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Resumo 
 
O presente texto decorre de pesquisa sobre o PROEJA, enquanto uma política pública que visa ao 
alcance de uma franca participação social e educacional de jovens e adultos que precisam inserir-se no 
mundo do trabalho, seja por razões educativas, seja numa perspectiva de inclusão e de justiça social. 
Tendo em vista essa finalidade focal do PROEJA, questiona-se: em que medida a Formação Técnica 
em Agropecuária na modalidade PROEJA, oferecida pelo Colégio Agrícola de Teresina, proporciona 
as competências necessárias para viabilizar a inserção de seus egressos no mundo do trabalho, bem 
como sua efetiva inclusão e participação no meio sociocultural em que habitam. Nesse sentido, o 
propósito desta comunicação é apresentar aspectos teórico-metodológicos de sustentação e orientação 
do estudo, em referência, contextualizando o PROEJA e o CAT, assim como tecendo considerações 
sobre prática pedagógica e formação técnico-profissional. 
Palavras-Chave: Formação Técnica Profissional. PROEJA. Prática Pedagógica. 
 
Abstract 
 
The present text comes from search on PROEJA, as a public policy that aims at achieving a frank 
social and educational participation of young and adults who need to enter the world of job, whether 
for education, is a perspective of inclusion and social justice. Given this purpose focal PROEJA, the 
question is: to what extent the Technical Education in Agriculture in the form PROEJA offered by the 
Teresina’s Agricultural College, provided the inclusion of its graduates in the workplace, as well as 
their effective inclusion and participation the socio-cultural environment in which they live. By the 
purpose of arriving at understanding this phenomenon is that developed this scientific study, to 
investigate, along with graduates of the Agricultural Technical Course, this course is, in fact, enabled 
these students with the skills necessary to assure access to professional life, this is the job market. 
Keywords: Professional Education. PROEJA. Pedagogic Practices. 
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1 Considerações Introdutórias 

 

A formação humana representa um projeto social, cultural e educacional que sempre 

esteve em pauta, isto é, sempre foi (e continua sendo) uma preocupação familiar, comunitária 

e institucional. Assim a busca por um modelo educacional que atente para a formação do 

homem e que, ao mesmo tempo, o prepare para o mercado de trabalho tem sido 

historicamente o centro de uma discussão que tem se alargado no seio social e educacional, 

com avanços e recuos, com algumas políticas mais efetivas em alguns momentos e, em 

outros, com políticas mais tímidas, gerando instabilidade entre crianças, jovens e adultos na 

sua fase inicial de estudo, o que neste caso, chamamos de exclusão social.  

 A perspectiva da inclusão é um componente legal, curricular, de modo que tem 

ocupado espaço considerável nos atuais debates políticos educacionais em todo o país. No 

entorno dessa discussão apresentam-se alunos com variados déficits, permanentes ou 

temporários, mais graves ou menos graves, relativos ao ensino regular, mas que, de alguma 

forma, vivenciam dificuldade em suas trajetórias escolares. 

 Desta forma, nesta comunicação temos como foco discorrer sobre conceitos e 

fundamentos do PROEJA, relacionados à perspectiva profissional dos egressos da primeira 

turma do curso Técnico em Agropecuária do Colégio Agrícola de Teresina–CAT, assim como 

analisar a formação Técnica em Agropecuária, na modalidade PROEJA, oferecida nessa 

instituição e sua contribuição para inserção dos egressos no mercado de trabalho. 

           Diante desse cenário, questiona-se: Em termos profissionais, como se encontram, 

atualmente os alunos da primeira turma do Curso Técnico em Agropecuária na modalidade 

PROEJA do Colégio Agrícola de Teresina? Estão inseridos no mercado de trabalho? Houve 

(há) dificuldades quanto a essa inserção? Qual (is)? O que representa o curso na vida 

profissional desses egressos? 

