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Resumo 
Esse artigo é o relato de experiência fruto dos trabalhos desenvolvidos no 
programa de formação continuada para os professores do estado do Paraná, 
no ano de 2008. Esse teve como objeto o estudo de caso envolvendo dois 
Colégios da cidade de Curitiba, que ofertam ensino profissionalizante na 
modalidade de educação de jovens e adultos (ProEJA). Procurou-se com a 
pesquisa, desenvolvida mediante coleta de dados por questionário e 
observação direta, traçar um breve perfil dos docentes e da equipe técnico 
pedagógica dos colégios, procurando revelar quais eram suas concepções de 
EJA. No desenvolvimento da pesquisa identificou-se a compreensão que os 
sujeitos envolvidos tinham das categorias: Cultura, Trabalho, Tempo. Um fator 
que a pesquisa suscitou como possibilidade de representação é de que um dos 
motivos para o abandono dos cursos de ProEJA pelos alunos adultos (evasão) 
dava-se em decorrência de uma abordagem didática pouco adequada para a 
modalidade. Outro fator que se apresentou foi a dificuldade na formação 
continuada de todos os docentes envolvidos nestes cursos. 
 
Palavras-chave: ProEJA; Educação de Jovens e Adultos; Cultura; Trabalho; 
Tempo; Formação continuada 
 
 
Abstract 
This article is the report of result of work experience in the program of 
continuing education for teachers in the state of Paraná, in the year 2008. The 
object was to the case study involving two schools in the city of Curitiba, which 
offer the type of vocational education for youth and adults (PROEJA). It was 
with the research, developed through collecting data by questionnaire and direct 
observation, draw a brief profile of teachers and pedagogical staff of technical 
colleges, which were looking for revealing their conceptions of EJA. In 
developing the research identified was the understanding that the subject had 
engaged in categories: Culture, Work, Time. One factor that the research raised 
as a possibility of representation is that one of the reasons for the abandonment 
of courses by students PROEJA adults (avoidance) gave up due to an 
inadequate approach to the teaching method. Another factor that had been the 
difficulty in continuing education for all teachers involved in these courses. 
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continued 
 
 
 
 
 



Secretaria de Estado da Educação 
Superintendência da Educação 

Departamento de Políticas e Programas Educacionais 
Coordenação Estadual do PDE 2 

 
Preliminares 

 

Descrever, em forma de artigo, a experiência que me submeti no 

Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE – é uma experiência tão 

rica quanto os trabalhos investigados na escola.  

Essa introdução tem com finalidade subsidiar o leitor de todo o processo 

de pesquisa, desde a escolha dos temas até a trajetória e metodologias que 

subsidiaram sua execução. Em seguida o capitulo intitulado ―O CAMPO‖ 

descreve-se como foi a aplicação do plano pedagógico nos colégios e por fim 

no capítulo ―ALGUMAS CONSIDERAÇÕES‖ as reflexões a respeito da análise 

dos dados recolhidos na pesquisa de campo e descritas em ―A especificidade 

da EJA, conceito, percepção e presença, na perspectiva dos professores do 

ProEJA: um estudo de caso‖3 levaram a sugerir algumas possibilidades para as 

questões reveladas na pesquisa. 

É necessário destacar que esse artigo limita-se a descrever como foi o 

processo da pesquisa e seus resultados e por essa razão não há explicações 

detalhadas dos objetos estudados uma vez que isso já foi descrito no material 

didático (parte do trabalho PDE, já apresentada). 

Nota-se a importância premente de pesquisa e acompanhamento da 

implantação de uma política de ensino profissional para educação de jovens e 

adultos (EJA), uma vez que se trata de experiência inovadora na educação 

brasileira, em forma de política nacional voltada para o atendimento da 

população carente tanto da conclusão da educação básica, quanto da 

profissionalização. 

Pensá-la como uma política pública de acesso, permanência e 

conclusão do ensino médio requer pesquisa, planejamento, acompanhamento 

e avaliação profissional da mantenedora (seus técnicos, professores e 

gestores) e das instituições educacionais ofertantes. Nesse contexto a 

Secretaria de Estado da Educação (SEED/PR) conta com as ações dos grupos 

de pesquisa das seguintes IES: Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

(UTFPR), Universidade Federal do Paraná (UFPR) e a Universidade Estadual 

do Estado do Paraná (UNIOESTE). Estas ações são pautadas na pesquisa 
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dessa política pública, conforme proposta de pesquisa inter-institucional 

―Desafios e potencialidades do ProEJA no estado do Paraná‖ financiado pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior e Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica CAPES / SETEC. 

Este estudo partiu do programa PDE, levantou, sistematizou e refletiu 

sobre as concepções dos profissionais envolvidos em todo o processo do 

programa e as suas bases conceituais dos eixos do ProEJA nos dois colégios 

pesquisados. Como é fértil o campo para os estudos, pois são muitos os 

sujeitos (educandos, educadores gestores) e os focos (local, estadual e 

federal) com suas respectivas ações (formações, implementações, 

implantações, avaliações) estabeleceu-se como recorte deste estudo o foco 

nos educadores, coordenadores e pedagogos. Outrossim, pesquisar os sujeitos 

e seus conceitos, bem como os processos de apropriação do conhecimento é 

relevante para a formação profissional integrada da população jovem e adulta. 

