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Resumo 

O presente trabalho Experiências, saberes e formação profissional: em busca da 
compreensão dos percursos formativos dos alunos do PROEJA, é parte da pesquisa de 
Mestrado em Educação, desenvolvida na Universidade Federal da Bahia - UFBA, e tem como 
objetivo compreender a formação oferecida aos alunos trabalhadores do PROEJA – IFBA, a 
partir dos relatos dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem. A escolha pela 
abordagem das histórias de vida, deu-se em função do tipo de trabalho que pretendemos 
realizar. Acreditamos que estes sujeitos possuem experiências construídas ao longo da vida, 
que não podem ser desprezadas na escola, e que estas podem ser ferramentas bastante eficazes 
no processo de ensino e aprendizagem e na diminuição da distância entre esses estudantes e a 
realidade escolar. 
 Palavras-chave: Experiências - Saberes – PROEJA 
 
 
 Abstract 
 
The paper Experiences, knowledge and training: in search of understanding of students' 
training courses of PROEJA is part of the research of Master of Education, developed at the 
Federal University of Bahia - UFBA, still in progress. Aims to understand the formation 
offered to students  of PROEJA from the reports of persons involved in the learning process. 
The choice for the approach of the life histories, was due to the type of research that we want 
to achieve. We believe  these subjects have many experiences built throughout life, which 
can’t be neglected at school, and  they can be very effective tools in the teaching and learning 
process in order to reducing the gap between the students and the school reality. 
 

 

 

 

                                                 
1 Mestranda em Educação da Faculdade de Educação da UFBA, vinculada ao Grupo Sociedade, Educação, 
Conhecimento Profissional e Trabalho – SECT, coordenado pela Profª Drª. Vera Lúcia Bueno Fartes, orientadora 
desta pesquisa. 
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Introdução 

Este trabalho é fruto de pesquisa ainda em andamento no Mestrado em Educação na 

Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia - UFBA e tem como objetivo 

compreender como a valorização das experiências dos alunos trabalhadores do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA pode contribuir em seus 

percursos formativos. O interesse pela temática surgiu com a pesquisa Políticas curriculares 

e identidades pedagógicas: o caso do Programa Nacional de Integração da Educação 

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

(PROEJA), realizada em 2008, que tinha como foco compreender as identidades pedagógicas 

projetadas pela proposta de um currículo integrado. Durante a coleta de dados, notamos que 

ainda existiam muitas questões a serem resolvidas, em virtude de ser um programa novo, 

ainda em fase de construção da sua identidade. 

Pensando em todas as questões que permeavam o programa, o que mais nos inquietou foram 

os alunos, pois apesar de alguns deles terem sido entrevistados durante a pesquisa, os dados 

coletados ainda eram insuficientes para os compreendermos. Para tanto, seria necessário um 

novo projeto, desta vez, voltado para os alunos e suas necessidades. Resolvemos dar 

continuidade ao trabalho, buscando compreender a importância das histórias de vida dos 

sujeitos trabalhadores do PROEJA - IFBA em seus percursos formativos. 

Diante disso, para o entendimento desta problemática elaboramos alguns questionamentos que 

consideramos essenciais para o entendimento desta temática: Quais as experiências escolares 

anteriores? Quais as marcas deixadas pela escola e pelo mundo do trabalho? Por que pararam 

de estudar? Por que decidiram retomar os estudos? O que os motivam a não desistirem, apesar 

de todas as dificuldades que se apresentam nesse retorno (adaptação ao curso, defasagem, 

conciliar trabalho e estudos...)?  O que esperam de fato com essa formação?  

No entanto, para respondermos a essas questões precisávamos saber: Quem são esses 

sujeitos? De que sujeitos, estamos de fato, falando? Quais os seus percursos formativos? Qual 

a função social do trabalho com histórias de vida? Acreditamos que trabalhar com essa 

perspectiva, requer um processo de descoberta/compreensão dos caminhos percorridos pelo 

sujeito, no sentido de, numa visão política, propiciar o reconhecimento de si e do outro, numa 

sociedade cada dia mais instável e contraditória. 

Ao mergulhar no universo das histórias de vida dos sujeitos-trabalhadores do PROEJA – 

IFBA, o que pretendemos é compreender os caminhos percorridos por esses sujeitos, bem 
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como elencar as motivações para o retorno à escola. Pretendemos ainda, que essa pesquisa 

seja uma “ferramenta” na formulação e reformulação de novas ações, haja vista que 

compreender a realidade vivida e, muitas vezes silenciada, pode contribuir para a 

elaboração/reelaboração de propostas de cursos voltada para as necessidades subjetivas dos 

indivíduos.  

