, busquei o curso para oportunidade de
crescimento profissional, o que minha maior motivação era de ter uma
profissão reconhecida no mundo do trabalho, no momento do curso estudava
na EJA e trabalhava como faxineira e vendedora, infelizmente o curso não me
ajudou na minha atividade profissional, hoje trabalho em uma escola pública
como merendeira”
(Camélia, 26 anos)
“ Comecei o curso trabalhando como cuidadora de crianças e
assim foi durante todo o curso, tinha o sonho de estagiar na área ambiental, o
que não foi possível. Hoje continuo trabalhando como cuidadora. ”
(Régia, 23 anos)

Assim, e entrevista aplicada buscou recompor as trajetórias dessas
mulheres durante o curso técnico, avaliando em dois tempos: a partir das
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expectativas antes de ingressar no curso e durante o processo de aprendizado no
ensino profissionalizante.
Parte da resposta a tais questionamentos pode ser encontrada nas
condições históricas de formação do mundo de trabalho, onde assegurar o pleno
emprego para amplos segmentos sociais é o desafio. Essa tendência representa um
novo cenário. Os sentidos atribuídos pelos indivíduos às experiências vividas
assumem importância, pois, através deles, podem-se identificar os elementos
positivos ou negativos, dinâmicos ou passivos da construção, além do pertencimento
da identidade como trabalhadores e cidadãos.
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7

RESULTADOS E ANÁLISES DAS CATEGORIAS
As análises do conjunto das categorias obtidas a partir das entrevistas

têm como objetivo responder às questões norteadoras. No que diz respeito à
formação profissional oferecida às alunas da EJA no programa PRONATEC, não foi
possível atender às exigências do mundo do trabalho, uma vez que todos revelam
não estar inseridos na atividade proposta pelo curso profissionalizante.
A aplicação da entrevista foi um ponto importante para o conhecimento
mais detalhado da realidade acadêmica vivida pelas discentes ao longo do curso
técnico de Meio Ambiente paralelo com a EJA. Ficando claro ao longo de todo estudo
a necessidade de desenvolver como prática educativa a “dialogicidade”, como meio
de conduzir o direito de fala, para assim, construir uma realidade que respeita as
limitações e as dificuldades de todos. Bordenave (1994), nesse sentido, afirma que:
A participação é o caminho natural para o homem exprimir sua tendência
inata de realizar, fazer coisas, afirmar-se a si mesmo e dominar a
natureza e o mundo. Além disso, sua prática envolve a satisfação de
outras necessidades não menos básicas tais como a interação com os
demais homens, a auto expressão, o desenvolvimento do pensamento
reflexivo, o prazer de criar e recriar coisas com outros e, ainda a
valorização de si mesmo pelos outros. (BORDENAVE, 1994, p.16)

No processo de participação social é necessário que as práticas da
educação profissional sejam transmitidas com muita cautela e, acima de tudo,
respeito, por se tratar do primeiro passo para a inclusão no mundo do trabalho.
Nessa perspectiva, é imperativo conhecer e considerar as experiências e vivencias
das educandas. Cardoso e Ferreira (2012) destacam:
É importante conhecer a vida dos alunos, os hábitos de vivência dos
mesmos, suas experiências no cotidiano e, a partir daí, construir um
projeto de ensino que atenda suas reais necessidades. Muitos desses
alunos que a escola recebe vivem uma trajetória escolar cheia de idas e
vindas, alguns até mesmo frequentam a escola desde criança e, por
razões diversas, acabaram abandonando os estudos e, depois de
adultos, retornaram. (CARDOSO, FERREIRA, 2012, p.63)