Porém para pensar na implantação do ProEJA no estado foi necessário 

no movimento de criação um aporte qualitativo e quantitativo por parte da 

Secretaria de Educação do Estado. No Paraná, o processo de implementação 

aconteceu no ano de 2007 e foi assumido com status de política pública e não 

de programa.  

O Departamento de Educação e Trabalho (DET) responsável pelo 

gerenciamento, convidou alguns diretores de Colégios Estaduais para 

implantação do ProEJA. A seleção usou como critério aqueles colégios que já 

possuíam laboratórios, bibliotecas e corpo docente técnico no quadro funcional, 

ou seja, escolas (―estrutura física‖ foi o principal critério de seleção) que já 

ofertavam educação profissional. Segundo a SEED/DET as escolas tinham 

opção em aderir ou não ao projeto. As escolas de Educação de Jovens e 

Adultos não foram convidadas, pois não se adequavam aos critérios 

estabelecidos para implantação. Interessante destacar que quase a maioria 

delas não possui sede própria reflexo da falta, durante muitos anos, de política 

específica para a modalidade. Essa premissa marca uma escolha financeira e 

estrutural em detrimento da experiência pedagógica em EJA. Sendo que este 
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último é justificada pela mantenedora na por meio do Departamento de 

Educação e Trabalho como essencial para a implantação dos cursos. 

Teve início no ano de 2007 a execução da política de formação dos 

profissionais que trabalhariam com a modalidade. Foram realizados três 

Seminários4 que tinham como objetivo discutir, analisar e compor as 

concepções teóricas dos cursos. O resultado desse trabalho é o ―Documento 

Orientador - Versão Preliminar 2007‖ publicado pela SEED/DET. Nos meses de 

outubro e novembro de 2007 realizaram-se em Curitiba 12 oficinas que tinham 

como principal função elaborar a proposta curricular dos cursos que seriam 

implantados no ano seguinte. Considera-se importante destacar esse trabalho 

inicial desenvolvido pela SEED, pois o mesmo construiu as bases e os 

parâmetros que foram usados na implantação dos cursos do ProEJA do 

estado. Esses procedimentos iniciais marcaram uma forma de educação 

profissional e de educação de adultos.  

Essa escolha teve e ainda terá conseqüências positivas e negativas. 

Nesse ponto é que esse artigo busca contribuir, pois desenvolveu um estudo 

de caso de um dos desdobramentos da implantação. Tomamos como uma das 

hipóteses para o problema de esvaziamento das salas de aula do ProEJA 

(evasão) a opção da SEED para a escolha dos colégios que ofertariam 

colocando como mais importante a infra-estrutura (colégios técnicos) e não 

considerando a experiência pedagógica (colégios de educação de adultos). 

Para reconstruir esse quadro a pesquisa usou como dados primários os 

relatórios das observações de campo dos pesquisadores do grupo de pesquisa 

interinstitucional acima nominado5. Foram usados como base, para essa 

pesquisa, apenas os dois cursos profissionais de Nutrição (C.E. Julia 

Wanderley) e Construção Civil (C.E. de Educação Profissional de Curitiba) 

pesquisados. Esse contexto foi pertinente, pois ajudou na compreensão das 

dificuldades encontradas no decorrer dos trabalhos de implantação uma vez 

que as estruturas curriculares foram dimensionadas a partir das oficinas em 

questão e formataram os referidos cursos. 

Consideramos a necessidade de enfatizar que era insignificante a 

presença de professores de EJA nas oficinas que montaram os currículos dos 
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cursos de ProEJA, conforme informação coletada nas ―Oficinas para 

elaboração das propostas curriculares dos 12 cursos do PROEJA a serem 

ofertados pela SEED-PR, realizadas entre setembro a novembro/2007‖6. Esse 

desequilíbrio de sujeitos e suas representações apresentaram outra dimensão 

na estrutura dos cursos, pois são reflexo da pouca diversidade de experiências 

que poderia possibilitar um debate mais plural.  

É importante salientar as observações das pesquisadoras7 para uma 

reflexão a despeito de problemas no procedimento de construção dos cursos 

do ProEJA. No curso de Nutrição com relação às questões referentes à 

modalidade EJA destaca-se que: 

 

Comentários: Como este curso não tinha uma proposta curricular anterior, tinha 
a possibilidade de realmente aprofundar uma discussão a partir dos eixos 
norteadores do documento orientador, buscando garantir aspectos inerentes a 
EJA, no entanto a construção da proposta acabou sendo um ―cola e copia‖ 
como as demais. (2007, p.129-138) 

 

Já a oficina do Curso de Construção Civil, a pesquisadora8 relata os 

fatos relevantes. Diz ela: 

 

[...] as práticas vistas dentro da oficina, como na construção do ementário e 
conteúdos das disciplinas nada mais foi do que uma justaposição de 
conteúdos, não se tendo nem o cuidado de ler tudo para ver se não haviam 
coisas repetidas. Já as proposições do documento orientador, como trabalho 
como princípio educativo não foram trabalhados, exatamente por faltar essa 
aproximação com o documento orientador.[...] 
     Percebi que na divisão de carga horária não se retomou a questão da 
integração de conteúdos. (2007, p.86). 