Assim, entendemos ser importante colocar sob análise as perspectivas profissionais 

desses alunos egressos, diante da necessidade de compreender como ocorreu sua inserção 

profissional no campo do trabalho, na perspectiva de que os resultados do estudo possam 

sinalizar sobre a manutenção das ações que se encontram em curso ou sobre o realinhamento 

dessas ações, no que diz respeito à política pública de implantação e execução do PROEJA. 
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2 Aportes Metodológicos 

 

É visível, na contemporaneidade, redobrada exigência relativa à pesquisa, à produção 

do conhecimento e à socialização desse conhecimento. Investigar, pois os processos pelos 

quais as pessoas se formam e acessam ao mundo do trabalho, por exemplo, torna-se um 

desafio e uma necessidade para a escola e para o professor-formador em busca de melhor 

compreensão desse fenômeno. 

Nesse sentido, o estudo em referência se enquadra nos princípios orientadores da 

pesquisa qualitativa, que, segundo Minayo (1994), é entendida como uma corrente que não se 

volta para quantificação, sua preocupação central é com a compreensão e a explicação da 

dinâmica que permeia as relações sociais cotidianas, ou então, como a concebe Oliveira 

(2007, p. 37): 

 

Pesquisa qualitativa como sendo um processo de reflexão e análise da 
realidade através da utilização de métodos e técnicas para compreensão 
detalhada do objeto de estudo em seu contexto histórico e / ou segundo sua 
estruturação. 

 

Assim, as mencionadas considerações apontam para a abordagem a ser adotada no 

presente estudo, que investiga sobre as perspectivas profissionais dos egressos do curso 

Técnico em Agropecuária na modalidade PROEJA do Colégio Agrícola de Teresina, no que 

concerne a sua inserção ao mercado de trabalho. 

A pesquisa, inicialmente, consiste em um levantamento bibliográfico, que se realiza 

por meio de consultas às bases eletrônicas e acervos bibliográficos, com a finalidade de 

explanar os objetivos propostos para se obter uma análise e interpretação adequadas das 

fontes pesquisadas, captando os elementos mais representativos para promover um melhor 

entendimento do tema em questão, bem como realizar uma aprofundada fundamentação 

teórica que dê suporte à análise de dados. 

O presente estudo realiza-se no Colégio Agrícola de Teresina. O CAT é uma 

instituição subordinada à coordenadoria dos Colégios Técnicos, da Pró-Reitoria de Ensino e 

de Graduação da UFPI, e tem como entidade mantenedora a própria Universidade, sediada em 

Teresina-PI. No ano de 2007, ofereceu o curso Técnico em Agropecuária na modalidade 

PROEJA em convênio com a Prefeitura Municipal de Teresina, que nesta proposta é tomado 

como foco de investigação. 
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Tomamos como sujeitos da investigação 14 (catorze) alunos concluintes do Curso 

Técnico em Agropecuária, na modalidade PROEJA, no CAT, no ano de 2008. Esses ex-

alunos foram contatados inicialmente por telefone e, concomitantemente, procedemos a um 

levantamento censitário-documental nos arquivos do CAT. Na fase atual, estamos efetivando 

a produção de dados por meio de entrevistas semiestruturadas (face a face) e por via 

telefônica (para residentes fora de Teresina). 

Quanto à delimitação dos sujeitos, consideremos os seguintes critérios de inclusão: ter 

cursado Técnico em Agropecuária no formato PROEJA, no CAT, ter concluindo o curso em 

2008 e aceitar, por convite, participar na condição de sujeito do estudo. Nesse sentido, 

adiantamos que todos, a princípio, estão aceitando o convite, e, à medida que o estudo vai 

evoluindo, nesta fase, estamos contando com a colaboração desses egressos. 

A coleta de dados encontra-se em sua fase final de realizações. Para demandar essa 

tarefa, primeiramente fizemos consulta documentais. Em seguida, contactamos com os 

egressos do Proeja e, mediante aceitação da condição de colaborador, formalizamos o convite 

e agendamos datas para os primeiros encontros e entrevistas, que estão ocorrendo em locais 

previamente combinados, a exemplo das dependências do próprio CAT, nas suas residências, 

entre outros espaços físicos. 