O PROEJA 

No Brasil, no período de 2003 a 2006, foram lançados quatro programas do Governo Federal, 

voltados para a educação dos jovens e adultos trabalhadores que não concluíram sua 

escolarização. São o Projeto Escola de Fábrica, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens: 

Educação, Qualificação e Ação Comunitária — PROJOVEM, o Programa Nacional de 

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

Jovens e Adultos — PROEJA e o Exame Nacional de Certificações de Competências em 

Educação de Jovens e Adultos — ENCCEJA (RUMMERT, 2007). 

Para Rummert (2007, p.38) no primeiro mandato do Governo Lula não houve muitas ações no 

sentido de universalizar a educação básica no Brasil, no entanto foram implementadas 

iniciativas voltadas para uma pequena parcela da população, que “dadas as suas fragilidades 

como atores políticos, são oferecidas possibilidades de elevação de escolaridade com caráter 

precário e aligeirado, porém anunciadas como portadoras potenciais de inclusão”.  

Nesse sentido, como educadores precisamos refletir o que de fato se pretende com a 

implementação de iniciativas dessa natureza. Seriam de fato, ações que buscam contribuir 

para a formação dos adultos trabalhadores? São estratégias de adequação ao projeto de 

reestruturação produtiva, que está subordinado aos propósitos internacionais? O que de fato se 

pretende? 

No entanto, não se trata de achar que essas iniciativas não servem para nada, mas refletir 

sobre as bases que as fundamentam, e buscar alternativas eficazes no atendimento às 

necessidades dos jovens e adultos trabalhadores, que carecem de uma formação que seja 

aliada na luta pela compreensão da sociedade na qual estão inseridos e na busca por 

conhecimentos que os permitam driblar as diversas formas de exclusão social, através do 

acesso ao conhecimento e do reconhecimento de si, enquanto sujeitos. 

O PROEJA, em vigor desde 2006, originário do decreto nº 5.478 de 24/06/2006, revogado 

pelo decreto nº 5.840/2006 de 13 de julho do mesmo ano, tem como objetivo, qualificar 
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jovens e adultos, maiores de 18 anos, que ainda não concluíram o Ensino Médio e necessitam 

de escolarização atrelada à formação profissional.  

O PROEJA traz como foco dois grupos que nunca foram alvo principal das políticas públicas 

e dos interesses governamentais. De um lado, a educação de jovens e adultos, sinônimo da 

exclusão socioeconômica e cultural e na outra vertente, a educação profissional, que era 

relegada aos desvalidos da sorte, àqueles que não tinham recursos suficientes para ingressar 

no ensino superior e ter acesso aos conhecimentos acadêmicos; a quem ficaria reservado o 

fazer. 

De acordo com o Documento Base (MEC, 2006, p.1) [...] “o PROEJA é um desafio 

pedagógico e político para todos aqueles que desejam transformar este país dentro de uma 

perspectiva de desenvolvimento e justiça social”. Diante disso, é fundamental, identificar 

quais os fundamentos desta proposta, uma vez que o PROEJA ainda não é uma política 

pública, mas um programa em fase de constituição de sua identidade.   

De acordo com Di Pierro (2008), no Brasil há uma enorme variação do analfabetismo, que 

atinge índices de 22,4% na região Nordeste e uma taxa de 6,2% na região Sul. Além disso, o 

número de analfabetos na zona rural alcança 26,2% e na zona urbana, cai para 8,7%, existe 

também uma variação em relação a brancos 7,1%, enquanto o total de afrodescendentes chega 

a 16%. Embora o PROEJA esteja voltado para a educação profissional de jovens e adultos de 

nível médio, é interessante reconhecer que existe uma outra camada da população que 

enfrenta problemas semelhantes e ainda mais difíceis de resolver, devido a lacuna que se 

instalou em torno do seu processo de alfabetização.   

A escolha do grupo a ser beneficiado pelo programa não foi aleatória, mas baseada nos dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2002, em que o Brasil 

possuía uma população de 23.098.462 de jovens entre 18 e 24 anos de idade, com uma 

situação preocupante no mercado formal. Nessa mesma pesquisa em 2003, verificou-se que 

cerca de 23 milhões de pessoas tinham 11 anos de estudos (ensino médio concluído). Do total 

da população - 173.966.052, há um número desastroso de quase 42 milhões de pessoas que 

nunca frequentaram a escola e apenas 13.280.759 pessoas com 8 anos de estudo (MEC, 2006, 

p.12) 

Diante dos dados apontados, a necessidade de programas que tenham como objetivo diminuir 

esse quadro de desigualdade, melhorar o nível educacional desses jovens e adultos e 

contribuir para o acesso ao mercado de emprego formal se faz necessária e urgente. E por 

contemplar essa parcela da sociedade, há muito esquecida pelas políticas públicas, é que o 
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PROEJA surge como uma experiência inovadora na oferta de EJA no Brasil; apoiado na 

tradição de cursos de excelência da Rede Federal. Segundo Manfredi (2002, p.161) essas 

instituições compreendem “um sistema de ensino técnico de 2º grau bem estruturado e de 

destaque no ensino médio brasileiro”.  

