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RESUMO

PROEJA FIC/FUNDAMENTAL NO IFRN-CAMPUS MOSSORÓ: DAS INTENÇÕES
DECLARADAS AO FUNCIONAMENTO DE UM CURSO EM ESPAÇO PRISIONAL

A presente pesquisa objetiva analisar o Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e
Qualidade em Serviços, na forma integrada ao ensino fundamental/EJA, desenvolvido pelo
IFRN-MO entre 2011 e 2013 no âmbito do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL. Busca-se
perceber a aderência entre as diretrizes nacionais postuladas para o Programa, o instituído no
PPC e as mediações com o processo gestado no funcionamento do curso. Guiando-se pela
abordagem sociocrítica e pelo paradigma dialógico, o marco teórico-epistemológico respaldase, especialmente, nas contribuições teóricas balizadas por Ciavatta (2005), Rocha (2011),
Haddad e Di Pierro (2000), Freire (2005), Marx (1982), Ramos (2005), Frigotto; Ciavatta;
Ramos (2005), Moura (2012) e, ainda, sobre a educação em prisões, Onofre (2007; 2011),
Bueno (2007), Julião (2011) e Foucault (2001). Parte-se da premissa de que uma ação que
possibilite qualificação profissional-cursos FIC articulada à EJA no contexto da educação em
prisões traz implicações de natureza conceitual, metodológica, política e pedagógica, por
concentrar, no mesmo campo formativo, desafios, fragilidades e possibilidades. Apoiando-se
nos procedimentos e instrumentos da pesquisa qualitativa, foram desenvolvidas quatro
técnicas de coletas de dados: a análise documental, a aplicação de questionário junto aos
estudantes, a realização de grupo focal junto aos docentes e gestores do curso e a observação
in loco. Mediatizados pelas interfaces do contexto investigado, os resultados mostraram que a
consolidação do PROEJA FIC FUNDAMENTAL vai além das intenções declaradas
oficialmente. Infere-se que após sete anos de criação, ainda que guarde potencialidades, esse
Programa não está sendo desenvolvido a contento, em razão de apresentar fragilidades,
configuradas na baixa capilaridade, na pouca abrangência e no não cumprimento dos
compromissos públicos essenciais ao desenvolvimento dos cursos. A efetivação do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL como parte de uma política social de inclusão emancipatória,
conforme declaração oficial, pressupõe a aproximação da lógica legal com a lógica social, de
modo a não propagar apenas discursos e efetivar o culto às experiências pontuais e bem
sucedidas que atingem tão somente a uma minoria, mas sim oferecer as condições reais e
necessárias para promover a abrangência e a qualidade social das ofertas nesse formato do
Programa.
Palavras-chave: Qualificação Profissional. Educação de Jovens e Adultos. Educação em
Prisões.

ABSTRACT
PROEJA FIC / AT ELEMENTARY SCHOOL LEVEL – AT IFRN-MOSSORÓ
CAMPUS: FROM THE DECLARED INTENTIONS TO THE OPERATION OF A
COURSE IN PRISON

This research aims to analyze the FIC Course of Assistant Technician in Service Management
and Quality, integrated to elementary education / EJA form developed by IFRN – MO
Campus between 2011 and 2013 in the form of a PROEJA FIC / AT ELEMENTARY
SCHOOL LEVEL. We seek to understand the adhesion between the national guidelines
postulated for the Program, established in PPC and mediations with the process conceived in
the run of the course. Guiding by the socio-critical approach and the dialogical paradigm, the
theoretical-epistemological mark is especially buoyed by the theoretical contributions of
Ciavatta (2005) , Rock (2011) , Haddad and Di Pierro (2000), Freire (2005), Marx (1982),
Ramos (2005), Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005), Moura (2012), and also on education in
prisons by Onofre (2007, 2011), Bueno (2007), Julião (2011) and Foucault (2001). We
assume that an action that enables professional qualification as FIC courses articulated to the
EJA in the context of education in prisons have conceptual, methodological, political and
pedagogical implications for it focuses challenges, weaknesses and opportunities on the same
area of education., We have developed four techniques of data collection based on procedures
and tools of qualitative research, such as document analysis, a student survey, the conduction
of focus groups with teachers and administrators of the course and on-site observation.
Mediated by the investigated context, results showed that the consolidation of PROEJA FIC /
AT ELEMENTARY SCHOOL LEVEL goes beyond the intentions officially declared. It is
inferred that after seven years of its creation, even though it keeps some potential, this
program is not being satisfactorily developed and it shows weaknesses national and locally, it
is set at low capillarity, it has a limited scope, and dissolved essential public commitments to
the course development. The effectiveness of PROEJA FIC / AT ELEMENTARY SCHOOL
LEVEL as part of an emancipatory inclusion social policy, according to official statement,
entails approximating the legal logic with social logic, so as not only to propagate discourses
and enforce worship to specific and successful experiences that reach only a minority, but to
provide actual and necessary conditions to promote the breadth and social quality of the
offered deals in this program format.

Keywords: Professional Qualification. Youth and Adult Education. Education in
Prisons.
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IMPULSOS E INQUIETAÇÕES: ENSAIOS PARA INTRODUZIR O DEBATE
Um dos equívocos mais recorrentes nas análises da
educação no Brasil, em todos os níveis e modalidades,
tem sido o de tratá-la em si mesma e não como
constituída e constituinte de um projeto, situado em uma
sociedade cindida em classes, frações de classes e
grupos sociais desiguais e com marcas históricas
específicas (FRIGOTTO, 2011, p. 25).

Como mecanismo introdutório, essa epígrafe faz um convite à reflexão acerca dos
equívocos advindos de investigações científicas que analisam o fenômeno educativo
descontextualizado dos condicionantes sócio-históricos e culturais que estão imersos como
parte de uma totalidade. Na visão de KOSIK (1978), essa totalidade se traduz num todo
estruturado e dialético, no qual se compreende um fenômeno a partir do conjunto das relações
e dos determinantes que o constituem. De fato, são duas ponderações fundantes que se
complementam e que norteiam essa dissertação.
Estudos difundidos no campo da pesquisa social, de modo particular os que
investigam a educação, apontam para os desafios, as problemáticas e os alcances da educação
como prática social. Especialmente quando estão agregados fatores como desigualdade de
classes, negação de direitos e exclusão social, esses intervenientes são ainda mais
desafiadores e instigam o debate nessa seara.
Dada à natureza de seus objetivos, de suas finalidades, dos seus meios, de suas
práticas e em razão da função social que desempenha, a educação é constituída por elementos
motivadores de investigação. E esses elementos não estão isolados dos contextos e das
vivências sociais que envolvem o ser humano e as dimensões da vida em sociedade. Essa
visão de totalidade deve demarcar toda investigação sobre educação.
Na conjuntura hodierna brasileira, em que os aparatos legais apregoam, por exemplo,
que a Educação de Jovens e Adultos - EJA seja desenvolvida, preferencialmente, por meio de
cursos, programas e projetos que visem a inclusão dessas pessoas no contexto educacional
para que possam se (re)inseri-las no mundo do trabalho, nota-se que a Educação Profissional e
Tecnológica - EPT ocupa um lugar preponderante no cenário educacional.
A EPT é uma modalidade de ensino prevista na Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional – LDB nº 9.394/96, mais especificamente nos artigos 39, 40, 41 e 42
(BRASIL, 1996), na qual a natureza das problemáticas se dá em razão de sua amplitude, uma
vez que “integra-se aos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do
trabalho, da ciência e da tecnologia”, conforme definição dada pela Lei nº 11.741 (BRASIL,
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2008b). No que diz respeito à organização, essa modalidade abrange cursos de: a) formação
inicial e continuada ou qualificação profissional; b) de educação profissional técnica de nível
médio; e c) de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.
Nessa abrangência, a presente investigação centra-se no Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos – PROEJA, na ramificação PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, um dos
Programas desenvolvidos dentro do leque de possibilidades na EPT, que se desenvolve na
articulação da EJA-ensino fundamental com a formação inicial e continuada ou qualificação
profissional.
Regulamentado atualmente pelo Decreto nº 5.840/20061, o PROEJA traz como
diferencial a inserção da modalidade EJA em toda a rede federal de educação profissional,
científica e tecnológica2, ofertando cursos de qualificação profissional - FIC e cursos técnicos
integrados de nível médio. Essas ofertas associam-se, obrigatoriamente, ao ensino
fundamental ou ao ensino médio na modalidade EJA, alinhando-se ao princípio da elevação
de escolaridade alçada na união de três campos educativos: a Educação de Jovens e AdultosEJA, a formação inicial e continuada ou qualificação profissional-cursos FIC e a educação em
prisões.
A escolha por esse lócus empírico se deu por três razões, a saber: a) a proximidade
da pesquisadora com a modalidade EJA-ensino fundamental; b) o vínculo da pesquisadora
com o IFRN; e c) a experiência do Campus-Mossoró com a oferta do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL nos últimos anos.
Em primeiro lugar, duas atuações que tive como professora e como coordenadora de
um projeto de alfabetização de adultos vinculado ao Serviço Social da Indústria – SESI, numa
parceria com a rede municipal de ensino do município de Extremoz-RN. Os momentos de
formação que aconteceram durante essas duas vivências - que abordavam as bases e os
fundamentos da alfabetização de jovens e adultos, em especial as discussões tematizadas pelo
educador Paulo Freire - despertaram em mim o interesse pela EJA. Essa aproximação foi se
intensificando à medida que fui me apropriando das discussões político-ideológicas que
1

Vale registrar que a primeira proposição oficial do PROEJA veio por meio da Portaria SETEC/MEC nº 2.080,
de 13 de junho de 2005, que estabelecia as diretrizes para a criação do Programa em algumas instituições do
País, quando ainda não existia a rede federal. Foi posteriormente instituído por meio do Decreto nº 5.478, de 24
de junho de 2005. A historicização do Programa está mais bem explicita no capítulo 2 dessa Dissertação.
2
A Rede Federal de Educação Profissional, Científica, instituída pela Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008,
é composta pelos centros federais de educação tecnológica (CEFETs), escolas técnicas federais (ETFs), escolas
agrotécnicas federais (EAFs), escolas técnicas vinculadas às universidades federais e pelo Colégio Pedro II RJ. Antes do PROEJA ser instituído por meio desse Decreto, algumas dessas instituições já atuavam na EJA,
mas não de forma integrada com a EPT.
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envolvem essa modalidade, já que a EJA abarca uma parcela da população que teve o direito à
educação na denominada idade própria3 subtraído. Os desafios e os intervenientes imbuídos
nos processos de desenvolvimento dessa modalidade de ensino no Brasil suscitaram a minha
curiosidade em investigar e ampliar os meus saberes relativos ao binômio exclusão social e
inclusão social emancipatória, com o intuito de promover reflexões sobre o universo da
educação de jovens, adultos e idosos, na perspectiva da formação cidadã como seres atuantes
e criativos do tecido social em que estão inseridos.
Em segundo lugar, o meu vínculo institucional com o IFRN, uma vez que sou
servidora do Instituto, o que facilitou o acesso e favoreceu a receptividade por parte dos
sujeitos da pesquisa. Essa receptividade foi importante, pois, além das ocasiões formais
planejadas para a coleta dos dados, permitiu encontros informais, os quais constituíram as
observações in loco para o registro das informações verbais.
Em terceiro lugar, pelo contato que tive com a qualificação profissional-cursos FIC em
minha atuação como pedagoga do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio
Grande do Norte – IFRN. Nessa ocasião coordenei discussões a respeito da oferta de cursos
de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, problematizadas pelos desafios
imbricados no desenvolvimento dessa oferta formativa, principalmente quando a proposição
visa integrar os cursos FIC à EJA, a exemplo do PROEJA/FIC FUNDAMENTAL.
O meu envolvimento como pesquisadora com a educação de jovens e adultos e com
a qualificação profissional-cursos FIC teve sua gênese nessas três experiências profissionais
relatadas. Essas vivências profissionais, de fato, colaboraram para a minha aproximação com
a temática em questão. Em particular, as discussões sobre a oferta do PROEJA no âmbito do
IFRN, no processo de revisão do Projeto Político-Pedagógico institucional, foram
determinantes para suscitar o meu olhar investigativo, o que provocou impulsos e
inquietações para pesquisar sobre esse objeto. Para Minayo (2010, p. 183), a definição do
objeto de pesquisa “vincula-se a descobertas anteriores e a indagações provenientes de
múltiplos interesses (de ordem pessoal, lógica ou sociológica)”. Portanto, essa ideia respalda a
gênese da definição pelo objeto de estudo dessa pesquisa em nível de mestrado.