 

Optou-se por esse histórico sintetizado para proporcionar ao leitor um 

panorama metodológico do trabalho de pesquisa em campo. Essa síntese 

pretende destacar algumas questões que se entende relevantes para reflexão 

e que compõe os limites e avanços do ProEJA. Destacam-se como avanços as 

ações de posicionamento da SEED/DET ao assumir e implantar o ProEJA 

como uma política pública de educação, bem como a predisposição da 

construção coletiva das propostas dos cursos. Para essa ação a SEED/DET 

reconheceu o conhecimento dos professores e profissionais da educação que 

desenvolvem suas atividades profissionais nos cursos de educação 
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profissional. Elogia-se também sua posição na defesa de uma educação 

adequada ao público jovem e adulto e com isso a afirmação de avaliação e 

reposicionamento das estratégias de posição caso sejam necessárias para o 

sucesso da política. 

Os problemas ou desafios a serem observados podem ser decorrentes 

da limitação da escolha das escolas que implantariam - a opção financeira e 

estrutural como critério único de escolha para implantação em detrimento da 

base pedagógica adequada. Para estabelecer um parâmetro de análise, como 

possibilidade como um projeto pilo,  de implantação em uma escola específica 

de EJA poderia ser usada como parâmetro de comparação. Com relação as 

escolhas dos cursos – é possível perceber algumas fragilidades nos critérios 

e/ou argumentos usados para opção de uns cursos em relação a outros. Pode-

se apoiar essa afirmação no relato da pesquisadora9 sobre o desenvolvimento 

e construção do curso de Nutrição. A ausência de maiores dados e o estreito 

tempo diminuíram a possibilidade de algum aprofundamento, indiscutivelmente 

necessário, para uma tomada de decisão. 

Os Colégios que participariam desse estudo foram selecionados 

seguindo como critério ser um estabelecimento de ensino estadual público que 

ofertasse cursos de áreas distintas. Por exemplo, saúde e construção civil, pois 

esses cursos são ofertados apenas nessas escolas. Outro quesito foi 

selecionar escolas que tenham investido, mesmo que timidamente, na 

divulgação do curso para a comunidade. As duas escolas possuem um 

problema semelhante de esvaziamento, ou seja, a saída prematura dos adultos 

dos cursos, que se optou por não tratar como evasão considerou-se com base 

nos estudos culturais e na análise que François Dubet (1996, p. 170-171). Isso 

acontece quando a instituição não inclui o aluno em suas práticas e ele é 

novamente excluído do processo educativo. No caso do adulto essa 

segregação acontece reiteradas vezes.  

A falta de candidatos para abertura de nova turma foi outro dado comum 

aos dois colégios. É preciso destacar a importância que as instituições dão a 

esse fator e sua ação de enfrentamento aos desafios postos no processo de 

implementação do ProEJA e sua preocupação com a falta de quórum para 
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abertura de outras turmas no meio do ano. O diretor de uma das escolas 

mostrou-se bastante preocupado e dedicado na solução desse problema em 

entrevista com a pesquisadora ele afirmou ―Acredito que parte do problema de 

evasão é que precisamos aprender como trabalhar com EJA no Proeja esse o 

tema da minha monografia.‖ Na época, ele estava, cursando a especialização 

ProEJA ofertada pela UTFPR. 

Os Colégios que estavam adequados aos critérios de análise foram 

Centro Estadual Profissional Curitiba CEEP10 e o Colégio Estadual Júlia 

Wanderley11 (CEJW). As duas instituições foram convidadas pela SEED/DET 

para implantar o ProEJA e já possuíam educação profissional. 

Ambos ofertaram vagas para seus respectivos cursos no primeiro 

semestre de 2008 e formaram turmas - o CEEP abriu duas turmas de 30 

alunos e o CEJW uma com 20 alunos. Essas turmas reduziram 

significativamente, seus números no final do segundo semestre. Um terço dos 

alunos permaneceu no CEJW, e das duas turmas que iniciaram no CEEP foi 

possível formar apenas uma turma de trinta alunos para continuar no curso. Em 

junho os dois Colégios ofertaram mais vagas, porém não houve procura para o 

curso. 

 

A relevância do ProEJA 
 

Os múltiplos projetos públicos, ao longo de décadas, tratavam a EJA 

como suplência, ou como ação compensatória, ou a simplificavam na 

alfabetização inicial para adultos, pois a própria Constituição Federal de 198812 

não diferenciava educação na modalidade EJA. Por conseqüência a EJA 

permaneceu por largo tempo sem destinação de financiamento específico. É só 

com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9394/96 que a 

EJA ganhou um novo olhar e entendimento como mostram as Diretrizes de 

EJA da SEED. Garantir o direito à escolarização de jovens e adultos - EJA, 

sujeitos que há muito tempo estão fora do sistema escolar, é uma demanda 

histórica no Brasil.  