É nessa perspectiva que os profissionais do ensino de qualificação
precisam buscando compreender os motivos pelos quais essas mulheres buscam a
profissionalização, contribuindo, com sugestões e experiências, para que as
mesmas alcancem seus objetivos com êxito e, assim, garantindo a permanência e o
seu sucesso durante o curso.
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Quanto ao perfil das egressas do curso Técnico de Meio Ambiente,
oferecidos na Região Metropolitana de Salvador, conclui-se que varia em nível de
escolaridade, gênero, distribuição demográfica, faixa etária, estado civil e outros
aspectos. Por se tratar da modalidade EJA, porém, todas as entrevistadas cursavam
o ensino médio no turno oposto ao curso profissionalizante. Ainda com relação ao
perfil das participantes, egressas dos cursos de formação profissional específico
para a indústria, evidenciou-se que a maioria se compõe de mulheres, motivo pelo
qual o gênero tornou-se elemento principal de análise.
As análises sobre os fatores que interferem na inclusão das
participantes, no mundo do trabalho, apresentam indicadores que demonstram uma
inclusão de caráter excludente, pois quando tomados por base mulheres, com renda
familiar baixa e estudante da EJA, evidencia-se um nítido processo de exclusão de
acordo com os resultados estatístico de desemprego.
Um aspecto importante desvelado pela pesquisa é a elevação da
determinação das participantes, quando motivadas a conclusão do curso. Ter o
certificado profissional, mesmo que ainda não exercendo a profissão, tornou-se algo
valioso e motivador para essas jovens e adultas, reforçando o poder do trabalho do
estudo nas relações sociais e pessoais.
A formação profissional oferecida pelo programa PRONATEC
oportunizou que mulheres jovens e adultas, até então sem perspectivas de futuro,
em algum momento, mesmo com todas as dificuldades já citadas, se sentissem
capazes de mudar uma realidade cruel de desigualdade social, ampliando seus
conhecimentos sobre o universo do trabalho e as práticas profissionais na área
ambiental, que não se concentrou somente no universo industrial. Mesmo tendo uma
preparação teórica voltada para a indústria, com as atividades práticas realizadas
em departamentos específicos dessa área, o currículo do curso oferecido sugeriu
uma formação mais geral.
Assim, pode-se concluir que essa pesquisa permitiu responder às
questões iniciais e a outros aspectos relevantes da trajetória das egressas do curso
técnico de meio ambiente pelo programa PRONATEC.
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8

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou investigar, à luz das discussões temáticas