3

O termo idade própria traz como pressuposto uma carga de preconceito. Uma vez que é utilizado
convencionalmente para se referir a educação de cidadãos que não concluíram a escolaridade devida dentro de
um ciclo de idade inicial, induz que a educação ao longo da vida para todos os sujeitos, independentemente da
idade que tenham, é considerada imprópria. Por essa razão, quando a denominação idade própria for empregada
nesse texto para distinguir a educação para criança e adolescente da educação para pessoas jovens e adultas será
destacada em itálico para denunciar a desacordo da autora com o preconceito supramencionado.
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Em face da necessária delimitação, apresenta-se como objeto de estudo o PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL. Adota-se como empiria o Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão
e Qualidade em Serviços, na forma integrada ao ensino fundamental, na modalidade EJA,
desenvolvido em espaço prisional pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte, Campus Mossoró (IFRN-MO). O desenvolvimento desse curso pelo
IFRN-MO é fruto de uma ação coordenada pela Diretoria de Formulação de Políticas de
EPT/SETEC/MEC, formalizada por meio de uma Chamada Pública feita pelo Ministério da
Educação no ano civil de 2010. A escolha pelo Campus Mossoró se justifica por ser, dentre os
campi que compõem o IFRN, um dos mais expressivos em número de ofertas do PROEJA,
inclusive do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, já que, no conjunto dos campi que integram o
Instituto, nem todos ofertam cursos nesse formato do Programa. Tendo em vista que o Curso
investigado favorecia o ciclo temporal planejado para a realização dessa pesquisa de
mestrado, em conjunto com o orientador, decidiu-se por esse campo empírico.
Lança-se, pois, um olhar sobre esse objeto, compreendendo-o como parte de um todo,
um fenômeno que “embora analisável em suas dimensões, faz parte de um sistema ou de uma
realidade muito mais abrangente” (MINAYO, 2010, p. 183). O norte desse processo é o senso
questionador que deve guiar o pesquisador naquilo que se propõe a desvelar. Considerando a
natureza dessa investigação científica, cotejam-se os condicionantes do fenômeno
investigado, adotando um método, os procedimentos e as técnicas de pesquisa condizentes
para apreendê-lo como parte de um processo historicamente circunstanciado.
A implantação do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, na realidade investigada em
particular, incide na confluência de três campos educativos: une a EPT, por meio da
qualificação profissional-cursos FIC; a educação básica, por meio do ensino fundamentalEJA; e a educação em prisões, uma vez que o funcionamento do curso investigado ocorre em
espaço escolar não-formal, uma prisão.
A amplitude e os intervenientes imbuídos na articulação dessa tríade educativa
sedimentam a problemática desse estudo. Mesmo que se reconheça a relevância de uma
medida que possibilite qualificação profissional articulada à EJA no contexto da educação em
prisões, essa proposição traz implicações de natureza política e pedagógica por concentrar, no
mesmo campo formativo, decisão política, possibilidades, fragilidades e dificuldades. Quando
desenvolvidas isoladamente, por exemplo, cada um desses campos educativos agregam suas
próprias limitações concernentes a aspectos de natureza didático pedagógica e
administrativas, como as históricas lutas e resistências dos jovens de adultos pela EJA e os
questionáveis modelos formulados para a qualificação profissional no Brasil. Quando esses
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dois universos se unem em uma proposta educativa integrada, decerto que os desafios
obstaculizadores são contundentes, mormente quando se trata da possibilidade de articular
educação de jovens e adultos no ensino fundamental à qualificação profissional-cursos FIC,
tendo em vista que, embora sejam formulados cursos na forma integrada, desenvolvem-se em
instituições diferentes e com proposições, por vezes, estanques e separadas entre si. Portanto
convergem, desse contexto, desafios e possibilidades de naturezas variadas, mais ainda por
articular, numa mesma ação, a educação em prisões, como é o caso do Curso investigado.
Ainda que o campo empírico incida no universo da educação em prisões e os
condicionantes imbricados nessa confluência potencializem inquietações cindidas nessas
problemáticas, essa pesquisa tem sua centralidade no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL.
Assim, além da complexidade dos desafios postos na integração anunciada, cotejam-se os
alcances gestados nas intenções do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL articulado à educação
em prisões.
Considerando a problemática posta, indaga-se sobre as seguintes questões de
pesquisa:
a) O curso desenvolvido no âmbito do PROEJA FIC/ FUNDAMENTAL pelo IFRN-MO
em espaço prisional vem ocorrendo conforme as intenções declaradas oficialmente,
notadamente a de um Programa que se pretende parte de uma política social de
inclusão emancipatória?
b) O Projeto Pedagógico - PPC do Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e
Qualidade em Serviços, na forma integrada ao ensino fundamental, na modalidade
EJA, desenvolvido no âmbito do PROEJA FIC/ FUNDAMENTAL em espaço
prisional pelo IFRN-MO, alinha-se às orientações nacionais do Programa e mantém
consonância com os fundamentos que o ancoram, no que concerne aos eixos trabalho,
elevação de escolaridade, formação humana integral e integração curricular?
c) A gestão dos

processos

pedagógicos e

administrativos

implementada no

funcionamento do Curso investigado colabora para o alcance dos objetivos postulados
no Programa e delineados no PPC?
Norteando-se por esses questionamentos, o objetivo geral da pesquisa consiste em
analisar o Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços, na forma
integrada ao ensino fundamental, na modalidade EJA, no âmbito do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, desenvolvido pelo IFRN-MO em espaço prisional, no período de
2011 a 2013, considerando as intenções declaradas no Programa, o PPC e a gestão dos
processos pedagógicos e administrativos.
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Em decorrência desse objetivo geral, têm-se os seguintes objetivos específicos:
a) Investigar as mediações entre o PPC do Curso investigado e as diretrizes nacionais
formuladas para o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, considerando os princípios e
fundamentos que ancoram esse Programa.
b) Analisar o funcionamento do Curso, considerando a gestão dos processos
administrativos e pedagógicos, os objetivos postulados para o Programa e os
delineados no PPC do referido Curso.
Tendo como fio condutor a dialética, enquanto filosofia de análise, e assumindo como
referencial as vertentes sociocrítica e dialógica, esse estudo busca articular teoria à empiria,
compreendendo o fundamento dessa relação como algo necessário a qualquer investigação. A
teoria se posiciona como um conjunto coerente de proposições que inter-relaciona
concepções, princípios e definições “para dar organização lógica à interpretação da realidade
empírica”. Já a empiria se traduz, por vezes, em contextos assimétricos e contraditórios, nos
quais “os mecanismos de desigualdade e de dissimetria na sociedade são muito mais amplos e
problemáticos e estão presentes em todas as relações”, conforme esclarece Minayo (2010, p.
175).
As

intenções

declaradas

oficialmente

na

formulação

do

PROEJA

FIC/FUNDAMENTAL delimitam o marco teórico-epistemológico dessa pesquisa: um
Programa que se pretende parte de uma política social de inclusão emancipatória,
comprometido com a qualificação profissional para o trabalho, com a elevação da
escolaridade, com a formação humana integral e com a integração curricular. No cotejamento
das mediações necessárias à apreensão do universo investigado, esses atributos teóricos se
constituem em eixos centrais das dimensões de análises. Respaldando-se em autores que
discutem essas temáticas, aborda-se cada um desses eixos com vistas à construção de um
referencial para nortear as análises sobre o Programa, no sentido de fazer a crítica situada no
real concreto, circunstanciado histórica e socialmente.
Decorrente das inquietações e das motivações acadêmicas suscitadas na problemática,
para sequenciar toda essa discussão, organizou-se o texto em cinco partes, de acordo com a
seguinte estruturação: uma introdução breve, três capítulos intermediários e as considerações
finais, sempre provisórias.
A introdução apresenta a pesquisa sob a égide do objeto de estudo e os objetivos
traçados a partir dos impulsos e das inquietações motivadores, configurando-se no ensaio
preliminar ao debate.
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O capítulo um, denominado “O caminho e a direção: trajetória teórico-metodológica
percorrida”, delineia o método, os procedimentos e o campo empírico do constructo da
pesquisa, ancorando-se nas contribuições de autores que tematizam o universo metodológico
da investigação científica. Nesse particular, apresenta-se o método, o marco teóricoepistemológico, os sujeitos, os espaços, as técnicas de pesquisa, os instrumentos de coleta
dos dados e as dimensões de análises.
O capítulo dois, intitulado “Educação de jovens e adultos associada à qualificação
profissional no Brasil: fluxos e contrafluxos”, expõe a trajetória que configurou essas duas
tipologias de ofertas educacionais no Brasil. Enfatizam-se, de maneira mais específica,
algumas iniciativas governamentais de qualificação profissional desenvolvidas na primeira
década do século XXI.
O capítulo três, nomeado “O PROEJA FIC/FUNDAMENTAL como Programa de
governo”, traz considerações gerais acerca das bases, dos fundamentos e das declarações
feitas oficialmente que estruturam e dão sustentáculo à criação desse Programa. Introduz os
pontos de vista dos sujeitos de pesquisa sobre as intenções declaradas oficialmente nos
marcos regulatórios do Programa.
O capítulo quatro, denominado “A experiência do IFRN-MO com o PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL: o desenvolvimento de um curso em espaço prisional”, analisa a
experiência do IFRN-MO com o Curso desenvolvido em espaço prisional. Ao articular teoria
e empiria, analisam-se as falas dos sujeitos da pesquisa e as fontes documentais, dialogando o
aporte teórico desse estudo. A discussão sobre os mecanismos figurados na educação em
prisões será tratada no capítulo 3 dessa Dissertação.
Por fim, apresentam-se as “Considerações finais: a provisoriedade das conclusões”,
momento em que se retomam as constatações e os resultados obtidos na pesquisa, numa ótica
prospectiva - ainda que provisória, de modo a responder, incisivamente, as três questões de
estudo e a concorrer para o alcance dos objetivos norteadores da investigação.
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1

O CAMINHO E A DIREÇÃO: TRAJETÓRIA TEÓRICO-METODOLÓGICA

PERCORRIDA
O conhecimento científico se produz pela busca de
articulação entre teoria e realidade empírica. O método
tem uma função fundamental: tornar plausível a
abordagem da realidade a partir das perguntas feitas
pelo investigador. [...] Ao se desenvolver uma proposta
de investigação e no desenrolar das etapas de uma
pesquisa,
o
investigador
trabalha
com
o
reconhecimento, a conveniência e a utilidade dos
métodos disponíveis, em face do tipo de informações
necessárias para se cumprirem os objetivos de trabalho
(MINAYO, 2010, p. 54).