A publicação das Diretrizes Nacionais do CNE nº. 11/2000, e o parecer 

do relator Conselheiro Jamil Cury legalizaram e orientaram para a construção 
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nos estados de sistemas próprios de EJA, orientados dentro de uma proposta 

curricular adequada a demanda. No entanto essas conquistas para EJA 

acontecem em decorrência de muita luta e pressão dos movimentos sociais 

nacionais e internacionais. Como é possível constatar no Documento Base 

ProEJA ―As lutas sociais têm impulsionado o Estado a realizar, na prática, as 

conquistas constitucionais do direito à educação, processualmente instaurando 

a dimensão de perenidade nas políticas, em lugar de ofertas efêmeras, 

traduzidas por programas e projetos. (2006, p. 5). 

Nos Fóruns brasileiros de Educação de Jovens e Adultos, criados e 

instaurados após a V Conferência Internacional de Jovens e Adultos (V 

CONFINTEA), múltiplos sujeitos debruçaram-se suas preocupações com a 

política pública de educação básica de EJA. As tensões sociais e o 

crescimento da produção teórica na área provocam a reflexão e somam-se aos 

avanços nas Propostas da Modalidade de EJA. Diante deste quadro um passo 

mais promissor a escolarização de jovens e adultos ainda enfrenta desafios 

mas as políticas públicas de educação para jovens e adultos ganham um 

escopo teórico, um espaço na agenda política e um significativo aumento na 

oferta de forma mais adequada.  

O aumento e a procura de sujeitos jovens e adultos pela escolaridade 

são crescentes, porém esse não é um fluxo que se estanca sem que esteja 

associada à ações que garantam a qualidade de oferta e permanência dos 

adolescentes e crianças na educação básica. É uma demanda que subtende 

que o adulto e jovem fora da escola é um sujeito que pertence a classe 

trabalhadora, portador de direitos objetivos e subjetivos, dentre eles os de 

formação profissional adequada. Por essa razão que o Ministério da Educação, 

através da Secretaria de Educação Profissional, em uma ação interinstitucional 

estabeleceu o Programa de Integração da Educação Profissional à Educação 

Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (ProEJA),  

É possível visualizar alguns desafios postos nessa nova perspectiva de 

escolarização, que vincula a formação propedêutica a formação profissional. 

Dentre eles a superação de uma educação tecnicista e bancária e a 

compreensão da especificidade dessa modalidade de educação. Como 
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tentativa de superação dessas questões a política que implanta o ProEJA 

investe na formação continuada e na especialização dos docentes que atuarão 

nas escolas bem como nas pesquisas científicas que ajudam a balizar o 

processo de implantação e implementação. No Paraná destacam-se: as 

Diretrizes de EJA da SEED que em sua formulação possuem como eixos as 

dimensões ―Cultura13, Trabalho14 e Tempo15‖ que se justificam como 

articuladores do trabalho pedagógico e que o estado assumiu o ProEJA como 

uma política pública. 

 

Os sujeitos 

 

É necessário partir de uma pergunta. De qual perspectiva inclusiva 

estamos falando e para quem? 

A inclusão dos sujeitos, garantindo de seus direitos de acesso a 

apropriação do conhecimento, é competência da escolarização. Portanto é sua 

responsabilidade: a reflexão, a opção de linha filosófica no trato pedagógico 

dos conhecimentos e a escolha dos conteúdos diante dos fatos sociais 

excludentes. Uma educação inclusiva assume e entende o contexto social em 

que se encontram os seus sujeitos jovens e adultos trabalhadores. Essa é uma 

tomada importante de posicionamento uma vez que esses adultos são sujeitos 

epistemológicos, que pertencem à classe trabalhadora, e que, mesmo em 

subemprego ou desempregados, não estão destituídos de sua classe. 

Pensar o sujeito, para o qual esse programa foi projetado, e está sendo 

financiado, é ler, analisar e entender uma conjuntura econômica, política e 

social que envolve a educação e, principalmente, a de jovens e adultos como 

um todo. É fundamental que o professor e a equipe pedagógica que atuam 

diretamente com esses sujeitos tenham a clareza dessa ação educadora. 

 

Nas escolas 

 

O instrumento usado era composto por duas partes: uma que indagava 

o perfil dos profissionais que trabalhavam nos cursos e uma segunda parte que 
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provocava os profissionais a revelarem seus conceitos epistemológicos dos 

três eixos balizadores anteriormente mencionados.  

O trabalho em campo foi diferente nos dois colégios. Os questionários 

foram aplicados em ambas as instituições, porém de formas diferentes.  

No CEJW quem aplicou foi à pedagoga. A pesquisadora não teve 

acesso aos professores nem ao diretor. Em nenhum momento da pesquisa o 

diretor da escola interagiu. A coordenadora do curso pesquisado também teve 

pouca interação nos trabalhos de levantamento de dados, ela estava em 

licença médica no período que compreendeu toda a aplicação dos 

instrumentos de pesquisa de aproximadamente três meses. O diálogo travado 

com a coordenadora do curso se deu via e-mail, por essa via é que a mesma 

devolveu o questionário e respondeu algumas questões relevantes para a 

análise dos dados. No entanto é necessário dizer que o atendimento da 

pedagoga e seus esforços para o sucesso da pesquisa foram destaque. 