concernentes ao trabalho e educação, as trajetórias das egressas do curso técnico
de meio ambiente através do programa PRONATEC ofertados em uma instituição
de ensino técnico, localizada em Lauro de Freitas –Ba, na Região Metropolitana de
Salvador, no período entre 2013 a 2017.
O objetivo da pesquisa de apresentar os conceitos históricos e as
mudanças sociais que levaram as mulheres a se profissionalizarem foi atendido,
quando tratamos das desigualdades e necessidades das participantes que a fizeram
procurar a profissionalização, descrevendo o percurso formativo dessas mulheres,
identificando as dificuldades apresentadas por elas como estudantes do curso
técnico em meio ambiente através do PRONATEC e oriundas da EJA. Foi descrito
também o percurso formativo das educandas onde através da entrevista
identificamos, o quanto foi difícil a permanência dessas mulheres no curso devido as
suas limitações em conciliar a EJA com o curso Técnico e os afazeres de mãe e
dona de casa. E por fim, foi possível diagnosticar a partir dos relatos autobiográficos,
atuação das mulheres no mundo do trabalho após o Cursos Técnicos em Meio
Ambiente após o PRONATEC.
A tríade: educação profissional, EJA e mulher, busca por uma melhor
base no contexto na luta por igualdade no mundo do trabalho. Diante disso, a
presente pesquisa, de cunho qualitativo, intitulada “A presença no mundo de trabalho
de mulheres beneficiárias das políticas de qualificação profissional (PRONATEC):
descrevendo relatos e experiências de educandas da EJA em Lauro de Freitas - Ba”,
retratar as dificuldades, preconceitos e frustações, das mulheres no mundo do
trabalho mediadas pelo programa.
A análise dessa hipótese fundamentou-se nas teorias de Marx (2004
a.) e Gramsci (1998) sobre a relação homem-trabalho, contextualizada por autores
como Antunes (2006) e Frigotto (2012), Saviani (2007), e outros de expressão
nacional, por entenderem que o trabalho é uma relação fundamental que define o
modo humano de existência, e não permitem ver o trabalhador como um instrumento
de alienação ou mercadoria.
Também nessas bases, esses e outros teóricos definem que a
educação é o elemento fundamental para o pleno desenvolvimento do ser humano
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e para a construção de uma sociedade que oportunize, de algum modo, melhores
condições de vida a todos os indivíduos. Assim, tem-se que o trabalho e a educação
são atividades especificamente humanas que viabilizam aprendizados, e que o
direito a essas atividades promove a garantia de dignidade.
A pesquisa ocorreu em duas dimensões, sendo que a primeira se refere
ao aspecto teórico dos capítulos iniciais, cuja intenção consistiu em discutir e
apresentar as questões relativas ao universo das estudantes da EJA, dispositivos
legais, concepções históricas, entendendo a relação da sociedade com as políticas
públicas ao longo dos tempos. Também apontou as modificações realizadas nos
processos de trabalho, formação do trabalhador, assim como os mecanismos
políticos que envolvem as modalidades de educação profissional no Brasil.
O trabalho, no entanto, considera as especificidades da formação do
mundo de trabalho no Brasil. Neste sentido, recorre à análise das especificidades da
formação da sociedade brasileira e de seu mundo de trabalho, que, historicamente,
deixou de fora as mulheres das relações contratuais do emprego, compondo o
universo masculino na sua totalidade de trabalhadores. Nesse sentido, o
entendimento da natureza da constituição do Estado Social no Brasil é importante,
revelando, mesmo após a conquista dos direitos trabalhistas, implementados na
década de 1930.
A segunda dimensão diz respeito diretamente à pesquisa de campo a
qual desvela o contexto da relação das participantes com o ensino profissional, e as
transformações ocorridas a partir da formação profissional. A análise a respeito e a
individuação e autonomia das mulheres no mundo do trabalho através da evolução
da sociedade e a posição das mesmas nas atividades profissionalizantes se tornou
cada vez mais relevante. Conforme complemente Silva (2006).
Refletir sobre educação é pensar a pessoa, em qualquer etapa da vida,
é discernir o homem e a mulher no seu tempo histórico, nas relações que
esses estabelecem consigo e com a natureza; é desvendar a
organização social do mundo, o lugar das pessoas nesse mundo, o
porquê do modo de vida de cada um; é pensar as identidades, as razões
para ser o que se é ou para as suposições elaboradas em torno de si
mesmo e do outro; é discutir linguagens; é conhecer as circunstâncias
da vida humana, para mantê-las ou para transformá-las; é ação
compromissada com a busca de melhorias na qualidade de vida das
pessoas (SILVA, 2006,p.203).

A sintonia da educação aos contextos nos quais ela se processa dá à
Educação de Jovens e Adultos contornos móveis, em acordo com os desafios
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sociais, políticos e econômicos trazidos às populações que já ultrapassaram a fase
da infância e da adolescência. Isso cobra dos que se dedicam ao trabalho da EJA
uma atenção permanente às demandas sociais e às possibilidades do fazer
educativo.
Deste modo, pode-se concluir que a pesquisa tem grande relevância
no contexto da EJA, na cidade de Lauro de Freitas- Ba, por ser um documento de
grande valor para o reconhecimento da atividade do programa PRONATEC durante
os cinco anos de sua vigência, a valorização das mulheres no cenário educacional e
a incapacidade da inserção das mesmas no mundo do trabalho, conforme prometido
pelo governo durante a implementação do programa conforme relata as participantes
da pesquisa.
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APÊNDICE A: Roteiro da entrevista

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,
MESTRADO PROFISSIONAL - MPEJA
Área de Concentração 1 – Educação, Trabalho e Meio Ambiente.

Lauro de Freitas ____ de _________________ de 2018

Pesquisadora: Jársia de Melo Santos
Santos

Orientadora: ProfªDrª. Carla Liane N.

Perguntas do roteiro de entrevista:

1)

Qual foi a sua expectativa ao escolher o curso técnico de Meio Ambiente?

2)

O que te motivou a escolher o curso?

3)

Qual a sua atividade profissional no momento da escolha do curso?

4) O curso ajudou na sua inserção no mundo de trabalho?
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APÊNDICE B: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS,
MESTRADO PROFISSIONAL - MPEJA
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
ESTA PESQUISA SEGUIRÁ OS CRITÉRIOS DA ÉTICA EM PESQUISA COM SERES HUMANOS CONFORME
RESOLUÇÃO Nº 466/12 DO CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE.