Realizamos a entrevista semiestruturada, com utilização de roteiro orientador, 

contendo aspectos relativos à motivação para realização de sua matrícula no PROEJA; à 

importância do PROEJA na vida pessoal e profissional; benefícios alcançados nos vários 

aspectos da vida pessoal e profissional; à inserção no mercado de trabalho após conclusão do 

curso; à utilização dos conhecimentos adquiridos no curso para prosseguimento nos estudos 

através de formação continuada ou com outros cursos. 

Como se percebe a entrevista é um procedimento mais usual no trabalho de campo. 

Por meio dela, o pesquisador busca obter informes contidos na fala dos entrevistados. Trata-se 

de uma técnica de produção de dados caracterizada por uma comunicação verbal que reforça a 

importância da linguagem e do significado da fala, servindo como meio de coleta de 

informações sobre um tema específico. É como refere Minayo (1994, p.107): “[...] uma 

conversa a dois, feita por iniciativa do entrevistador, destinada a fornecer informações 

pertinentes a um objeto de pesquisa”. 

Na sequência, orientados em Gil (2009), definimos que organização e análise de 

dados. Primeiramente passando por uma leitura geral destes, segundo procedemos uma 

organização categorial e terceiro, pela realização da análise propriamente dita. Essa análise, 

pretende, sobretudo, possibilitar o fornecimento de resposta ao problema da pesquisa. A 
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interpretação, embora conceitualmente distinta, implica na procura do sentido mais amplo das 

repostas. Esta etapa pressupõe o confronto dos resultados obtidos no processo de investigação 

em campo com as informações levantadas no referencial teórico do trabalho, tendo em vista a 

redação do relatório da pesquisa. Implica dizer que, no decorrer da análise, os participantes 

terão seus nomes substituídos por códigos, ou por codinomes, em obediência ao Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido (Anexo B). Neste sentido, informamos que esta etapa 

encontra-se em construção. 

 

3 Fundamentos históricos e teóricos do estudo. 

 

O Piauí provincial teve sua colonização baseada num modelo econômico de pecuária 

extensiva, em virtude do advento das grandes plantações de açúcar e agricultura familiar, 

modelo que na verdade à época não necessitava de uma mão-de-obra especializada, pois o 

gado bovino era criado em sistema extensivo, à solta, o plantio da cana de açúcar não 

necessitava de muitos cuidados e a agricultura familiar era passada de pai para filho, 

influenciando, então, a organização político social. Logo todo o processo educacional teve 

como influencia o meio rural e suas práticas agrícolas. Mesmo assim, comporta registrar que 

na sociedade piauiense dos séculos XXIII e XIX, o ensino não era considerado importante. A 

escola possuía pouco espaço nessa organização social, pois o mercado de trabalho não exigia 

o saber formal, mas sim a mão-de-obra que possuísse prática para o trabalho na pecuária 

(SOUSA NETO, 2004). Alem disso, a carência de professores especializados e a falta de 

recursos financeiros para manutenção das escolas constituíram um agravante para um lento 

processo educacional do estado.  

Na década de 1950, no Brasil, no governo Vargas, com o processo de industrialização, 

as classes sociais buscaram mais conhecimento a fim de se adequarem a esse novo modelo 

econômico-social, vinculando-se às atividades urbano-industriais propriamente ditas. Esse 

fenômeno gerou uma pressão por parte da sociedade em razão de um crescente número de 

escolas e, em decorrência, da ampliação do número de alunos uma vez que requeria certa 

urgência à necessidade de uma mão-de-obra especializada como requeria a sociedade à época. 

Essa industrialização, presente no Governo Vargas, teve forte influência nos novos 

métodos para a mecanização agrícola no Piauí, abrindo espaço “[...] para a revitalização de 

um novo discurso agrário no Piauí [...]. (CASTELO BRANCO, 2010, p.240). Essa nova 

realidade viabilizou que fosse instalada, na capital piauiense, a Escola Agrotécnica de 
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Teresina, fato ocorrido no ano de 1954. A criação dessa escola vinculava-se à proposta, ou 

vamos dizer, foi fruto da política econômica do modelo de Vargas. 