Entretanto, compreender quais as reais necessidades dos sujeitos que fazem parte do 

programa, que profissionais se pretende formar e a serviço de quem está a educação ofertada 

pelo IFBA a esses sujeitos trabalhadores, é uma necessidade. Além disso, consideramos que 

alguns questionamentos feitos por Charlot (2000, p.9) se encaixam perfeitamente na busca 

pelo entendimento deste problema. 

Por que será que certos alunos fracassam na escola? Por que será que esse 
fracasso é mais frequente entre as famílias de categorias sociais populares do 
que em outras famílias? Mais ainda: por que será que certas crianças dos 
meios populares alcançam, apesar de tudo, sucesso em seus estudos, como se 
elas conseguissem se esgueirar-se pelos interstícios estatísticos? 

Embora não seja objetivo deste trabalho trazer respostas para esses questionamentos, 

acreditamos que refletir sobre essas questões, é de fundamental importância, quando se 

compreende a educação numa perspectiva política. Além disso, se considerarmos que a escola 

atual ainda é um reflexo da escola de ontem, voltada para os interesses da classe dominante; 

conseguiremos entender, os motivos que levam a esse processo de inclusão/exclusão, visto 

que mesmo estando na escola, os alunos das classes menos favorecidas, não se sentem 

valorizados e reconhecidos, pois essa escola que os recebe, não os acolhe de fato e não foi 

pensada para eles. 

Por que começar pelo sujeito? 

A escola não tem apenas a função de receber alunos que já possuem relações com o (s) saber 

(s), mas é um lugar onde essas relações são induzidas. O que realmente importa, é como 

sujeito e saber se inter-relacionam. Toda relação com o saber está relacionada com o próprio 

sujeito, envolve a construção de si mesmo e seu eco reflexivo, sua própria imagem. Nesse 

contexto, a aprendizagem é vista como possibilidade, uma vez que é uma das portas para a 

independência de crianças e adolescentes, haja vista que o sucesso aumenta a segurança, 

enquanto o fracasso gera conflitos. (CHARLOT, 2000, 2001, 2005) 

Diante disso, é essencial respondermos a questão Por que começar pelo sujeito? E a resposta, 

é simples, porque se acredita que é a partir do sujeito, e da compreensão de suas necessidades, 

que será possível fazer uma leitura mais sensível da realidade; o que é interessante, diante da 
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perda de valores dos dias atuais. Na tentativa de compreender esses sujeitos em formação, 

suas motivações para voltar a estudar e o desejo de aprender, encontramos na noção de 

relação com o (s) saber (es) proposta pelo pesquisador francês Bernard Charlot, um ponto de 

apoio para o trabalho que estamos realizando. 

Para este autor (2001, p.15), a questão da relação com o saber pode ser colocada, quando se 

constata que algumas pessoas, independente de suas idades, manifestam o desejo de aprender 

e outras não. Algumas pessoas se mostram sempre dispostas a aprender algo novo, 

demonstram interesses por determinados saberes; enquanto outros, se mostram desmotivados 

para aprender e até se recusam a fazê-lo. O autor enfatiza que 

toda relação com o saber, enquanto relação de um sujeito com seu mundo, é 
relação com o mundo e com uma forma de apropriação do mundo: toda 
relação com o saber apresenta uma dimensão epistêmica. Mas qualquer 
relação com o saber comporta também uma dimensão de identidade: 
aprender faz sentido por referência à história do sujeito, às suas expectativas, 
às suas referências, à sua concepção de vida, às suas relações com os outros, 
à imagem que tem de si e à que quer dar de si aos outros (2000, p.72). 