O pensamento expresso por Minayo nessa epígrafe evoca a relevância do
conhecimento científico e a configuração, não por acaso, da natureza das etapas de aquisição
desse processo. Na direção do que defende essa autora, esse capítulo objetiva explicitar a
metodologia que dá suporte à pesquisa, fundamentada nas contribuições teóricometodológicas de André (2008), Lüdke e André (1986), Laville e Dione (1999), Freire (2005),
Freitas (2002), Araújo (2013), Minayo (2010), Quivy; Campenhoudt 2008, entre outros que
tematizam sobre o percurso de uma investigação científica.
A escolha do método direciona o olhar para as escolhas feitas, no sentido de guiar os
passos de um trabalho dessa natureza, além de refletir as visões do pesquisador de como
conceber o seu entorno, quais as suas aspirações, o percurso metodológico a seguir, bem
como as posições político-ideológicas assumidas no tratamento dos dados para desvelar o
objeto. Isso é possível porque se trata de um ser histórico que está inserido em um contexto
social, determinado pela cultura e pelas relações e trocas que estabelece. Esses fatores
questionam a suposta neutralidade científica, uma vez que “a construção da ciência é um
fenômeno social por excelência” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p.2).
Tendo como método balizador a dialética4, por se constituir em arte do diálogo, da
pergunta e do contraditório (MINAYO, 2010) e por possibilitar, metodologicamente, a
criação de instrumentos de crítica e de apreensão das contradições, adota-se como referencial
teórico-metodológico a abordagem sociocrítica e o paradigma dialógico como balizadores das

4

Minayo (2010, p. 107) expõe que existem dois princípios que explicam o processo de desenvolvimento social:
o materialismo histórico e o materialismo dialético. Na visão marxista, essa autora defende que “o histórico
representa o caminho teórico que aponta a dinâmica do real na efervescência de uma sociedade. Por sua vez, o
dialético refere-se ao método de abordagem da realidade, reconhecendo-a como processo histórico em seu
peculiar dinamismo, provisoriedade e transformação”.
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discussões e análises da pesquisa. Essas perspectivas expressam, conforme salienta Freitas
(2002, p. 22), “em seus métodos e arcabouço conceitual, as marcas de sua filiação dialética”.
A pesquisa assume também os procedimentos da pesquisa qualitativa, com o intuito
de

extrapolar

uma

mera

previsão

de

técnicas

e

instrumentos

que

levem

a

pseudoconhecimentos para alcançar o tratamento científico dos dados e das informações
coletadas de forma qualitativa como possibilidades e caminhos para desvelar o objeto. O
fundamento teórico da pesquisa qualitativa para o desenvolvimento dessa pesquisa reside no
fato de que
[...] se aplica ao estudo da história, das relações, das representações, das crenças, das
percepções e das opiniões, produtos das interpretações a respeito de como vivem,
constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam. [..] além de permitir
desvelar processos sociais ainda pouco conhecidos referentes a grupos particulares,
propicia a construção de novas abordagens, revisão e criação de novos conceitos e
categorias durante a investigação (MINAYO, 2010, p. 57).

Essa discussão supõe considerar, por meio de um elo interdependente e
complementar, a relação intrínseca que se estabelece entre a dinâmica concreta do real, os
sujeitos da investigação e suas revelações e o próprio objeto investigado. Pressupõe firmar um
vínculo entre esses três atributos, de modo indissociável, em que prevalece o conjunto do
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que se pesquisa (ANDRÉ, 2008).
Araújo (2013), ao questionar se seria o referencial marxista incompatível com as
pesquisas de cunho qualitativo, recorre ao postulado por Freitas (2002 apud Araújo 2013, p.
15) para asseverar que dadas às bases e os fundamentos dialéticos a que se vincula, essa
perspectiva “pode fundamentar o trabalho de pesquisa em sua forma qualitativa”. Estende-se
essa ideia, aqui, para o paradigma dialógico.
Na posição de ancoradouro da abordagem sociocrítica e da perspectiva dialógica, o
método histórico dialético pode fundamentar a pesquisa qualitativa a partir do momento em
que o desvelar do objeto perpassa pelo contraditório, por reflexões crítico-analíticas da
subjetividade dos sujeitos, pelo entorno sócio-histórico e cultural em que estão inseridos, pela
relação dialógica que se estabelece entre os sujeitos do conhecimento, como também pelo
campo simbólico que entremeia a pesquisa.
A contribuição da abordagem sociocrítica para esta investigação incide no fato de
basear-se na superação dos reducionismos das concepções empiristas e idealistas. Nesse
alcance, essa abordagem teórica consiste no modo de
[...] construir o que chama de uma nova psicologia que deve refletir o indivíduo em
sua totalidade, articulando dialeticamente os aspectos externos com os internos,
considerando a relação do sujeito com a sociedade à qual pertence. Assim, sua
preocupação é encontrar métodos de estudar o homem como unidade de corpo e
mente, ser biológico e ser social, membro da espécie humana e participante do
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processo histórico. Percebe os sujeitos como históricos, datados, concretos,
marcados por uma cultura como criadores de ideias e consciência que, ao
produzirem e reproduzirem a realidade social, são ao mesmo tempo produzidos e
reproduzidos por ela (FREITAS, 2002, p. 22).

Sob esse enfoque, o olhar investigativo do pesquisador para o objeto persegue
nuances para além do visível, do palpável. Por permitir uma visão menos fragmentada e
superficial, é possível ver as partes dentro do todo, na interface do objeto com as relações
intrínsecas aos aspectos sócio-históricos fincados no processo.
Por sua vez, o paradigma dialógico, pautado no ideário do pensamento de Paulo
Freire, é fundamental para compreender que as relações entre os seres humanos, em quaisquer
esferas de convivência, não deve prescindir do diálogo. E para que a ação dialógica ocorra na
perspectiva da humanização, faz-se necessário saber ouvir. Mais ainda, é preciso deixar o
outro falar, fomentar o diálogo. Exercitar a escuta e a fala numa perspectiva dialógica como
princípio da interação humana implica na construção de relações horizontais como condição
essencial para apreender os dizeres do outro, a essência do pensamento humano. Ou seja, uma
relação dialógica está centrada na busca de sentido do dito e do subentendido, como
consequência da leitura do mundo circunstanciada nas vivências históricas e sociais dos
sujeitos. Para Freire (2005, p. 93), significa salvaguardar o diálogo como “o encontro entre os
homens, mediatizados pelo mundo para pronunciá-lo”.
Em contraposição a uma abordagem tradicional de cunho positivista, que privilegia
dados mensuráveis e comprováveis, a presente pesquisa toma como fio condutor o referencial
construído acima, no sentido de assumir o caráter relevante de indagar e investigar o objeto de
pesquisa segundo o real concreto, circunstanciado histórica e socialmente. Reforça-se que a
abordagem qualitativa assumida possibilita a utilização de recursos para fundamentar estudos
de fenômenos mais complexos que, dada à dificuldade de mensurá-los e desvelá-los, enquanto
variáreis independentes, acabam sendo, por vezes, marginalizados ou secundarizados
(LÜDKE; ANDRÉ, 1986).
Mesmo que se façam os recortes necessários à delimitação de um objeto de estudo, a
abordagem qualitativa não deve prescindir do contexto, do contraditório, das relações
interdependentes e das circunstâncias sócio-históricas em que está inserido, como condições
imprescindíveis para compreender esse objeto em sua totalidade. Nesse particular, os
procedimentos utilizados precisam se alinhar a essas condições.
Para investigar o desenvolvimento do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL no campo
empírico escolhido, o trajeto da investigação decorreu de modo sequencial entre 2011 e 2013
e tomou, como procedimentos de pesquisa, quatro técnicas de coletas de dados: a análise
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documental, a aplicação de questionário (junto aos estudantes), a realização de grupo focal
(junto aos docentes e gestores de duas das instituições envolvidas no curso) e a observação in
loco (realizada no contexto investigado).
Corrobora-se com Minayo (2010, p. 183) ao afirmar que, “dialeticamente, todas as
etapas de um projeto constituem uma definição e redefinição do objeto que só será
plenamente definido em todas as suas determinações ao final do processo”. Essa visão é
definida por Marx (1973, p. 79) como “concreto pensado”. Para Frigotto (2006, p. 26), tratase de uma a expressão representa sair da empiria para buscar a “síntese de múltiplas
determinações, apreendidas minuciosamente no plano da pesquisa e ordenadas analiticamente
no processo de exposição”. Nesse caminhar metodológico, apreende-se que coletar dados e
analisar a realidade exige procedimentos e técnicas adequadas para alcançar os objetivos de
pesquisa.
Na operacionalização das técnicas e na coleta de dados com o grupo de estudantes há
uma consideração a ser feita. Inicialmente foi planejada a realização da técnica grupo focal.
No entanto, devido a algumas dificuldades operacionais da Penitenciária Federal de Mossoró PFMos5, espaço escolar não-formal onde o Curso foi desenvolvido, não foi possível a
aplicação dessa técnica com os estudantes. Haja vista que a decisão que impediu a realização
dessa técnica com os estudantes aconteceu depois que já havia sido realizado o grupo focal
com o segmento docentes e professores, foi necessário redimensionar a técnica para a
aplicação de questionário com os estudantes do curso em análise. Desse modo, o contato com
os estudantes para a aplicação do questionário somente ocorreu após a anuência da equipe de
gestores da PFMos.
Finalizado o processo de coleta das informações, deu-se início à construção das
análises por meio da triangulação de sujeitos. Para tanto, procedeu-se com o cruzamento dos
dizeres dos participantes com base nas três dimensões de pesquisas explicitadas na seção a
seguir, culminando numa articulação entre as falas e a análise documental, dialogando com os
teóricos que compuseram a revisão de literatura.
A seguir será tratada a composição desse percurso de forma mais detalhada.

5

Isso pode ser atribuído ao fato de, na época, ter havido um assassinato de um dos agentes da Penitenciária, um
crime amplamente divulgado na mídia do estado do RN. É bem provável que esse acontecimento trouxe
implicações diretas na rotina institucional e pode ter dificultado o acesso do público externo às pessoas privadas
de liberdade daquela Penitenciária. Em razão desses intervenientes, não foi possível realizar a mesma técnica
grupo focal com todos os segmentos sujeitos de pesquisa.
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1.1 PROCEDIMENTOS UTILIZADOS NA CONSECUÇÃO DA EMPIRIA: TÉCNICAS E
INSTRUMENTOS
Na abordagem qualitativa os dados somente fazem sentido através do detalhamento
lógico desencadeado pelo pesquisador, colocando-os em contato direto com a situação
investigada. Nesse entendimento,
[...] A investigação qualitativa é um termo genérico que agrupa diversas estratégias
de investigação que partilham determinadas características. Os dados recolhidos são
designados por qualitativos, o que significa ricos em pormenores descritivos
relativamente a pessoas, locais e conversas e de complexo tratamento estatístico
(BOGDAN; BIKLEN, 1997, p. 6).