CEEP a pesquisa teve outro encaminhamento. O primeiro contato foi 

com o vice-diretor e, mais tarde com o diretor que facilitou a aproximação da 

pesquisadora com sua equipe de professores, pedagogas e coordenador. A 

aplicação da maioria dos questionários foi realizada pela pesquisadora, apenas 

um professor precisou da intermediação do coordenador. Depois da aplicação 

dos questionários foi possível realizar uma entrevista com o diretor para 

esclarecimentos sobre o funcionamento do colégio. Essa entrevista ajudou a 

compreender a importância do colégio para a comunidade. 

Segundo o diretor o colégio é o único estadual que oferece o curso de 

Construção Civil e atende, além da cidade de Curitiba, aos municípios 

próximos. Ele comentou que boa parte de seus professores técnicos são 

profissionais liberais (Arquitetos, Engenheiros) que exercem sua profissão de 

formação e no período noturno atuam como docentes. Comentou também que 

considera importante a formação continuada dos profissionais que trabalham 

com ProEJA pois ressaltou sua importância no trabalho com adultos.  

Considera-se importante destacar que o diretor estava cursando a 

especialização em ProEJA e que tinha como proposta de monografia a evasão 

desse curso no colégio. 
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Leitura e apropriação dos documentos oficiais: resultado e análise dos 

dois colégios 

 

Repetir-se-á aqui as considerações já feitas no artigo16 da pesquisa 

produção científica17 de caráter didático e conclusivo do PDE com orientação18. 

Entendendo que essas informações darão ao leitor uma compreensão mais 

holística da pesquisa. 

No que diz respeito à formação continuada é possível constatar que 10 

profissionais não responderam a essa questão. Pode-se levantar algumas 

hipóteses com respeito a isso. Uma possibilidade é que esses docentes não 

participaram de nenhum curso de formação continuada ou aperfeiçoamento no 

ano de 2008. Outra possibilidade é de que a questão não estava clara 

dificultando a resposta do docente, ou que tenha passado despercebida ao 

preencher o questionário. Ou então, a possibilidade de que caso tenha 

participado de algum curso, simpósio, feira, seminário ou similar não tenha 

considerado relevante informá-lo. Cinco professores participaram de 

Seminários específicos do ProEJA, oferecidos pela UTFPR ou pela SEED/DET. 

Quatro professores participaram de formação continuada diretamente 

relacionada com sua formação e apenas um docente declarou não ter 

participado de nenhum evento. 

Com relação à leitura dos documentos oficiais, o gráfico mostra algumas 

questões para reflexão, no entanto, para melhor visualização dos dados, eis a 

síntese: 
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Analisar-se-á, no entanto, as questões uma a uma, de acordo com a 

classificação das alternativas apresentadas no questionário e abaixo transcrita.  

 1 - Li o documento e participei de alguns momentos em que o mesmo foi 

discutido coletivamente (na escola, eventos da SEED ou outrem) 

 2 - Apenas li o documento individualmente 

 3 - Apenas sei da existência do documento 

 4 - Desconheço o documento 

O Documento Base do SECD/MEC é de conhecimento da maioria dos 

professores, quando pelo que mostram os dados tiveram a oportunidade de lê-

lo e estudá-lo. Porém ainda existem profissionais que trabalham com o ProEJA 

que desconhecem, ou apenas ouviram falar. É significativo o número de 

docentes, pedagogas e coordenadores que conhecem as Diretrizes de EJA, 

porém a pouca divulgação e estudo do Documento Orientador da SEED/DET é 

bastante relevante. 

Destaca-se que mesmo que uma maioria tenha lido, analisado e 

discutido os documentos orientadores oficiais ainda há um número significativo 

de professores que, inclusive, desconhece a existência dos mesmos. A 

importância de tal questão se faz por motivos que muitas vezes são tomados 

como óbvios, mas que na realidade não o são. O que se quer dizer com isso é 

que generalizar as propostas de formação continuada pode resultar em 

objetivos não atingidos, ou gerar frustrações das expectativas de todos os 

envolvidos. Outra sinalização é que o envolvimento e a integração projetados 

nas propostas não estariam acontecendo de forma desejada. Desta-se nesse 

ponto um espaço de aprofundamento possível. Procurar entender porque 

esses profissionais não dominam os documentos que balizam sua prática abre 

um suporte necessário para tomada de decisões na política de formação 

continuada desses docentes. 

Com relação aos dados conceituais de cultura, trabalho e tempo: 

concepções docentes da EJA e a importância dessas categorias para o ProEJA 

entende-se que as mesmas estão diretamente relacionadas pois são 
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referencias nos documentos oficiais e na fundamentação teórica que os 

orienta. 