I – DADOS DE IDENTIFICAÇÃO
Nome do Participante:

Nº de Identidade:
Sexo: F ( ) M ( )

Data de Nascimento:

Endereço:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

CEP:

II - EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PARTICIPANTE SOBRE A
PESQUISA:
A senhora está sendo convidada para participar da pesquisa: “A presença no mundo de
trabalho de mulheres beneficiárias das políticas de qualificação profissional
(PRONATEC): descrevendo relatos e experiências de educandas da EJA em Lauro de
Freitas – BA ”, de responsabilidade do pesquisadora Jársia de Melo Santos, discente da
Universidade do Estado da Bahia que tem como objetivo diagnosticar a inserção no mundo
do trabalho das mulheres egressas dos cursos técnicos de Meio Ambiente na cidade de Lauro
de Freitas – BA, no período de 2012 a 2017 pelo programa PRONATEC. A realização desta
pesquisa trará ou poderá trazer benefícios como: Apresentar os conceitos históricos e as mudanças
sociais que levaram as mulheres a se profissionalizarem, descrevendo o percurso formativo das
educandas, identificando as dificuldades apresentadas pelas discentes no seu ingresso, permanência
e sucesso no curso Técnico de Meio Ambiente.

Caso a Senhora aceite, será realizado procedimento de coletas de dados como entrevista e
grupo focal que será fotografada e gravada em vídeo e áudio, pela aluna Jársia de Melo Santos,
do curso de Mestrado em Educação de Jovens e Adultos. Sua participação é voluntária e não
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haverá nenhum gasto ou remuneração resultante dela. Garantimos que sua identidade será
tratada com sigilo e, portanto, a Sra. não será identificada. Caso queira a senhora poderá, a
qualquer momento, desistir de participar e retirar sua autorização. Sua recusa não trará
nenhum prejuízo em sua relação com a pesquisadora ou com a instituição. Quaisquer dúvidas
que a senhora apresentar serão esclarecidas pela pesquisadora e a Sra. caso queira poderá
entrar em contato também com o Comitê de ética da Universidade do Estado da Bahia.
Esclareço ainda que de acordo com as leis brasileira a Sra. tem direito a indenização caso seja
prejudicada por esta pesquisa. A senhora receberá uma cópia deste termo onde consta o
contato das pesquisadoras, que poderão tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação,
agora ou a qualquer momento.
III. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE DÚVIDAS.
PESQUISADOR (A) RESPONSÁVEL: Jársia de Melo Santos
Endereço: Av Dom Eugênio Sales 176, cond. Vita Praia, Ed Felice 101
Telefone:
71- 9 9965-0936
E-mail: jarsiasantos@gmail.com
Comitê de Ética em Pesquisa- CEP/UNEB Rua Silveira Martins, 2555, Cabula. SalvadorBA. CEP: 41.150-000. Tel.: 71 3117-2445 e-mail: cepuneb@uneb.br
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP SEPN 510 NORTE, BLOCO A 1º
SUBSOLO, Edifício Ex-INAN - Unidade II - Ministério da Saúde CEP: 70750-521 - BrasíliaDF.
IV. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após ter sido devidamente esclarecido pelo pesquisador(a) sobre os objetivos
benefícios da pesquisa e riscos de minha participação na pesquisa “Inclusão das mulheres
jovens e adultas no mundo de trabalho: um estudo do PRONATEC nos cursos
profissionalizantes de segurança do trabalho e meio ambiente, no município de Lauro
de Freitas –BA.”, e ter entendido o que me foi explicado, concordo em participar sob livre
e espontânea vontade, como voluntária consinto que os resultados obtidos sejam apresentados
e publicados em eventos e artigos científicos desde que a minha identificação não seja
realizada e assinarei este documento em duas vias sendo uma destinada ao pesquisadora e
outra a via que a mim.
Salvador, ___________ de _______________________ de 2018.

_____________________________________
Assinatura do participante da pesquisa
_______________________________
Assinatura da pesquisadora discente
(Orientanda)

_______________________________
Assinatura da professora responsável
(Orientadora)