Desse modo, na coleta de dados, tanto na aplicação do questionário como no
desenvolvimento da técnica grupo focal, os sujeitos de pesquisa receberam as informações
relacionadas aos procedimentos de pesquisa e assinaram os Termos de Consentimento Livre e
Esclarecido e de Sigilo (Apêndice I), autorizando a análise e a publicação dos resultados.
Esses procedimentos, em seu conjunto, propiciaram a coleta de informações para as
devidas apreensões sobre o objeto de investigação, na obtenção dos objetivos de pesquisa
traçados, norteando-se pela teoria para interrogar e desvelar as nuances tangíveis e intangíveis
do real.
Com base no enunciado, essa seção descreve o conjunto de técnicas e instrumentos
de pesquisa, bem como organização dada ao tratamento dos dados e às dimensões de análises
da pesquisa. Para introduzir o debate, aborda-se a revisão de literatura.
1.1.1 A revisão de literatura: diálogos entre teóricos e teorias
A revisão de literatura se posiciona em um patamar de relevância para um trabalho
acadêmico, por assumir um papel preponderante, uma vez que media as apreensões, mantendo
um diálogo constante entre teóricos e teorias (MINAYO, 2010).
Implica, para o pesquisador, em
[...] revisar todos os trabalhos disponíveis, objetivando selecionar tudo o que possa
servir em sua pesquisa [...] afinar suas perspectivas teóricas, processar e objetivar
seu aparelho conceitual. Aproveita para tornar ainda mais consciente e articuladas
suas intenções [...] (LAVILLE e DIONNE, 1999, p. 112).

A revisão de literatura configura o marco teórico-epistemológico de um estudo
investigativo (MINAYO 2010). Considera-se que, muito mais do que listar teses de autores
renomados na área da pesquisa, esse mecanismo constitui-se na construção de uma síntese das
teorias alinhadas, na qual o pesquisador tem autonomia para expressar suas próprias ideias,
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pressupostos e hipóteses, sustentando-se nos teóricos e em suas respectivas teorias. Essa
elaboração perpassa a problemática situada, as questões de pesquisa e persegue o alcance dos
objetivos, buscando-se alicerçar, por meio das leituras, das pesquisas e dos ensaios teóricos,
as reflexões plausíveis para problematizar e desvelar o objeto.
Assim compreendido, esse marco toma como centralidade os cinco eixos que
estabelecem mediações com PROEJA FIC/FUNDAMENTAL e com curso investigado. São
eles: concepção de trabalho, elevação de escolaridade, formação humana integral,
integração curricular e o paradigma das políticas sociais de inclusão emancipatória. O
adensamento teórico ancora-se em referenciais teóricos que tematizam esses cinco atributos,
que, no discurso oficial, configuram as bases e os fundamentos desse Programa. Por
conseguinte, o marco teórico-epistemológico respalda as análises no alcance aos objetivos da
pesquisa.
Inicialmente, discute-se sobre a concepção de trabalho à luz de autores como Marx
(1980), Marx e Engels (2002), Ramos (2005; 2007; 2010), Frigotto (2005), Braverman
(1977), Ciavatta (1990; 2005), Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), dentre outros. A propósito
dos arranjos sociais que se configuram histórica e socialmente, é mister considerar, na
problematização que se inicia, a amplitude do processo que envolve o debate sobre trabalho
nas interfaces dessa categoria social com a realidade concreta e na própria produção da
existência humana.
A noção de trabalho guiada pelos meios de produção remonta a própria história da
humanidade. Nas sociedades pré-capitalistas não havia, ainda, a separação entre o trabalho
artesanal das demais dimensões da vida social – a familiar, a religiosa e a do lazer. Com o
advento da sociedade capitalista, por volta do séc. XVIII e do modelo de Administração
Científica6, baseado na teoria proposta por Frederick Taylor e Henry Ford, utilizado nas
empresas durante as primeiras décadas do século XX, apregoavam-se, como princípios, o
controle, a centralização, a fragmentação do trabalho. Com isso, incutiu-se a ideia de ciência
do controle cuja finalidade era adaptar o trabalho às necessidades imediatas do capital, de
modo que a concepção de trabalho foi-se desenhando segundo essa lógica, conforme discute
Braverman (1977).
Assim, a forma como a base material se organiza na sociedade é condição
determinante para entender as relações fundantes que se estabelecem entre o trabalho e as

6

Esse modelo foi amplamente discutido por Braverman (1977, p. 82) como “o empenho no sentido de aplicar os
métodos da ciência aos problemas complexos e crescentes do controle do trabalho nas empresas capitalistas em
rápida expansão”.
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outras práticas sociais, em especial com a educação. Trata-se de uma construção imbricada
nos modos e nas relações de produção, na estruturação da sociedade como um todo e nas
formas organizativas do conhecimento humano. Implica afirmar que a concepção de trabalho
está associada a interesses culturais, econômicos, ideológicos e políticos de cada contexto
social e histórico (FRIGOTTO, 2006). Em vista disso, essa concepção se redefine e se
modifica e, historicamente, as manifestações em torno dessa categoria figuraram o trabalho
como ferramenta de justificação das relações de poder.
Na contramão desses estímulos, acionam-se os sentidos ontológico e histórico do
trabalho, idealizados enquanto realização humana essencial ao sujeito e como prática
desalienada associada ao mundo produtivo. Consoante ao que declara Ramos (2006), que o
trabalho é uma categoria central, estruturante e criativa da vivência humana7.
Na visão de Marx (1980), o trabalho é característico da existência humana. Para esse
autor, o trabalho, na condição de atividade humana produtiva, é responsável pela mediação do
homem com a natureza. Trata-se de um processo capaz de transformar, dialeticamente, não
apenas o objeto, mas também o trabalhador, na condição de sujeito histórico, e as condições
objetivas e subjetivas do trabalho.
[...] O trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em
que o ser humano com sua própria ação impulsiona, regula e controla seu
intercâmbio material com a natureza como uma de suas forças. [...] atuando assim
sobre a natureza externa e modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria
natureza (MARX, 1980, p. 134).

Nessa acepção, trabalho é, sobretudo, o envolvimento numa práxis na qual o
trabalhador, via trabalho, também se transforma.
Ramos (2010, p. 48), analisando a dimensão ontológica do trabalho, afirma dizer
respeito a “uma mediação de primeira ordem no processo de produção de existência e
objetivação da vida humana. [...] é, assim, o ponto de partida para a produção de
conhecimentos e de cultura para grupos sociais”.
A noção de trabalho incorporada desse pensamento distancia-se de uma visão
focalizada nos meios de produção e toma o ser humano como centro. Nessa mesma linha de
raciocínio, a concepção ontológica do trabalho, associada à visão de Marx, também é
retratada por Ciavatta (2005, p. 92), que assim entende o trabalho como
[...] atividade ontológica, estruturante do ser social, como um valor extrínseco à vida
humana e ao conhecimento, que ele proporciona na relação com a natureza e com os
demais. É o trabalho como princípio de cidadania, no sentido de participação

7

Para o aprofundamento da concepção de trabalho tal como se apresenta é fundamental direcionar-se pelo
pensamento de autores como Marx (1988), Lukács (1978) e Mészáros (1981).
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legítima nos benefícios da riqueza social, que se distingue das formas históricas e
alienantes, de exploração do trabalhador, presentes na produção capitalista.

Discutir sobre o trabalho nessa perspectiva exige refletir sobre o projeto societário
que se deseja construir. E concebê-lo sob princípios capitalistas é, no mínimo, contraditório. E
sendo a contradição o elemento propulsor da dialética, todo projeto precisa ser posto em
xeque, sobretudo, os do campo da educação profissional, dada a relação que estabelece
diretamente com o trabalho.
A afirmação de que educação brasileira tem se regido pelos ditames da divisão
técnica e social do trabalho é recorrente nas pesquisas que tematizam essa problemática. A
dualidade é forjada na histórica separação entre a formação para o trabalho manual e a
formação para o trabalho intelectual. Ramos (2006) atribui a dualidade educacional à
dualidade social que se manifesta no modo de produção capitalista, a qual separa os que
pensam dos que executam. A lógica que atende, desmedidamente, aos meios de produção
ainda se acentua diante da excludente mundialização da economia, que diferencia salários
entre grupos, categorias, fragmentos das classes de trabalhadores e acentua desníveis sociais.
Tal separação é resultado de um processo cuja dinâmica imprime à divisão do trabalho
[...] um patamar superior quando se separam o trabalho manual do trabalho
intelectual. Este último passa a ser função privilegiada de certo segmento da classe
dominante, o qual se dedica a pensar. A tarefa exclusiva de pensar enobrece,
enquanto se envilecem as tarefas exigentes de esforço físico, entregues aos
indivíduos das classes dominadas e exploradas [...] Dentro da própria classe
dominante, observa-se a divisão entre seus membros ativos, ocupados com a prática
da dominação, e seus membros intelectuais, encarregados de elaborações
ideológicas (MARX; ENGELS, 2002, p. 29, grifos dos autores).

Nesse entendimento, os sentidos e significados do trabalho modificam-se a depender
das condições em que se efetiva, dos fins a que se destina e da apropriação do produto e das
relações mediatizadas nos processos que lhe são inerentes. Tudo leva a crer que quando o
trabalho exerce a função de atender, prioritariamente, aos meios de produção capitalista,
submetendo-se às necessidades exclusivas da acumulação do capital, a natureza desse
trabalho pode não ser fonte de satisfação nem de formação humana. Nesse sentido é possível
constituir-se em mecanismo de sofrimento, de insatisfação e de privação humana.
Quando o modelo produtivo define o modelo educativo, em especial na educação
profissional, desvincula-se a cultura escolar e a cultura geral da cultura do trabalho. Nesse
modelo, a educação profissional pode se concentrar no treinamento para o ‘mercado de
trabalho’, uma vez que os processos pedagógicos estarão “centrados na concepção
produtivista e empresarial das competências, da competitividade e da empregabilidade”
(FRIGOTTO, 2006, p. 26).

32

Trazer à baila esse debate exige pensar sobre o projeto societário que se almeja. A
esse respeito, Ramos (2005) faz uma importante ponderação sobre o tipo de sociedade que se
idealiza, se é a que “exclui, que discrimina, que fragmenta os sujeitos e que nega direitos; ou
visamos a uma sociedade que inclui, que reconhece a diversidade, que valoriza os sujeitos e
sua capacidade de produção da vida, assegurando direitos sociais plenos?” (RAMOS, 2007,
p. 2). Infere-se, das ideias postas, que o ideal de sociedade a ser perseguido é o modelo menos
excludente e mais justo e integrador.
Para tanto, aproximar-se da concepção de trabalho numa perspectiva ontológica,
humana, cidadã e emancipatória é condição sine qua non para contrapor ao ideário neoliberal
cujos princípios ainda orientam muitas das propostas educacionais veiculadas na esfera da
educação profissional. Nesse alcance, persegue-se uma
[...] formação científica e ético-política sólida e que proporcione a apropriação
técnica e tecnológica dos processos produtivos modernos, nas suas configurações e
tendências gerais; mas também nas suas especificidades setoriais a partir das quais
se conformam as diversas profissões as quais poderão ser inseridas nos projetos de
vida desses sujeitos como meio de produção de sua existência (RAMOS, 2010, p.
56).