Conforme essa autora, entre os anos de 1950 e 1964, a educação piauiense distribuía-

se em escolas primárias, escolas normais e escolas com caráter religioso católico e protestante 

em vários municípios do Estado, assim como, havia colégios em Parnaíba, Floriano, inclusive 

uma Escola Normal Regional que atendia todo o sul do Piauí e Maranhão sendo que em São 

Raimundo Nonato e Corrente havia institutos educacionais, com os tradicionais cursos 

ginasiais. 

Portanto, somente a partir da década de 50 intensificou-se a discussão sobre educação 

no Brasil, com a priorização do ensino secundário que, até aquele momento não existia para 

toda população brasileira. No Piauí, em termos de educação, o ensino secundário já se 

consolidava, não obstante a existência de uma dicotomia entre as escolas secundárias; sendo 

que uma era para atender a elite e a outra era destinada às classes menos favorecidas. Em 

Teresina havia a escola industrial – CEFET, hoje IFPI. Na década de 50, o número de alunos 

que pretendia ingressar na escola secundária era muito grande e as instituições ainda eram 

insuficientes para atender a demanda. 

Nesse mesmo período, enquanto outros estados nordestinos prosperavam na 

agricultura, avicultura e pecuária, os dirigentes do Piauí começaram a buscar formas de mudar 

a mentalidade agrícola retrógrada, que ainda era muito presente na realidade piauiense. Diante 

dessa nova mentalidade, surgiu a idéia de criar um colégio agrícola. 

A instalação definitiva da Escola Agrotécnica de Teresina ocorreu em 1964, entretanto 

desde o lançamento de sua “pedra fundamental” à sua consolidação definitiva, passou por um 

processo que demorou, em média, 10 (dez) anos (1954.1964). Trata-se de um projeto do 

Ministério da Agricultura, aprovado pela União e pelo Estado. O objetivo principal da Escola 

Agrotécnica era buscar um novo perfil de trabalhador rural que conciliasse conhecimento 

técnico e conhecimento rotineiro da agricultura. 

No decorrer da década mencionada, pelo decreto nº 53558 de 13.02.1964, a escola 

recebeu nova denominação e passou a chamar-se Colégio Agrícola de Teresina - CAT. A 

escola funcionou primeiramente em sistema de internato e externato, com oferta de turmas do 

curso ginasial agrícola para formação de mestres agrícolas, (CASTELO BRANCO, 2010). 

 Castelo Branco (2010) destaca que nesse período a agricultura era de subsistência e 

nunca esteve presente como economia do Estado, muito embora o CAT tenha  surgido com o 

fim de beneficiar uma classe social menos favorecida, através da aplicação dos conhecimentos 
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desse grupo na agricultura, permitindo assim, o desenvolvimento econômico do Estado e, por 

extensão, das famílias da baixa renda.  

No ano de 1967, por meio do Decreto 60.731, de 19 de maio de 1967, publicado no 

Diário Oficial da União de 22.05.1967, pelo presidente Costa e Silva, o CAT desvincula-se do 

Ministério da Agricultura, e passando a vincular-se ao Ministério da Educação e Cultura - 

MEC. Assim, a educação agrícola integrava-se ao Departamento de Ensino Médio – DEM. 

Em 1969, foi implantado o curso Técnico Agrícola favorecendo a abertura de novos cursos 

para o Ensino Médio, a esse respeito Castelo Branco (2010, p. 140), destaca: 

 

Essas mudanças foram significativas para a estruturação do campo do ensino 
agrícola no Piauí. A possibilidade de ascender ao ensino superior, de certo 
modo, possibilitou uma valorização da carreira de técnico agrícola, que 
poderia, após o fim do nível médio, ampliar conhecimentos no curso de 
Agronomia. 
 
 

A partir de 1976, o CAT vinculou-se à Universidade Federal do Piauí – UFPI, pelo 

Decreto n. 78672 de 09.11.1976, tendo como objetivo formar técnicos em agropecuária com 

competência para atender as necessidades do setor primário na área agrícola e pecuária. 