Assim destaca-se sua relevância e a apropriação de seus conceitos, 

pois se concorda com a premissa que a apropriação desse conhecimento 

possibilita um entendimento maior dos sujeitos para os quais os cursos são 

dirigidos. É possível também compreender melhor os fatos históricos e 

contextos dessa demanda social. Estes conhecimentos possibilitarão uma 

metodologia mais apropriada para esses adultos trabalhadores visando 

colaborando com o sucesso e permanência dos mesmos na escola.  

Todos os professores, ambos os colégios, consideram a Cultura19 

importante para o trabalho com ProEJA, porém percebeu-se a dificuldade para 

explicar seu conceito e qual a real imbricação nos currículos dos cursos. 

Poucos docentes articularam essa categoria ao processo de ensino 

aprendizagem do jovem e do adulto. Muitos do grupo não atribuem como uma 

categoria a dimensão cultural valoram-na como virtude, ou seja, um bem que 

está fora dos sujeitos, que precisa ser dada e, que esta função é do curso (ou 

da escola).  

Destaca-se os conceitos mais próximos as referências teóricas dos 

documentos oficiais: 

 

Docente A – “É fundamental, pois é o conhecimento do aluno.” 
 

Constata-se considerações relativamente diferentes, ou mais distantes, 

dos orientadores de cultura no Documento Base: 

 

Docente D – “O ProEJA resgata o aluno para a escola, podendo 
resgatar a possibilidade de adquirir cultura.” 

 

Na categoria Trabalho a pesquisa mostrou que os docentes têm relativo 

desconhecimento desse conceito presente nas orientações oficiais dos cursos 

e de sua necessidade premente quando incorporado à educação de jovens e 

adultos. Quanto ao conceito de Trabalho,20 o profissional ―G‖ que se apropriou 

do conceito: 
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Docente G – “O trabalho é a ação transformadora do homem, ele é 
importante e necessário, pois só compreendendo a 
dimensão do mundo do trabalho, que o homem se realiza.” 

 

Observou-se, que boa parte dos docentes associou a categoria Trabalho 

a mercado, ou associou a sua ação docente, eis alguns depoimentos: 

 

Docente E – “Oportunidade de desenvolvimento profissional – 
crescimento na carreira, ou ingresso em uma carreira com 
possibilidades de desenvolvimento pessoal.” 

Docente F – “Se pudéssemos trabalhar em uma carga horária semanal 
inferior a 60 horas, poderíamos ter uma dedicação maior 
ao magistério.” 

 

No que tange a categoria Tempo21 a análise das respostas dos 

docentes, foi possível dividir o grupo em três. Uma parte que associou o 

conceito ao seu cotidiano imediato, ou seja, ao tempo de suas aulas. Apenas 

um docente não respondeu a esta questão e uma possível hipótese é que o 

mesmo não considera relevante essa categoria. 

 
Docente H – “As aulas são poucas, mas não indispensáveis, porém não 

é possível atribuir todo o conteúdo desejado aos alunos 
ProEJA.” 

 

Um segundo grupo que atribui ao tempo uma subjetividade tão 

abrangente que dificulta sua compreensão no espaço escolar presente na 

modalidade em questão, bem como o seu uso no favorecimento do processo 

de ensino aprendizagem. Relatam: 

 
Docente J – “Fator complicador no desenvolvimento e implementação 

das práticas educacionais.” 
 
E um terceiro grupo que se aproxima das dimensões temporais que 

envolvem o trabalho com adultos no ensino médio profissionalizante de forma a 

articular a formação olhando o aluno como um sujeito omnilateral22. 
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Docente L – “O tempo de aprendizagem do aluno é diferente nesta 
modalidade, é necessário respeitar a condição de cada 
aluno..” 

Docente M – ―O tempo pode ser um aliado ou um inimigo para os 
alunos, pois eles estão inseridos no mundo do trabalho e a 
escola muitas vezes fica para segundo plano.” 

 

Algumas considerações finais 
 

A pesquisa descritiva de natureza exploratória objetivou verificar como a 

Educação de Jovens e Adultos era compreendida pelos professores do Proeja,  

analisando, a partir de suas percepções dos três eixos Cultura, Trabalho e 

Tempo, as especificidades que envolvem essa modalidade. Os trabalhos de 

campo foram realizados em dois Colégios, cujos critérios de escolha já foram 

descritos.  

Uma das questões relevantes percebida nessa pesquisa é a grande 

presença de docentes em condição de contrato temporário não apenas das 

matérias profissionalizantes. Isso dificulta a formação de uma equipe mais 

estável e o trabalho de formação contínuo uma vez que é preciso retornar ao 

início sempre que um professor é substituído. A pesquisa mostrou também a 

necessidade de leitura, análise e produção dos documentos oficiais do ProEJA 

e da divulgação em larga escala do Documento Orientador SEED/DET, 

documentos teóricos necessários, visando ampliar as possibilidades de 

aprofundamento teórico dos conceitos.  

Destaca-se ainda, a partir da análise dos cursos de Nutrição e 

Construção Civil, a necessidade de uma adequação às reais demandas do 

mundo do trabalho, dialogando com educandos uma vez que os mesmos têm 

muito que dizer sobre os cursos. 

Destacam-se algumas dificuldades encontradas na execução do projeto. 