Formar técnica, crítica e humanisticamente jovens e adultos já trabalhadores e os que
venham a atuar no mundo do trabalho implica no desafio de
[...] superar o histórico conflito existente em torno do papel da escola, de formar
para a cidadania ou para o setor produtivo e, assim, o dilema de um currículo
voltado para as humanidades ou para a ciência e tecnologia, bem como a dicotomia
entre conteúdos e competências. Afinal os conteúdos não são conhecimentos
abstratos desprovidos de historicidade, nem insumos para o desenvolvimento de
competências. De conhecimentos construídos historicamente e que se constituem,
para o trabalhador, em pressupostos a partir dos quais se pode construir novos
conhecimentos nos processos de investigação e compreensão do real (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 29).

O pensamento acima reforça a necessidade de os projetos educativos incorporarem a
dimensão ontológica do trabalho em suas bases, em seus fundamentos e nas diretrizes teóricometodológicas. Nesse particular, a noção trabalho como princípio educativo é um atributo
essencial para balizar essa formulação.
Em contraposição ao que Marx denomina de trabalho alienado8, uma expressão
amplamente criticada por ele e por seus seguidores, o trabalho como princípio educativo
[...] supõe recuperar para todos a dimensão do conhecimento científico-tecnológico
da escola unitária e politécnica, introduzir nos currículos a crítica histórico-social do
trabalho no sistema capitalista, os direitos do trabalho e o sentido das lutas históricas
no trabalho, na saúde e na educação (CIAVATTA, 1990, 87).

8

Na visão de Marx (1980), aqui é entendido, no sentido histórico, que o trabalhador é expropriado do tempo de
trabalho apropriado pelo detentor do capital e não se reconhece no produto do trabalho, no conhecimento e na
sociabilidade gerados pelo trabalho coletivo.
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Urge incluir, em todos os processos educativos, em especial os que se destinam a
formar o sujeito na vida e no trabalho (MINAYO, 2010), o debate amplo sobre esse princípio,
no sentido de fazer entender que o sujeito produz sua condição humana pelo trabalho.
Inspirando-se no pensamento gramsciniano, significa buscar a superação da dualidade entre
trabalho manual/trabalho intelectual no momento da formação do sujeito, de maneira que
possa incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo e formar pessoas jovens,
adultas atuais ou trabalhadores preparados para atuar como cidadãos críticos, conscientes da
importância do seu trabalho e não somente como manobrados e subservientes.
O segundo eixo desse debate diz respeito à elevação de escolaridade. O efetivo
significado da elevação da escolaridade, do ponto de vista conceitual, remete à escolarização
como um direito. Implica na subtração dos direitos das pessoas de prosseguirem com os
estudos. Os esclarecimentos expostos por Rocha (2011) pontuam elementos fundantes nessa
compreensão.
É necessário esclarecer que quando se menciona a elevação da escolaridade do
trabalhador atual ou futuro que não teve oportunidade de concluir seus estudos de
nível básico, especialmente os que sequer completaram o ensino fundamental, não
se quer atrelar essa necessidade a questões voltadas única e exclusivamente para
atuação no mercado de trabalho competitivo que hoje se apresenta, tampouco para a
urgência em formar quadros profissionais que, atuando nos mais diversos setores,
contribuirão para o desenvolvimento econômico do país. [...] Vislumbra-se, ao
contrário, a elevação da escolaridade como um direito, como resgate de parte da
dignidade que um dia foi negada quando do afastamento da escola, pelos motivos
mais diversos. Retomar e concluir os estudos, no caso de jovens e adultos, é um
direito, portanto, que incide sobre a ‘parte essencial da vida’ que é aprender e, em
razão disso, de traçar ‘com autonomia suas próprias biografias formativas’, seja para
simplesmente fruir dos bens culturais disponíveis ou para inserir-se ou manter-se no
mundo do trabalho – ou ambas as opções (ROCHA, 2011, p. 3).

Assim concebida, a elevação da escolaridade representa possibilidades de
continuidade dos estudos, quer seja apenas por meio da educação básica quer seja integrada à
qualificação ou formação profissional. No Brasil, a primazia da formação profissional
desvinculada da escolarização mais que desconsiderar um princípio constitucional9 distanciase, sobremaneira, da possibilidade de se obter uma
[...] qualificação para o exercício do trabalho em condições ideais, ou seja, de modo
que o trabalhador, ao realizar a sua atividade na oficina, na loja, no campo, na
fábrica reconheça que as técnicas por ele desenvolvidas decorrem de teorias, de
conhecimentos abstratos, de culturas gerais, construídas ao longo dos anos nas
práticas sociais (ROCHA, 2011, p. 237).

9

Convém salientar que, segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988), todo brasileiro tem direito ao acesso à
qualificação para o trabalho e à educação básica, gratuitamente, inclusive os que deixaram de concluir seus
estudos na denominada idade própria.
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Ademais, um formato de proposta no qual a escolarização é secundarizada pode
reduzir o papel da educação às necessidades imediatas do ‘mercado’. Na contramão dessas
finalidades, confere-se à elevação da escolaridade a prerrogativa para integrar “[...] formação
geral, e educação profissional, técnica ou tecnológica e rompa coma ‘cultura dos mínimos’, a
escolaridade de baixa qualidade e infantilizada, a subalternidade da divisão social do trabalho
e o dualismo educacional” (TIRIBA; CIAVATTA, 2011, p. 48). Esse se constitui, de fato, no
patamar a ser alçado pela efetiva preponderância desse princípio nos projetos educativos do
atual contexto social brasileiro.
A formação humana integral integra o terceiro eixo. Muito embora uma
organicidade social focada no capital enfraqueça a materialidade da formação humana
integral, e esta, por sua vez, pressuponha a supressão ou enfraquecimento do capital para
poder ganhar corpo, não é demais considerar que a definição mais simples que caracteriza
esse pressuposto é o da formação humana integral (CIAVATTA, 2005). E, indubitavelmente,
esse é um determinante que deixa entrever um gama de possibilidades, implicando, inclusive,
na emancipação dos sujeitos.
Na literatura, o conceito de formação humana integral toma incursão com a
expressão socialista omnilateral10, ao remeter-se à formação para e\ou do ser humano na sua
integralidade, do ponto de vista físico, psicológico, intelectual, cultural, político, social, ético,
laboral, profissional, científico, tecnológico e estético (CIAVATTA, 2005). No Brasil, por
exemplo, a dualidade histórica de reservar a educação propedêutica para as elites e destinar a
preparação para o trabalho aos pobres e desvalidos economicamente provocou uma
segmentação na organicidade do conhecimento escolar que perdura há décadas. Os conflitos
originados dessa lógica organizacional e os movimentos contrários instalados no decorrer da
história na educação, sobretudo no que se refere à necessidade de articular formação geral e
educação profissional, fortalecem o paradigma da formação humana integral, no sentido de
contrapor-se à dualidade instalada.
Ciavatta (2005) faz alusão aos contextos conjuntural e estrutural societários para
explicar os sentidos atribuídos à referida concepção de formação11, tendo como parâmetro de
suas análises a integração. Para a autora,

10

O conceito de omnilateralidade se refere, segundo Junior (2008, p. 284), “a uma formação humana oposta à
unilateral provocada pelo trabalho alienado, pela divisão social do trabalho, pela reificação, pelas relações
burguesas estranhadas”.
11
Baseando-se em Ferreira (2008, p. 70), a acepção de formação defendida constitui-se em “processo contínuo
de um ‘vir a ser’, em criação, em construção”.
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[...] continuamos a buscar resgatar o homem integral, a tornar os processos
educacionais ações efetivas na formação para o mundo do trabalho [...] não a
atividade laboral no sentido estrito, mas, também, as condições de vida do
trabalhador, com os seus vínculos políticos e culturais (CIAVATTA, 2005, p. 89).

A explicação dada pela autora, além de dialogar com a concepção de trabalho, se
alinha ao pensamento exposto por Haddad (2006). Ao tecer suas considerações sobre a
educação fundada nos direitos e valores humanos, esse autor traz uma importante contribuição
ao debate, asseverando ser
[...] necessário não condicioná-la à necessidade do mercado, como função
meramente voltada ao campo econômico. Nos últimos anos, premidos pelas políticas
neoliberais e pela hegemonia dos valores do mercado, muito pouco se veiculou
sobre a educação como um direito para a formação para a cidadania, como formação
geral do indivíduo. O discurso hegemônico é o de reduzir a educação como função
para o desenvolvimento econômico, para o mercado de trabalho, para formar mãode-obra. Não podemos desqualificar a importância que tem a educação como
processo de preparação para o mercado, mas ele é absolutamente insuficiente para
explicar todas as dimensões do que é a Educação como Direito Humano
(HADDAD, 2006, p. 4).

Nesta via de raciocínio, pensar a educação escolar como direito humano é reconhecer
o envolvimento da escola em toda a ambiência cultural e comunitária em que está inserida.
Significa, portanto, formar seres humanos cônscios, mediatizados por um projeto educativo
que possibilite extrapolar os limites da formação alienada, ingênua, focalizada e servil.
Em sendo assim, o cerne é a formação humana integral
[...] continua a ser o valor maior de uma formação de qualidade, pois se trata da
objetivação de uma concepção de formação comprometida com a omnilateralidade,
compreendida como a possibilidade histórica do ser humano de realizar-se em todas
as dimensões numa totalidade de capacidades e, ao mesmo tempo, em uma
totalidade de possibilidades de consumo e gozo, em que se deve considerar,
sobretudo, o usufruir dos bens espirituais, além dos materiais (MANACORDA,
1975, apud FERREIRA, 2008, p. 68).

Em acréscimo ao pensamento exposto, reitera-se a consideração apresentada por
Ciavatta (2005, p. 85), ao defender que, como formação humana,
[...] o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador [ou
não] o direito a uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação
como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política.
Formação que, neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes
a todos os fenômenos.

Depreende-se, do pensamento exposto, a necessidade de arguir em favor da formação
humana integral. Diante dos embates histórico-sociais e econômicos, dos conflitos e das
tensões da realidade que circunda a efetivação e a implementação dos cursos de qualificação
profissional - FIC planejados para o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, é bem possível que os
objetivos traçados nessa direção não se concretizarem em sua plenitude. Todavia, os efeitos
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dos alcances virão do contraditório e representarão significativos contrapontos, considerando
as condições reais de enfrentamento em prol dos valores humanos e sociais.
A integração curricular constitui o quarto eixo desse marco teórico-epistemológico.
Ciavatta (2005, p. 84) traz uma consideração relevante ao debate sobre esse atributo. Na visão
da autora, a integração curricular sugere “integrar no sentido de completude, de compreensão
das partes no seu todo, ou da unidade no diverso, de tratar a educação como totalidade social,
isto é, nas suas múltiplas dimensões históricas que concretizam os processos educativos”.
Esse ideário tem suas raízes fincadas na politecnia12 - uma perspectiva teórica pautada na
educação unitária que alimenta a possibilidade de integração entre a formação geral e a
educação profissional.
Prescindindo-se de uma abordagem teórico curricular meramente prescritiva, muito
mais que práticas pedagógicas de caráter disciplinar, interdisciplinar ou
transdisciplinar, o que se exige é um comprometimento com a articulação e
integração orgânica entre quatro categorias fundantes - o trabalho, como princípio
educativo; a ciência e a tecnologia, como síntese da relação humana com a natureza;
e a cultura, como processos resultantes das relações humanas estabelecidas e contato
com o meio social -, a fim de organizar “o conhecimento e desenvolver o processo
de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam apreendidos como sistema
de relações de uma totalidade concreta que se pretende explicar/compreender”
(RAMOS, 2005, p. 116).