No cenário educacional das escolas vinculadas à Universidade Federal do Piauí, o 

Colégio Agrícola de Teresina foi pioneiro na implantação, no ano de 2007, do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. Pode-se argumentar como elemento contribuinte 

para implantação deste programa, o fato do Colégio possuir como identidade inicial da 

instituição a formação de Técnicos em Agropecuária, possuindo estrutura propícia para a 

oferta desses cursos e a experiência de mais de um quinquênio no trabalho com estudantes 

desejosos de desenvolver este perfil de formação.  

Neste contexto, o CAT ofereceu no ano de 2007, a primeira turma de Técnico em 

Agropecuária na modalidade PROEJA em convênio com a Prefeitura Municipal de Teresina. 

A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio ocorreu 

de forma concomitante, os alunos frequentavam uma escola de ensino médio na rede 

municipal e em outro período cursavam as disciplina do curso Técnico em Agropecuária no 

Colégio Agrícola de Teresina, no conjunto ambos tinham como objetivo com o objetivos 

prepará-los para a cidadania e inseri-los no mercado de trabalho. 

A implantação deste programa no Colégio Agrícola de Teresina passa a ter dupla 

importância, primeiramente trouxe para a instituição a possibilidade de desenvolver o seu 
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papel no oferecimento de qualificação profissional dos estudantes, cumprindo-se um grande  

anseio da sociedade no atendimento as necessidades econômicas do espaço geográfico 

piauiense, onde os estudantes pudessem ser inseridos. Segundo pela concretização de 

oportunidades aos estudantes de prosseguimento nos estudos, de ampliação educativa. 

           Atualmente o CAT está subordinado à coordenadoria dos colégios Agrícolas, da Pró-

Reitoria de Ensino e de Graduação da UFPI e oferece os seguintes cursos: Técnico em 

Agropecuária concomitante com o ensina médio, Técnico em Agropecuária pós-médio, 

Técnico em Informática pós-médio, Técnico em Enfermagem pós-médio e Técnico em 

Enfermagem concomitante com Ensino Médio, na modalidade PROEJA. Dessa forma, 

oferece educação profissional juntamente com ensino médio, formando técnicos mais 

especializados, capazes de ultrapassar o mero exercício técnico de uma profissão, 

contribuindo assim para a economia do estado e para o fortalecimento do exercício da 

cidadania. 

 

4 O PROEJA – CAT 

  

A própria história da nação brasileira desde a colonização nos remete ao entendimento 

do contínuo processo de exclusão social. Um exemplo dessa exclusão é o modelo de produção 

capitalista que se caracteriza por grandes níveis de desigualdades sociais e econômicas, 

excluindo, por conseguinte, boa parte da população, tanto em relação aos bens materiais 

quanto aos bens culturais. No campo da educação esse problema se manifesta através dos 

altos níveis de evasão escolar, devido às condições precárias da escola pública que, em geral, 

faculta o acesso dos alunos das classes populares a essa escola, mas, muitas vezes, não 

oferece condições materiais e educacionais para fazer com que esses alunos permaneçam na 

escola, ou seja, terminam abandonando os estudos, configurando um quadro que resulta na 

forte presença de jovens e adultos na modalidade de ensino de Educação de Jovens e Adultos 

– EJA, que só tardiamente buscam a escola.  

Nesse sentido, cresce no Brasil, intensificado nesse século XXI, a demanda por 

políticas educacionais que possibilitem a inclusão educacional desse grupo de jovens e 

adultos.Tendo em vista suprir essas lacunas na sua formação, bem como oferecer uma 

formação que viabilize o atendimento das necessidades sociais e laborais desses jovens e 

adultos, postula-se uma educação que promova sua efetiva profissionalização, articulada a 

uma formação cultural que permita compreender e transformar a realidade social em que se 

encontram (PEREIRA, 2011). 
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Destacam-se, entre as iniciativas políticas, com esse fim, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na modalidade EJA (PROEJA), pelo 

seu modelo inovador, por contemplar a integração curricular, por possibilitar uma formação 

básica articulada com a profissionalização. Esse formato educacional que tem se mostrado 

bem mais atrativo para o público ao qual se destina: os jovens e adultos, que tem permanecido 

no curso até sua finalização.  