 

Nesse sentido, “o aluno é [...] um sujeito confrontado com a necessidade de aprender e com a 

presença, em seu mundo, de conhecimentos de diversos tipos”. Este acredita, que “não há 

relação com o saber senão de parte de um sujeito [...] e por ignorar essa dinâmica do desejo é 

que a sociologia fica amarrada num psiquismo sem sujeito”. (CHARLOT, 2000, p.33-47) 

Na visão psicanalítica, o saber é um objeto de desejo. A questão principal é compreender 

como se passa do desejo à vontade de aprender. Além disso, não vamos à escola com o 

objetivo de ocupar uma posição, mas buscamos aprender, essa deve ser a questão central ao 

estudar a relação com o saber (CHARLOT, 2005). Diante disso, como despertar o desejo de 

alunos “antenados” com o mundo através das tecnologias, das novas e estimulantes redes de 

comunicação e informação? A escola, de certo modo, ainda realiza atividades pouco 

relacionadas aos interesses e necessidades de um público que tem outros e novos anseios. 

Como imaginar, um estudante nos dias de hoje, maravilhado diante de um quadro-negro e giz, 

diante das inovações tecnológicas atuais. 

Cria-se um embate, que se perpetua há muito tempo e que é um dos grandes retratos da 

educação brasileira. De um lado, alunos que não conseguem aprender e que se sentem 

desmotivados, desanimados em relação aos conhecimentos transmitidos pela escola. Crianças, 

jovens e adultos sedentos pelos saberes que circulam nos principais meios de comunicação, e 

que ao chegarem à escola, encontram velhas práticas sendo reproduzidas, um professor sem 

motivação e mal remunerado.  
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E o trabalho com adultos? Que já chegam à escola com um arsenal de experiências e que 

geralmente buscam uma educação que lhe dê subsídios para uma melhor qualificação ou 

requalificação profissional. Estudar a relação com o saber de jovens e adultos que há muito 

tempo não frequentam o ambiente escolar é bastante pertinente, uma vez que o sujeito precisa 

aprender, mas ao mesmo tempo, para ter um bom desempenho, precisa se adaptar às 

exigências das instituições. 

 

Metodologia e campo empírico 

 

A presente pesquisa será do tipo qualitativa, que “é o estudo do fenômeno em seu acontecer 

natural”, este tipo de investigação valoriza todos os aspectos de uma situação, suas influências 

e interações. (ANDRÉ, 1995, p.17). A abordagem que melhor se encaixa na elaboração deste 

trabalho é a que se baseia nas histórias de vida dos sujeitos. Para Macedo (2004, p.176) 

“Trata-se, assim, de resgatar a riqueza e a importância das recordações dos sujeitos humanos, 

devolvendo às pessoas que fizeram e fazem a história um lugar fundamental, mediados por 

suas próprias palavras.”   

Objetivando um resultado satisfatório, utilizaremos entrevistas semi-estruturadas, narrativas 

escritas e, temos a pretensão de organizar um grupo focal.  A opção de pesquisar o PROEJA a 

partir da realidade vivenciada pelos alunos, se deve ao nosso entendimento de que o sujeito 

possui experiências construídas ao longo da vida que não podem ser desprezadas no processo 

escolar, uma vez que acreditamos que estas podem ser ferramentas bastante eficazes no 

processo de ensino e aprendizagem.  

Para Humerez (1998, p. 32) “A narrativa da história pelo sujeito possibilita desvelar faces 

muitas vezes despercebidas da experiência humana, ou seja, busca resgatar o sentido do 

vivido pelo próprio sujeito que narra ao pesquisador”. Segundo Josso (2004), 

a experiência, as experiências de vida de um indivíduo são formadoras na 
medida em que, a priori ou a posteriori, é possível explicitar o que foi 
aprendido (iniciar, integrar, subordinar), em termos de capacidade, de saber-
fazer, de saber pensar e de saber situar-se. O ponto de referência das 
adquisições experienciais redimensionam o lugar e a importância dos 
percursos educativos certificados na formação do aprendente, ao valorizarem 
um conjunto de atividades, de situações, de relações, de acontecimentos 
como contextos formadores (p.234-235). 

Nas pesquisas e leituras que realizamos, notamos que existe uma boa quantidade de trabalhos 

que utilizam essa metodologia, no entanto a maioria deles se dedica a pesquisar a formação de 
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professores. Diante disso, acreditamos que trabalhar essa abordagem na perspectiva da 

realidade vivenciada pelos alunos é uma experiência muito interessante e que pode contribuir 

para a compreensão dos processos que envolvem esses sujeitos em formação. 

A escolha do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia - IFBA como 

campo empírico, se deve ao fato, de que esta instituição, foi uma das pioneiras no trabalho 

com o PROEJA e também, por seu reconhecimento no âmbito da formação profissional no 

Estado. O curso criado, no antigo CEFET – BA atual IFBA, foi o de Infraestrutura Urbana - 

habilitação técnica na área de construção civil - que deu início às suas atividades no segundo 

semestre de 2006. 