Depreende-se que a integração curricular, além de associar modalidades de ensino,
supõe a articulação com as dimensões trabalho, ciência, cultura e tecnologia nos planos de um
projeto pedagógico provocador e integrador da formação geral e profissional. Nesse
particular, constituem-se em pressupostos que dão sustentação e sentido a essa proposta de
organização curricular:
a) conceba o sujeito como ser histórico-social concreto, capaz de transformar a
realidade em que vive; b) vise à formação humana como síntese de formação básica
e formação para o trabalho; c) tenha o trabalho como princípio educativo no sentido
de que o trabalho permite concretamente, a compreensão do significado econômico,
social, histórico, político e cultural das ciências e das artes; d) seja baseado numa
epistemologia que considere a unidade de conhecimentos gerais e conhecimentos
específicos e numa metodologia que permita a identificação das especificidades
desses conhecimentos quanto à sua historicidade, finalidades e potencialidades; e)
seja baseado numa pedagogia que vise à construção conjunta de conhecimentos
gerais e específicos no sentido de que os primeiros fundamentam os segundos e
esses evidenciam o caráter produtivo concreto dos primeiros; f) seja centrado nos
fundamentos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho
moderno, tendo como eixos o trabalho, a ciência a cultura (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2005, p.17 e 18).

12

Para Saviani, a noção de politecnia supõe que o “processo de trabalho desenvolva, em uma unidade
indissolúvel, os aspectos manuais e intelectuais. Um pressuposto dessa concepção é que não existe trabalho
manual puro e nem trabalho intelectual puro. Todo trabalho humano envolve a concomitância do exercício
mental e intelectual. Isso está na própria origem do entendimento da realidade humana como constituída pelo
trabalho” (SAVIANI, 2003, p. 138).
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Os pressupostos apresentados pela autora induzem a uma aproximação com as
teorizações postuladas por Machado (2010), ao debater sobre currículo integrado, por inferir
que adotar os pressupostos da integração curricular como centralidade em um projeto de
educação profissional implica na defesa de um processo “dinâmico, aberto e formativo e sua
estratégia de concepção e implementação precisa ser participativa, construída, tendo em vista
assegurar sua eficiência no saber encontrar os meios de atingir os objetivos da aprendizagem”
(MACHADO, 2010, p. 81).
Essa autora ainda acrescenta que
[...] em quaisquer circunstâncias em que se vise construir currículos integrados, para
que haja a possibilidade de êxito, o percurso formativo precisa ser trabalhado como
um processo desenvolvido em comum, mediante aproximações sucessivas cada vez
mais amplas, que concorram para que cada ação didática se torne parte de um
conjunto organizado e articulado (MACHADO, 2010, p. 81).

Diante do exposto, concebe-se como necessária uma formação que incorpore saberes
científicos e tecnológicos e articule-se às demais dimensões relacionadas às esferas sociais e à
existência humana, uma vez que “ele expressa uma concepção de formação humana, com
base na integração de todas as dimensões da vida no processo formativo (RAMOS, 2007, p.
5).
A discussão teórica sobre integração curricular articula-se aos três primeiros eixos já
discutidos, dada à amplitude curricular abarcada por essa concepção. O quinto e último item
que complementa os eixos centrais dessa pesquisa diz respeito ao paradigma das políticas
sociais de inclusão emancipatória.
Na tipologia de políticas públicas diferentes matrizes teóricas 13 definem o ciclo
processual das políticas públicas estatais. Para Teixeira (2012), a categorização em políticas
públicas obedece a critérios como a natureza e o grau de intervenção, a abrangência dos
possíveis benefícios e os impactos que podem causar aos beneficiários ou ao papel que
exercem no entorno social. Na arena das políticas públicas (fases e processos), a função e o
papel do Estado, a natureza das medidas implementadas e o entorno sócio-histórico dos
interesses e dos atores sociais envolvidos são atributos determinantes nessa consecução.
Embasados na categorização de políticas públicas estatais existentes14, interessa neste debate
pontuar resumidamente o campo das políticas públicas sociais (compensatórias e inclusivas).

13

Algumas dessas matrizes são a pluralista, a neocorporativista, a neoinstutucionalista e neomarxista Sobre uma
leitura mais aprofundada a respeito dessas abordagens, recomenda-se os estudos de Celina Souza (2006) e
Lenaura Lobato (2006).
14
A literatura da área categoriza essa tipologia registrando como exemplo as políticas públicas estatais
distributivas, redistributivas, regulatórias, constitutivas, alocativas, produtivas, conjunturais, estruturais,
universais, focalizadas e políticas sociais (compensatórias e inclusivas). Apesar de reconhecer a influência dessas
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Na visão de Souza (2011, p.167), políticas públicas sociais remete-se a tudo aquilo
que leva ao assalariamento. Logo, quando uma ação estatal direciona-se para a força do
trabalho e para o conjunto das classes sociais se refere à política pública de caráter social.
Porém, essa condição não implica, necessariamente, em melhoria na vida das pessoas. Para
Lenaura Lobato (2006), a política de cunho social
[...] por princípio, é fornecedora de um bem público. Um bem que é custeado pelo
conjunto da sociedade e dirigido a todos aqueles a ela pertencentes; ou seja, são
todos tanto responsáveis quanto merecedores, mesmo que jamais o requeiram.
Assim, a política social inclui a noção do direito e do dever sobre os bens sociais
(LOBATO, 2006, p. 307).

No cenário dos atributos e pressupostos que caracterizam as políticas públicas
sociais, abordam-se os tipos compensatório e inclusivo, segundo Cury (2005).
As políticas públicas sociais compensatórias têm sua gênese em razão da exploração
que o sujeito é submetido. Centra-se na ideia de que o sistema mercadológico produz a
desigualdade e o Estado precisa fazer as devidas intervenções. Consubstancia-se no fato de
que se existem políticas compensatórias é porque existiram/existem ações excludentes e
discriminatórias.
As políticas públicas sociais inclusivas configuram um legado de ações de
intervenção estatal que visam estratégias de atendimento tanto a questões voltadas para a
universalização de direitos preconizados legalmente quanto à questões de diferença, com
vistas a aspectos de gênero, classe social, etnia, idade, origem, religião, deficiência, entre
outras. Elas buscam aproximar os valores formais dos valores reais existentes em situações
concretas de desigualdade.
Nesse campo é relevante considerar que, muito embora uma política pública
implique em decisão política, nem toda decisão política configura uma política pública. E por
isso adverte-se para os meandros que qualificam e consubstanciam ações governamentais em
políticas públicas sociais. E isso envolve mais que um discurso ideológico declarado
alicerçado em intenções. Pressupõe questões mais complexas, como as tomadas de decisões,
os grupos de interesse em cena, os atores envolvidos, as fases de formulação, de
planejamento, de implementação, de avaliação e de redimensionamento das ações.
Em referência às políticas públicas sociais de educação no Brasil, apoia-se no
pensamento de Eloísa Höfling (2001, p. 31), entendendo a educação como uma política
pública social de responsabilidade do Estado, “[...] mas não pensada somente por seus

abordagens e suas contribuições, não se discorre sobre elas neste momento. Direciona-se o olhar sobre os tipos
de políticas públicas estatais sociais, por guardar sintonia com a discussão em questão.
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organismos. As políticas sociais – e a educação – se situam no interior de um tipo particular
de Estado. São formas de interferência do Estado, visando a manutenção das relações sociais
de determinada formação social.”
Não é demais rememorar que a demarcação teórica construída nesse item aborda os
eixos centrais dessa pesquisa: concepção de trabalho, formação humana integral, integração
curricular, elevação de escolaridade e políticas sociais de inclusão emancipatória. Embora a
abordagem deste substrato teórico centre-se na dimensão teórico-conceitual, o debate é
essencialmente político, posto que converge na discussão sobre projetos societários,
concepções de mundo e faz conexões com a vivência em sociedade, tomando como
fundamento a práxis humana.
Do conjunto das ideias e apreensões feitas balizará o debate ao longo dos próximos
capítulos desse texto, no sentido de buscar as mediações com o objeto e de entrecruzar esses
saberes com o universo investigado.
1.1.2 O grupo focal como técnica de pesquisa
Para localizar as informações atinentes ao alcance dos objetivos de pesquisa, a
técnica de grupo focal se constitui numa ferramenta de coleta de dados eficiente. A escolha
para a utilização dessa técnica se justifica pela amplitude possibilitada para a captação dos
dados. Em razão de se tratar de uma técnica de entrevista grupal, na qual os sujeitos revelam
as suas experiências e conjeturam sobre o objeto investigado na interação com o grupo,
constitui-se no diferencial dessa técnica, pois possibilita não apenas visões individuais. Os
pontos de vista verbalizados se alternam no grupo, de modo que as ideias defendidas são
objetos de complementação, de contestação ou de confirmação, a depender das confluências e
divergências do coletivo daquele grupo.
A singularidade desse procedimento de coleta de dados consiste, pois, quando
diversos olhares são lançados sobre o mesmo tema, em que os entrevistados interagem entre si
para externar um posicionamento que, por vezes, passa a ser do grupo e não mais de uma
única pessoa, assim como pode ser negado também pelo mesmo grupo. Essa riqueza de trocas
não seria possível caso fosse uma atividade restrita, individualizada.
Segundo Gatti (2005), essa técnica aplicada num estudo de natureza científica
permite que o pesquisador explore com profundidade e em curto período de tempo
determinada temática de pesquisa e obtenha uma significativa quantidade de informações
relevantes, mas não necessariamente convergentes em seu conjunto. Os registros produzidos
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expressam, portanto, o pensamento dos entrevistados a partir das provocações do mediador no
momento da condução da atividade.
Na compreensão de Perosa e Pedro (2009), o grupo focal é uma forma de coleta de
dados que se dá diretamente por meio da fala de um grupo, que relata suas experiências,
percepções e impressões em torno de uma temática sugerida. Na condição de procedimento de
coleta de dados, Kind (2004) afirma se tratar de um instrumento no qual o pesquisador tem a
possibilidade de escutar vários sujeitos ao mesmo tempo, além de observar as interações
específicas de um processo grupal cujo objetivo é coletar uma variedade de informações,
sentimentos, experiências, representações de grupos acerca de um determinado tema.
Na operacionalização dessa técnica, as recomendações teóricas são condições
relevantes (GATTI, 2005). Por isso, observaram-se critérios, como: a) a quantidade de
membros do grupo focal; b) o papel moderador; c) o tempo máximo de duração dos
encontros; d) os equipamentos necessários para os registros das intervenções dos
entrevistados; e e) a elaboração do roteiro para guiar, de forma flexível, os questionamentos
de pesquisa.
O desenvolvimento da técnica grupo focal foi feita com docentes e gestores, ao
mesmo tempo. O uso do roteiro (Apêndice II) orientou a abordagem das questões ativadoras
do debate no grupo. Os questionamentos foram organizados em blocos de acordo com as três
dimensões pesquisa. No entanto, as intervenções se deram muito mais em função dos pontos
suscitados nas interpolações dos entrevistados do que pela sequência do roteiro.
A composição do grupo considerou as orientações de Gatti (2005), que recomenda
que o número de participantes seja entre seis a doze pessoas, de modo que não haja riscos de
limitar a participação, a socialização de ideais e o aprofundamento dos temas abordados Essa
diversidade foi importante à medida que possibilitou que os dois segmentos se posicionassem
segundo o referencial da função que exerceu no funcionamento do curso investigado.
Inicialmente foi planejado um único encontro com os participantes, envolvendo os
dois segmentos, formando um único segmento. No entanto, a realização do primeiro encontro
não foi suficiente para discutir todas as questões do roteiro de entrevista. Logo, foram
organizados dois momentos em que toda a equipe de profissionais que atuou no curso foram
convidados. No entanto, não foi possível garantir os mesmos participantes nos dois encontros.
Dos 18 profissionais, foram entrevistados 06 gestores e 12 docentes no grupo focal.
Fizeram-se presentes no primeiro encontro 04 gestores e 08 docentes, ou seja, 12
pessoas ao todo, estando 06 pessoas ausentes. No segundo encontro estiveram presentes 11
pessoas ao todo, ou seja, 07 pessoas ficaram ausentes. Foram 04 gestores e 07 docentes.
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No cômputo geral, dos 06 gestores entrevistados, 02 participaram dos dois encontros,
02 participaram somente do primeiro e 02 somente do segundo. Já dos 12 docentes, 08
participaram dos dois encontros, sendo que (dos 12) 04 participaram apenas do primeiro e 03
apenas do segundo encontro. Desse modo garantiu-se a representação de ambos os segmentos
nos dois encontros ocorridos para a realização do grupo focal.
Esses encontros foram coordenados e mediados pela própria pesquisadora.
Conhecedores do termos de consentimento, todos tomaram conhecimento das regras e
autorizaram a gravação em áudio. Assim, os registros foram feitos pelo próprio moderador do
debate, uma vez que não foi permitida a presença de uma pessoa externa ao grupo para
participar do encontro, em razão do sigilo da dinâmica da PFMos. Cada encontro ocorreu
dentro de um tempo máximo com duração de 3 horas.
1.1.3 O questionário como instrumento de coleta dos dados
Na condição de instrumento de coleta de dados o questionário se constitui em
importante procedimento de pesquisa. Teoricamente,
[...] constitui-se em um agrupamento de perguntas que deverão ser respondidas pelo
informante sem o auxílio do pesquisador. As questões devem ser elaboradas de
forma simples e clara, a fim de facilitar o entendimento no momento em que for
preenchido. Igualmente, as referidas questões devem estar diretamente relacionadas
ao tema da pesquisa, organizadas uniformemente e apresentadas com simetria para
favorecer as suas aplicações e obter as informações desejadas (SILVA, 2012, p. 19)