O PROEJA, criado pelo Decreto n° 5.480, de 13 de Junho de 2006, segundo Pereira 

(2002, p. 21): 

 

Vem sendo destinado a essa parcela da população que não teve acesso à 
escolarização e, portanto, encontra-se à margem de um saber exigido por 
uma sociedade letrada, se constitui em uma ação que objetiva a possibilidade 
de se oferecer respostas a esse significado contingente da população que se 
encontra em um mercado de trabalho cada vez mais exigente, tendo em vista 
os avanços da ciência e da tecnologia que impõem novas posturas e saberes 
como exigência para ingresso no mundo do trabalho. 

 

           Nesse sentido, é compreensível que a escola tem um papel fundamental neste processo 

de inclusão. Não é mais o estudante que tem que se ajustar aos padrões de “normalidade” para 

aprender, é a escola que tem o desafio de ajustar-se para atender à diversidade de seus 

estudantes, compreendendo a educação como um direito humano fundamental para uma 

sociedade mais justa e solidária. A propósito destacamos do referido decreto, uma citação 

contida na apresentação do Documento Base, que assim define o PROEJA.  

 
 
[...] uma proposta constituída na confluência de ações complexas. Desafios 
políticos e pedagógicos estão postos e o sucesso dos arranjos possíveis só 
materializar-se-á e alcançará legitimidade a partir da franca participação 
social e envolvimento das diferentes esferas e níveis de governo em um 
projeto que busque não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas a 
construção de uma nova sociedade fundada na igualdade política, econômica 
e social; em um projeto de nação que vise uma escola vinculada ao mundo 
do trabalho numa perspectiva radicalmente democrática e de justiça social 
BRASIL (2007, p. 06). 

 

Desse modo, afirmamos que, também, do ponto de vista político, é importante destacar 

na educação de jovens e adultos, o projeto político pedagógico que tem um papel fundamental 

na integração entre uma formação humana mais geral, uma formação para o Ensino Médio e 

para a formação profissional, buscando principalmente aprendizagens e competências que 

contribuam para formação de sujeitos autônomos com possibilidades de intervirem na 
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construção de uma sociedade cidadã, na perspectiva, portanto, de eles mesmos, os alunos, se 

autonomizarem para melhor exercerem a sua cidadania. 

 

5 Prática Pedagógica e Formação Técnico-profissional: interfaces e convergências 

 

 O compromisso social da educação, dada sua importância e sua dimensionalidade, 

requer, na atualidade, um professor reflexivo, um professor pesquisador, o que implica dizer, 

um professor comprometido com sua prática pedagógica, pois só assim poderá responder às 

necessidades formativas da comunidade escolar. 

           No caso do Colégio Agrícola de Teresina há que se considerar essa prática pedagógica 

na interface com o componente profissional que, na verdade, é o foco central da educação 

promovida pelo CAT, tendo em vista garantir aos estudantes uma competência formal escolar, 

aliada a uma competência profissional compatível com as necessidades que têm esse alunado 

para inserir-se ao mercado de trabalho.  

          Logo, entende-se que a prática pedagógica dos professores articulada à formação 

profissional dos estudantes leva em conta a aquisição, pelos alunos, de uma competência que 

inclua conhecimentos teóricos e práticos necessários a sua formação para o trabalho, sem 

omitir a "competência política intimamente imbricada com as questões de cidadania [...]", 

como refere Brito (2003, p.19), de modo que esse alunado, ao concluir seu curso 

profissionalizante, esteja capacitado a atuar no mercado de trabalho de maneira consciente, de 

maneira crítica, dominando conhecimentos e habilidades necessários à prática profissional de 

sua área específica. 

          A visão teórica que sustenta a compreensão de prática pedagógica como empreendida 

nesta proposta de estudo argumenta que a atuação do professor formador exige um 

componente prático-reflexivo fundamentado em conhecimento, saberes, advindos de estudos 

e pesquisas, que conferem a essa prática a capacidade de percepção, interpretação e produção 

de saberes necessários à ressignificação da ação pedagógica e, na mesma dimensão, 

necessários a uma competente formação técnico-profissional que instrua e capacite para o 

mercado de trabalho. 