 

Observações preliminares 

 

Apesar de ainda não concluída, esta pesquisa tem sido uma etapa de muita importância na 

nossa vida. Ao buscar compreender os processos formativos desses alunos, trabalhadores, 

pessoas em busca de aprender, de crescer profissionalmente, de serem reconhecidas e 

valorizadas, percebemos, que estamos em busca de compreender os nossos próprios percursos 

formativos, e isso não é um processo simples, mas tem sido uma aventura prazerosa.  

Ao chegar ao campo que escolhemos para nossa pesquisa, sentimos um frio na barriga. 

Afinal, sem ser convidados vamos aos poucos adentrando a vida do outro, tentando ser sutis, 

mas acreditamos que isso seja apenas uma tentativa, pois na verdade caímos de paraquedas na 

vida dessas pessoas, muitas vezes sem dar espaço para que digam não, pois não queremos 

isso. Essa etapa é de fundamental importância para o trabalho, é preciso olhar no olho, 

mostrar segurança, para que o outro confie e permita a entrada em suas vidas. 

Confessamos que nossa chegada ao IFBA foi tranquila, fomos bem acolhidos e tínhamos um 

planejamento, isso é essencial. A parte mais complicada é a abordagem inicial. Como iniciar a 

conversa? O ideal é direto ao ponto ou conversar sobre outros assuntos primeiro? Afinal, de 

início, não chamamos atenção, todos pensaram que fossemos da instituição. Enfim, decidimos 

ser diretas e começamos o trabalho, tentamos agir com naturalidade.  

Planejamos inicialmente, entrevistar os alunos que fazem parte do perfil delineado pelo 

programa, pessoas que não concluíram o ensino médio. Em relação à idade, decidimos 

entrevistar pessoas com mais de 25 anos, pois acreditávamos que teriam mais histórias para 

contar. Sabíamos que a maioria dos alunos do curso já havia concluído o ensino médio, pois 

esse foi um dos resultados encontrados na pesquisa anterior, mas não imaginávamos que o 
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número fosse tão grande. Procuramos em quase todas as turmas, exceto no primeiro semestre, 

pois entendemos, que estes alunos, ainda não conhecem suficientemente o curso para 

responder a algumas questões propostas na entrevista. Diante do número tão reduzido de 

alunos que atendem ao perfil do curso, resolvemos selecionar os alunos aleatoriamente e, no 

final entrevistar aqueles que fazem parte do público alvo do programa. Pretendemos, concluir 

essa etapa em breve, e, partir para a segunda etapa do trabalho, que será a elaboração de uma 

narrativa escrita.  

A partir dos dados analisados até o momento, concluímos que a maioria dos alunos são de 

famílias que possuem um baixo de nível de escolaridade, dispõem de poucos recursos 

financeiros e alguns tiveram que trabalhar desde cedo para ajudar no orçamento familiar. A 

maioria dos alunos do curso já concluiu o ensino médio em escolas públicas, e estão voltando 

a estudar porque consideram que o ensino que receberam não foi de boa qualidade. Além 

disso, desejam aprender, ter um emprego na área, dar orgulho à família, servir de exemplo 

para os filhos. 

Além disso, sentem-se felizes por terem conseguido ingressar no CEFET - BA (atual IFBA), 

instituição reconhecida pela qualidade do ensino; por isso, dizem que se dedicam para 

acompanhar o ritmo do curso, pois reconhecem que não tiveram uma formação de base e 

desconhecem boa parte dos conteúdos ensinados. A maioria dos alunos falou sobre o excesso 

de disciplinas e conteúdos, da necessidade de reorganização do curso e da preocupação com a 

mudança, que provavelmente ocorrerá na matriz curricular e no nome do próprio curso, mas 

essas questões ainda estão sendo investigadas. 

Em relação à valorização de suas experiências, relataram que se sentem acolhidos e 

respeitados na instituição, mas quando perguntados sobre como são tratados os alunos do 

PROEJA, alguns disseram que existe exclusão, enquanto outros disseram que já haviam 

ouvido falar sobre essas questões, mas nunca haviam presenciado nada que os levasse a se 

sentirem excluídos. Em praticamente todas as entrevistas realizadas, a atuação do professor, 

foi citada como uma das questões mais importantes no processo de ensino-aprendizagem, e 

acreditam, que o acolhimento do professor, o respeito às dificuldades e diferenças, é essencial 

para o seu desempenho no curso. 

Apesar de nosso tempo ser curto, em função dos prazos que temos para cumprir, preferimos 

acelerar em outros momentos, e aproveitar ao máximo, esta, que tem sido, a grande 

experiência no mestrado. 
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