Nessa configuração, o questionário tem a função de coletar dados, de forma
individual, para uma dada investigação. Destina-se a obtenção da quantidade satisfatória de
dados e a qualidade desejada para garantir a consecução das análises; contudo, esse alcance
nem sempre é possível.
Para Silva (2012), o questionário apresenta vantagens e limitações para um estudo
científico. Do ponto de vista das vantagens, é um instrumento capaz de favorecer, tanto ao
pesquisador como ao informante, elementos para o alcance dos objetivos de pesquisa. Para o
pesquisador, essas vantagens residem na possibilidade de abrangência, podendo atingir a
quantidade ideal de participantes, dada à facilidade dos meios para essa aplicação. Já para o
informante, as vantagens subsistem na possibilidade que tem de desobriga-se de responder ao
instrumento, caso não tenha interesse ou afinidade com o tema da pesquisa. Caso deseje
responder, o questionário favorece ao informante optar pelas perguntas que quer responder ou
até responder de forma aleatória.
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Do ponto de vista dos limites, esse mesmo autor infere que o questionário impõe
alguns desafios tanto para o pesquisador como para o informante. O primeiro caso remete,
dentre outras coisas, à elaboração do questionário, momento em que são exigidas habilidades
do pesquisador para selecionar perguntas, pensar no estilo, na estrutura, dentre outros
atributos. Também se constitui em desvantagem para o pesquisador o fato de não ter controle
sobre as repostas do informante, o que o impede, por exemplo, de mensurar a sua veracidade.
No que se refere ao informante, as desvantagens residem no comprometimento e nas
influências da estrutura do questionário, a depender do tempo disponível que tem para
responder.
Em se tratando da tipologia, a literatura aponta três tipos de questionário:
estruturado, semiestruturado e não estruturado. Para Silva (2012, p. 22-13), no questionário
estruturado “as perguntas promovem uniformidade nas respostas ante um padrão de
referência. Elaboradas com categorias de respostas fechadas e de número limitado, garantem
as mesmas possibilidades para quem vai responder”. Para essa autora, a diferença consiste na
possibilidade de o semiestruturado acrescentar “algumas perguntas abertas, possibilitando ao
entrevistado refletir e responder livremente. Sua função é possibilitar o surgimento de
informações não previstas ou desconhecidas”. Ao contrário dos dois formatos anteriores, o
questionário não estruturado “apresenta a maioria das perguntas de forma aberta, dando ao
informante a possibilidade de pensar as suas respostas e de expor seu pensamento
livremente”.
Essa categorização permite concluir que a escolha pelo questionário semiestruturado,
modelo utilizado nessa pesquisa, se justifica por ser um instrumento flexível que possibilita
“[...] um contato mais íntimo entre o entrevistador e o entrevistado, favorecendo, assim, a
exploração em profundidade de seus saberes, de suas representações, de suas crenças, bem
como de seus valores” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 189).
Assim compreendido, convém rememorar que a possibilidade de aplicação desse
instrumento adveio dos impeditivos de realizar a técnica grupo focal com os estudantes
durante a pesquisa, conforme já situado no item 1. Desse modo, o questionário (apêndice III)
foi elaborado para ser aplicado apenas com o grupo de estudantes do Curso investigado no
âmbito do PROEJA FIC/FUNDAMNTAL.
O questionário obedece ao formato semiestruturado, organizado com perguntas
fechadas e abertas, nas quais exigiram respostas objetivas e subjetivas dos sujeitos. Ademais,
foi estruturado em duas partes: a primeira consistiu na identificação do entrevistado; na
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segunda parte habitam as treze perguntas abertas e fechadas, construídas de acordo com as
temáticas inerentes aos objetivos de pesquisa.
Do total de 11 alunos da turma, responderam ao questionário apenas seis estudantes.
Dos cinco estudantes ausentes no momento da aplicação, quatro tinham sido transferidos da
PFMos naquela mesma semana.
Esse instrumento foi aplicado coletivamente na turma pela pesquisadora durante o
desenvolvimento das atividades de encerramento da última disciplina do Curso. Todos os
estudantes presentes foram convidados a responder o instrumento de coleta de dados e assinar
o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e de Sigilo. Sobre a assinatura do termo,
alguns externaram que não gostariam de guardar sigilo, que preferiam declarar as identidades
na pesquisa. No entanto, em concordância com as normas da PFMos e a ética científica, os
sigilos foram mantidos.
As informações coletadas foram tabeladas Apêndice IV para as análises à luz dos
objetivos de pesquisa e do referencial teórico.
1.1.4 A análise documental
A análise documental é um procedimento de pesquisa essencial à investigação por
alargar as possibilidades de desvelar o objeto através de diferentes ângulos. Na análise
documental são considerados documentos “quaisquer materiais escritos que possam ser
usados como fonte de informação sobre o comportamento humano” (LUDKE; ANDRÉ,
1986, p. 38). Do exposto, conclui-se que esse instrumento de pesquisa mediou esse processo
de investigação, uma vez que sujeitos sociais estão circunstanciados, influenciados e/ou
norteados, direta ou indiretamente, por leis, normas, decretos, portarias, regulamentos, entre
outros.
Desse modo, analisaram-se documentos oficiais e marcos legais brasileiros que
regulamentam, especialmente, a esfera educativa em confluência com o objeto de estudo
investigado. A análise documental buscou identificar, conhecer e examinar documentos
relacionados ao desenvolvimento do curso: EJA, PROEJA, PROEJA FIC/FUNDAMENTAL,
qualificação profissional-cursos FIC e educação em prisões. Entre outros, foram objetos da
análise documental assim constituída:
a) Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006, que institui o PROEJA em no âmbito federal;
b) Decreto 7.626, de 24 de novembro de 2011, que institui o Plano Estratégico de
Educação no âmbito do Sistema Prisional Brasileiro;
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c) Parecer nº 4/2010 e a Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010/CNE-CEB, que dispõem
sobre as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em
situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais brasileiros;
d) Deliberação nº 07/2011-CONSEPEX/IFRN, que APROVA o PPC do Curso FIC de
Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços, na forma integrada ao ensino
fundamental na modalidade EJA, para o IFRN-Campus Mossoró;
e) Resolução nº 12/2011-CONSUP/IFRN, que AUTORIZA a criação do Curso FIC de
Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços, na forma integrada ao ensino
fundamental na modalidade EJA, para o IFRN-Campus Mossoró;
f) Documento orientador para o PROEJA FIC em prisões federais;
g) PPC do Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços, na forma
integrada ao ensino fundamental na modalidade EJA;
h) Projeto Político-Pedagógico do IFRN, mais especificamente o capítulo 4, item 4.6, que
trata da oferta dos cursos de qualificação profissional–cursos FIC e do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL;
i) Organização Didática do IFRN (IFRN, 2012);
j) Matriz Curricular do Curso de Formação de profissionais (gestores, docentes e
técnicos administrativos) para a atuação no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, no
espaço prisional, promovido pelo IFRN-Campus Mossoró;
k) Ofício circular nº 115/2010-CGPET/SETEC/MEC, que trata do planejamento das
ofertas de cursos PROEJA FIC nas penitenciárias federais;
l) Ofício circular nº 024/2011-CGPET/DPETT/SETEC/MEC, que trata do planejamento
das ofertas de cursos PROEJA FIC nas penitenciárias federais.
m) Ofício circular nº 010/2011-GABIN/IFRN-MO, que encaminha proposta à SEEC-RN
do PROEJA FIC para o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL na Penitenciária Federal de
Mossoró;
n) Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010/CNE-CEB, que dispõe sobre as diretrizes
nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em situação de privação de
liberdade nos estabelecimentos penais brasileiros;
o) Documento Base do PROEJA Educação Profissional Técnica de Nível Médio/ Ensino
Médio (BRASIL, 2007a);
p) Documento Base do PROEJA - Formação Inicial e Continuada/ensino fundamental
(BRASIL, 2007b);
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q) Decretos de números 5.478, de 24 de junho de 2005 (BRASIL, 2005), e 5.840, de 13
de julho de 2006 (BRASIL, 2006a).
Esses documentos foram analisados em todo ou em parte, “[...] no sentido de
contextualizar o fenômeno, explicitar suas vinculações mais profundas e completar
informações coletadas através de outras fontes” (ANDRÉ, 1995, p. 28).
Além dos citados, outros documentos oficiais e marcos legais igualmente
importantes foram referenciados, em razão de manterem relações diretas com o universo do
objeto investigado.
1.1.5 Observação: as informações verbais em foco
Uma das fases que se constitui em procedimento essencial na investigação científica
é a observação (QUIVY; CAMPENHOUDT, 2008). Em razão da subjetividade imbricada na
natureza do presente estudo, ao considerar os pontos de vista, as apreensões e as impressões
dos sujeitos da pesquisa sobre o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, julga-se pertinente tecer
alguns esclarecimentos de caráter teórico e metodológico acerca da observação como
instrumento de coleta de dados. Antes, porém, vale salientar que a observação do campo de
pesquisa se deu em dois momentos.
O primeiro momento se deu com o contato informal da pesquisadora com os gestores
e os docentes do Curso investigado durante o encerramento de um curso de formação a eles
destinados. A visita in loco, feita com o objetivo de formalizar o convite para a participação
dos sujeitos na pesquisa, permitiu realizar a primeira observação, uma vez que foram
registrados no diário de campo os relatos da avaliação dos sujeitos tanto a respeito da oferta
do curso como daquela formação para gestores e docentes atuantes no PROEJA FIC/
FUNDAMENTAL- IFRN/MO. Ressalta-se que as falas registradas na observação foram
analisadas e referenciadas como informações verbais.
O segundo momento se deu numa visita à PFMos, também para formalizar o pedido
de permissão à Instituição para realizar a pesquisa com os estudantes objeto dessa
investigação. A visita de campo para a observação propiciou o primeiro contato da
pesquisadora com o espaço escolar prisional, com os estudantes e com um dos docentes na
‘cela de aula’. Na ocasião, uma das gestoras da PFMos sugeriu que os estudantes fizessem
uma breve avaliação sobre o curso.
De acordo com Denzin (1984, apud LÜDKE E ANDRÉ, 1986, p.28), a observação
participante é “uma estratégia de campo que combina simultaneamente a análise documental,
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a entrevista de respondentes e informantes, a participação e a observação direta e a
introspecção”. Esse parâmetro, que mobiliza um conjunto de procedimentos técnicometodológicos favoráveis ao envolvimento do pesquisador com o universo da pesquisa, é
fundamental para melhor compreender os fenômenos que circundam o estudo.
Outro aspecto relevante no que tange a observação como instrumento de coleta de
dados refere-se ao grau de envolvimento do pesquisador. Em apoio a esse entendimento,
Rudio (1986) considera que a observação é “[...] ponto de partida para todo estudo científico e
meio para verificar e validar os conhecimentos adquiridos. Não se pode, portanto, falar em
ciências sem fazer referência à observação”. Nesse sentido, ela tanto tem característica
assistemática, principalmente no que concerne ao período de exploração dos estudos, quanto
sistemática, “[...] chamada também de ‘planejada, estruturada ou controlada’ – é a que se
realiza em condições controladas para se responder a propósitos [...]. Requer planejamento e
necessita de operações específicas para o seu desenvolvimento” (RUDIO, 1986, p. 44).
Desse modo, na sistematização das observações do campo empírico, utilizaram-se as
notas do diário de campo. Segundo Minayo (2010, p. 295), o diário de campo é, para o
pesquisador, uma espécie de registro em que “são escritas impressões pessoais que vão se
modificando com o tempo, resultantes de conversas informais, observações de
comportamentos contraditórios com as falas, manifestações de interlocutores quanto aos
vários pontos investigados”. Nesse caso, os registros no diário de campo rementem-se aos
momentos de observações assistemáticas.
1.1.6 Tratamento dos dados: as dimensões de pesquisa e a triangulação das análises
entre sujeitos
Corrobora-se com a ideia de que as análises em um trabalho investigativo de cunho
científico é um exercício complexo e não pode desenvolver-se de forma superficial e
aleatória. Em seu sentido amplo, esse tratamento é um processo que resulta da
[...] articulação do lógico com o real, da teoria com a realidade. Por isso, está inclusa
numa pesquisa geradora de conhecimento científico e, consequentemente, uma tese
destinada a relatá-la, deve superar, necessariamente, o simples levantamento de fatos
e coleção de dados, buscando articulá-los no nível de uma interpretação teórica
(SEVERINO, 2004, p. 149).