A primeira delas foi a demora por parte da SEED/DET em posicionar-se com 

relação à formação docente, pois este seria o espaço primeiro dessa pesquisa 

seria realizada.  

Outra questão relevante foi a dificuldade encontrada em estabelecer um 

diálogo mais próximo com a coordenadora do curso de Nutrição, os contatos 

esparsos foram por correio eletrônico. Neste mesmo curso o contato com os 
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professores foi distante, não houve o envolvimento da direção do colégio e não 

se atingiu a maioria dos docentes envolvidos no curso. Porém as dificuldades 

não inviabilizaram a pesquisa nem a desqualificam, mas as condições dadas 

podem acrescentar outros argumentos há serem desenvolvidos e 

aprofundados por outras pesquisas.  

Muitas são as essas possibilidades de aprofundamento e uso dos dados 

coletados. Acredita-se que outras hipóteses podem ser levantadas e uma 

segunda ida a campo ampliaria os estudos. Nesse caso seria pertinente 

entrevistas com os professores e, alunos, sobre os conceitos e compreensão 

das categorias Tempo, Trabalho e Cultura. Pode-se compreender, ao término 

deste estudo, que parte da responsabilidade do esvaziamento dos cursos 

analisados se dá em decorrência do despreparo docente para o trabalho com 

estes discentes.  

O desconhecimento das orientações pedagógicas, a ausência de clareza 

conceitual das categorias balizadoras e a fragilidade de articulação e atuação. 

Percebe-se parte da fragilidade da proposta de currículo integrado uma vez 

que ainda não se instituiu formal e oficialmente (carga horária estendida, apoio 

a pesquisa, professores com disponibilidade maior para o curso) otimizando e 

incentivando uma cultura de formação docente próxima e permanente (no 

espaço da escola), entendendo que essa é uma ação que não resolverá 

sozinha todos os problemas enfrentados na implantação do ProEJA.  
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nestas oficinas teve como objetivo a caracterização dos participantes e registro de toda a 
oficina e os conteúdos discutidos, sobretudo os relativos à integração curricular e como foi 
tratada a especificidade da EP integrada a EJA (se está considerando os tempos e espaços 
específicos da EJA, idades; experiência no trabalho); (LIMA FILHO, 2007 p.29) 
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 Artigo PDE 
10

O Centro Estadual de Educação Profissional de Curitiba é o novo nome do Instituto 
Politécnico Estadual O Instituto Politécnico Estadual - Ensino Médio e Profissional - foi criado 
pelo Decreto n.º 10.888, de 11 de janeiro de 1941, e autorizado inicialmente com o nome de 
Instituto Técnico de Agronomia, Veterinária e Química do Paraná, autorizado a ministrar cursos 
técnicos de química Industrial, Metalurgia e Desenho Técnico. Localizado na Rua Frederico 
Maurer, 3015 - Boqueirão - Curitiba – PR, CEP 81670-020 - Fone (41) 276-9534/276-9863 Fax 
276-8915 http://www.ceepcuritiba.com.br - e-mail: secretaria@ceepcuritiba.com.br, 
http://www4.pr.gov.br/escolas/dadosEscola.jsp  
11

 Endereço: Av. Vicente Machado,1643 – Batel - Curitiba – PR, Cep: 80.440-020 Fone: (41) - 
32444403 Fax: 32422512 http://www4.pr.gov.br/escolas/dadosEscola.jsp , 
http://www.cscjuliawanderley.seed.pr.gov.br/modules/noticias/  
12

 Art. 205. A 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.  
Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: 
I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para 
todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 14, de 1996)  
Acessado em: (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%E7ao.htm) 
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https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc14.htm#art2
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 A cultura compreende toda forma de produção da vida material e imaterial e compõe um 
sistema de significações envolvido em todas as formas de atividade social. (Willians, 1992). Por 
ser produto da atividade humana, não se pode ignorar sua dimensão histórica. No terreno da 
formação humana, a cultura é o elemento de mediação entre o indivíduo e a sociedade, e 
nesse sentido, possui um duplo caráter: remete o indivíduo à sociedade e é, também, o 
intermediário entre a sociedade e a formação do indivíduo. (Adorno, 1996). (DC/EJA, 2005, pg. 
40) 
14

 A ênfase no trabalho como princípio educativo não deve ser reduzida à preocupação em 
preparar o trabalhador apenas para atender às demandas do industrialismo e do mercado de 
trabalho, nem apenas destacar as dimensões relativas à produção e às suas transformações 
técnicas (Arroyo, 2001). Os vínculos entre educação, escola e trabalho situam-se numa 
perspectiva mais ampla, tendo em vista a constituição histórica do ser humano, de sua 
formação intelectual e moral, sua autonomia e liberdade individual e coletiva, sua 
emancipação. (DC/EJA, 2005, pg. 41) 
15

 Com referência a categoria Tempo o Documento Base SETEC/MEC 2006, em sua página 
36, estabelece seu conceito na Resolução do Conselho Nacional que determina que no Art. 5º, 
parágrafo único que item III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas 
dos componentes curriculares face às necessidades próprias da Educação de Jovens e 
Adultos com espaços e tempos  nos quais as práticas pedagógicas assegurem aos seus 
estudantes identidade formativa comum aos demais participantes da escolarização básica.  
16