 Nessa perspectiva, falamos de prática pedagógica como um componente do ensino, 

que é formativo e que se desenvolve ao longo do curso, promovendo uma necessária 

articulação com as diferentes demandas inerentes à formação técnico-profissional. Trata-se de 

uma prática que se fundamenta na ação e na reflexão de forma articulada e interdisciplinar, 
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como referem Behrens (2005) e Morin (2002), vivenciada pelo professor, mas que interfere na 

aprendizagem dos alunos. 

 A formação técnica-profissional, por seu turno, é apontada como variável fundamental 

para dar conta das mudanças notadas em relação ao avanço e à implementação das modernas 

tecnologias, e também como mecanismo fundamental para fazer frente às mudanças 

desencadeadas pela ampliação do setor de serviços. Uma das respostas a esse contexto em 

mudança refere-se à elevação do nível educacional da população e aos investimentos na 

qualificação e aumento da competência dos trabalhadores (BARONE, 2008). 

          Os debates atuais sobre o tema enfatizam a necessidade de que os sistemas de educação 

orientem seus programas e conteúdos para a oferta das habilidades e especializações exigidas 

pelo mercado de trabalho, contribuindo assim, para a produção de uma força de trabalho que 

responda com mais rapidez e adaptabilidade aos novos requerimentos (BARONE, 2008). 

          Desta forma, deve-se estabelecer um vínculo mais orgânico entre a universalização da 

educação básica e a formação técnico-profissional, mas para que tal fato se concretize, é 

necessário que se resgate a educação básica (fundamental e média), pública, gratuita, laica e 

universal na sua concepção unitária e politécnica. Portanto, uma educação não-dualista, que 

articule cultura, conhecimento, tecnologia e trabalho como direito de todos e condição de 

cidadania e democracia efetivas, como Saviane (2006, p. 14), assim destaca: 

 

[...] se no ensino fundamental a relação é implícita e indireta, no ensino 
médio a relação entre educação e trabalho, entre o conhecimento e a 
atividade prática deverá ser tratada de maneira explícita e direta. O saber tem 
uma autonomia relativa em relação ao processo de trabalho do qual se 
origina. O papel fundamental da escola de nível médio será, então, o de 
recuperar essa relação entre o conhecimento e a prática do trabalho. 
 
 

6 Considerações Conclusivas 
 
 

Concordamos que, para construir esta conclusão, que vivemos numa sociedade pluralista e para 

garantir a sobrevivência dessa sociedade, a educação emerge como um de seus valores principais. É 

dentro dessa compreensão que colocamos a formação técnica, a formação de jovens e adultos como 

políticas públicas que tem contribuído com o alongamento da educação básica e com o exercício da 

cidadania, porque tanto a formação em Agropecuária quanto o PROEJA se inserem nesses propósitos 

e nessas conquistas. 

Assim, mesmo que nosso estudo não tenha se concluído, pois está em andamento, cabe 

ressaltar que a implantação do PROEJA no Colégio Agrícola de Teresina foi de fundamental 

importância para a elevação do nível educacional, possibilitando aos estudantes envolvidos, uma 
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maior qualificação profissional, oferecendo ao mercado de trabalho profissionais mais especializados e 

capacitados.  

Evidenciamos, portanto na educação de jovens e adultos, a importância do projeto político 

pedagógico, que tem um papel fundamental na integração entre uma formação humana mais geral, 

uma formação para o Ensino Médio e para a formação profissional, buscando principalmente 

aprendizagens e competências que contribuam para formação de sujeitos autônomos com 

possibilidades de intervirem na construção de uma sociedade cidadã, na perspectiva, portanto, de eles 

mesmos, os alunos, se autonomizarem para melhor exercerem a sua cidadania. 

 Nesse sentido, finalizamos registrando que, formação técnica em Agropecuária, associada ao 

PROEJA, no CAT, tem contribuído para fazer a diferença na educação profissionalizante na cidade de 

Teresina e no Piauí, inclusive nas proporções desta comunicação, buscamos colocarmos em realce os 

apostos teórico-metodológicos, assim como aspectos históricos que dão sustentação direcionamento à 

pesquisa em apreço. 
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