 OLIVEIRA, Rosangela Gonçalves, acessado em 03 de março, sítio: 
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1722-
6.pdf?PHPSESSID=2009030309311387. 
17

 Orientação nº 03/2008 – PDE/SEED Curitiba, 09 de julho de 2008 : 7.6 elaboração de uma 
produção didático-pedagógica, caracterizada como Caderno Temático, OAC, Folhas, vídeos, 
filmes, artigos dentre outras, a ser utilizada no momento de implementação de seu Projeto de 
Pesquisa na Escola; 
8.7 realização de um Artigo Científico, como Trabalho Final, aprovado pelo seu Orientador e 
articulado à temática de sua titulação e/ou às atividades desenvolvidas no decorrer da 
implementação do seu Projeto de Pesquisa na escola;  (INSTRUÇÃO N.º 004//2008 - 
SUED/SEED, Orientações sobre a participação dos Professores Mestres e Doutores no 
Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE. p. 03 e 04) 
http://www.pde.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Instrucoes/Instrucao_04_08SUED_titulados_pde.pdf  
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 Sob a orientação dos Professores orientadores das IES, o Professor PDE irá elaborar o seu 
Plano de Trabalho, o qual contempla o Projeto de Intervenção Pedagógica na Escola, a 
Produção Didático-Pedagógica direcionada para a implementação do projeto na escola e um 
Artigo Científico, considerado como trabalho de conclusão do Programa (PROGRAMA DE 
DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL – PDE (versão preliminar 3) CURITIBA, 2008, p.5) 
http://www.pde.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Pedagogico/Documentogeral3.pdf  
19

 [...] a identidade própria da Educação de Jovens e Adultos considerará as situações, os 
perfis dos estudantes, as faixas etárias e se pautará pelos  princípios de eqüidade, diferença e 
proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes curriculares nacionais e na 
proposição de um modelo pedagógico próprio, de modo a assegurar:  
I - quanto à eqüidade, a distribuição específica dos componentes curriculares a fim de propiciar 
um patamar igualitário de formação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades 
face ao direito à educação; 
II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da alteridade própria e inseparável 
dos jovens e dos adultos em seu processo formativo, da valorização do mérito de cada qual e 
do desenvolvimento de seus conhecimentos e valores; (Documento Base SETEC/MEC 2006, 
Art. 5º, parágrafo único). 
20

 Destaca-se o quarto princípio: ―A vinculação da escola média com a perspectiva do trabalho 
não se pauta pela relação com a ocupação profissional diretamente, mas pelo entendimento de 
que homens e mulheres produzem sua condição humana pelo trabalho — ação transformadora 
no mundo, de si, para si e para outrem.‖ 
[...]Por esse entendimento, não se pode subsumir a cidadania à inclusão no ―mercado de 
trabalho‖, mas assumir a formação do cidadão que produz, pelo trabalho, a si e o mundo. Esse 
largo mundo do trabalho — não apenas das modernas tecnologias, mas de toda a construção 

http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1722-6.pdf?PHPSESSID=2009030309311387
http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/pde/arquivos/1722-6.pdf?PHPSESSID=2009030309311387
http://www.pde.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Instrucoes/Instrucao_04_08SUED_titulados_pde.pdf
http://www.pde.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/Pedagogico/Documentogeral3.pdf
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histórica que homens e mulheres realizaram, das mais simples, cotidianas, inseridas e oriundas 
no/do espaço local até as mais complexas, expressas pela revolução da ciência e da 
tecnologia — força o mundo contemporâneo a rever a própria noção de trabalho (e de 

desenvolvimento) como inexoravelmente ligada à revolução industrial. (Documento Base 
SETC/MEC, 2006,  p.28) 
21

 A organização do tempo escolar compreende três dimensões: o tempo físico, o tempo vivido 

e o tempo pedagógico. O primeiro está relacionado ao calendário escolar organizado em dias 
letivos, horas/aula, bimestres que organizam e controlam o tempo da ação pedagógica. O 
segundo, diz respeito ao tempo vivido pelo professor nas suas experiências pedagógicas, nos 
cursos de formação, na ação docente propriamente dita, bem como o tempo vivido pelos 
educandos nas experiências sociais e escolares. O último compreende o tempo que a 
organização escolar disponibiliza para a escolarização e socialização do conhecimento, e 
ainda, o tempo de que o aluno dispõe para se dedicar aos afazeres escolares internos e 
externos exigidos pelo processo educativo. (Resolução do Conselho Nacional determina que 
no Art. 5º, parágrafo único, item III DC/EJA, 2005, pg. 42) 
22

 O conceito de omnilateralidade, cunhado primeiramente por Marx e depois por Gramsci, 
retoma a idéia de homem integral, já utilizada por Aristóteles, mas para este último, a educação 
é o desenvolvimento de potências ou potencialidades humanas preexistentes no homem, 
bastando apenas atualizá-las, colocá-las em ato. (MARCASSA, 2004) 