Nessa perspectiva, as análises dos dados, além de requerer maturidade intelectual do
pesquisador frente ao seu objeto e com os meandros de sua pesquisa, depende de uma visão
crítica de mundo, que se processa, acima de tudo, no exercício da academia. Estudos de Leite
(1994, p. 11) mostram que
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O conhecimento acadêmico não constitui um produto estático, realidade tão simples
quanto possa parecer de imediato. Não é um conjunto isolado de informações, mas
um conjunto comprometido com uma determinada visão de mundo, que se manifesta
no próprio processo de investigação do real.

Partindo do pressuposto de não se constituir em algo estático, mas dinâmico, nem em
um conjunto isolado de informações, a pesquisa desenvolvida no espaço acadêmico e, por
consequência, o tratamento dado às informações coletadas, permite que o pesquisador reflita
sobre determinadas aspirações, indagações pessoais e profissionais ante a realidade, com base
nas múltiplas relações que estabelece com as esferas social, econômica, política e cultural de
seu convívio. A cuidada ponderação sobre os dados coletados implica um olhar questionador
e crítico que vai além das aparências.
Para Minayo (2003), os estudos de natureza científica pressupõem mobilizar um
conjunto de esforços individuais, no sentido de submeter o objeto do conhecimento
pesquisado às diversas provocações e aos diferentes enfoques. Supõe questioná-lo sob as mais
variadas nuances, a fim de possibilitar que as constatações resultem da confluência de olhares
variados do sujeito da pesquisa.
A despeito desse processo, Gomes (2003, p. 68) pondera que,
Na medida em que estamos tratando de análise em pesquisa qualitativa, não
devemos nos esquecer de que, apesar de mencionarmos uma fase distinta com a
denominação ‘análise’, durante a fase de coleta de dados a análise já poderá estar
ocorrendo.

Nessa mesma linha de raciocínio, o autor citado assevera ser imprescindível ter a
clareza de que não podemos julgar cristalinas todas as conclusões imediatas, cindidas das
análises, no sentido de perseguir que esse processo se desenvolva de maneira coerente. Faz-se
necessário que o pesquisador seja criativo e conheça, objetiva e subjetivamente, o universo
investigado.
Laville e Dionne (1999, p. 228-229) enfatizam que
A análise dos dados e a interpretação que a segue ou acompanha não vêm concluir o
procedimento de pesquisa. Deve-se ainda tirar conclusões: pronunciar-se sobre o
valor da hipótese, elaborar um esquema de explicação significativo, precisar-lhe o
alcance bem como os limites e ver que horizontes novos se abrem à curiosidade dos
pesquisadores. Este é o propósito da última etapa a aparecer no quadro que nos guia
desde o começo.

Os autores sublinham, ainda, que as análises devem propiciar um retorno crítico
quanto às escolhas e à operacionalização teórico-metodológicas. Nesse particular, percebemos
que se trata do momento de questionar se essas opções se revelaram adequadas,
determinando, assim, o alcance e os limites do estudo.
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Um dos caminhos escolhidos para conduzir as análises foi a triangulação. Consiste,
segundo Denzin (1984), em uma estratégia de entrecruzamento das informações coletadas.
Essa triangulação pode ser realizada de três maneiras, a saber: de técnicas, de instrumentos e
de sujeitos de pesquisa. Um fator relevante no tratamento das análises se refere à triangulação
entre sujeitos. Dentro do leque de possibilidades disponíveis no campo científico para o
tratamento das informações coletadas, a triangulação de sujeitos se configura em um
mecanismo importante para o entrecruzamento, a combinação e a comparação das
informações dadas pelos sujeitos de pesquisa (DENZIN, 1984).
Primeiro, as informações coletadas foram transcritas e tabuladas separadamente. As
respostas ao questionário foram reescritas na íntegra, catalogadas em tabela (Apêndice IV), de
modo a compilar as falas, agrupando-os por pergunta. Os dados coletados em áudio nos dois
encontros do grupo focal foram transcritos e catalogado. O conteúdo das observações,
contidas no Apêndice VI foi digitalizado como registros do diário de campo da pesquisadora,
referenciado como informações verbais.
Assim catalogadas, procederam-se com as análises, utilizando-se, sempre que
necessário, com a triangulação entre sujeitos, seguindo três dimensões de pesquisa:
a) As

intenções

declaradas

em

documentos

oficiais

para

o

PROEJA

FIC/FUNDAMENTAL;
b) O projeto Pedagógico de Curso - PPC;
c) A gestão dos processos pedagógicos e administrativos no funcionamento do Curso
investigado.
A escolha dessas dimensões se justifica em razão de possibilitar reflexões acerca das
intenções que permeiam a medida governamental em questão e de avaliar alternativas
didático-pedagógicas e de gestão que guardem relação direta com esse modelo de
desenvolvimento, sobretudo no tocante a experiências formativas de educação em prisões, na
tentativa de contribuir com a práxis dos diversos atores/profissionais que atuam nos mais
diferentes âmbitos em que se desenvolve o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL. Assim
divididas, essas dimensões se desdobram nas quatro seções deste capítulo, compostas por
cada um dos blocos de discussão que se apresenta.
A partir dessas três dimensões de pesquisa, as análises redundaram em reflexões e
apreensões concatenadas com o referencial teórico, seguindo as etapas abaixo:
a) Agrupamento das falas por dimensão de pesquisa;
b) Aproximações falas dos sujeitos por tema abordado dentro da mesma dimensão –
convergências e divergências de ideias.
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c) Análise comparativa

com

alternância

das

falas

entre

os

segmentos e

com construção de paráfrases;
d) Elaboração de síntese analítica, por dimensão e por tema, entrecruzando teoria,
empiria e aparato legal.
Na escritura do texto, as dimensões de pesquisa foram distribuídas ao longo dos
capítulos 3 e 4, o que corresponde aos dois objetivos específicos de pesquisa.
1.2 TERRENO-BASE DO CONSTRUTO DA PESQUISA
Considerando a importância de situar o terreno-base onde se sedimentou a pesquisa,
fez-se necessário traçar um perfil com as principais características das instituições lócus da
pesquisa e os sujeitos do estudo.
1.2.1 Os espaços de investigação: o IFRN-Campus Mossoró e a Penitenciária Federal
de Segurança Máxima de Mossoró-RN
Para contextualizar, o Município de Mossoró- RN localiza-se na região oeste do
Estado do Rio Grande do Norte, em uma área de 2.108km². Mossoró é a segunda maior
cidade do estado do RN, com população próxima de 250 mil habitantes. Atualmente, possui
como principais atividades econômicas: a produção do sal, a extração do petróleo e a
fruticultura tropical irrigada. Essas atividades são responsáveis pela dinâmica comercial e pela
potencialidade do setor de serviços na região.
Nesse contexto geopolítico e econômico estão localizadas, fisicamente, as duas
instituições que sedimentam o lócus de pesquisa: O IFRN-MO e a Penitenciária Federal de
Segurança Máxima de Mossoró - PFMos.
O IFRN-MO fica a uma distância de 277 km da capital do Rio Grande do Norte. Foi
a primeira unidade de ensino descentralizada da então Escola Técnica Federal do Rio Grande
do Norte - ETFRN, contemplada pela política de interiorização da educação profissional e
tecnológica, tendo sido inaugurada em 29 de dezembro de 1994. O Campus Mossoró oferece
cursos de EPT nas áreas de indústria, construção civil, meio ambiente e segurança do
trabalho, em consonância com o desenvolvimento econômico local cujos principais elementos
são o sal, o petróleo e a agroindústria.
A área de abrangência das ofertas educativas de EPT do IFRN-MO estende aos
municípios de Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel e Baraúna. O Campus atende a
uma população de cerca de 300 mil habitantes.
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A Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró - PFMos integra o
Sistema Penitenciário Federal Brasileiro. Conforme reza o artigo 1º do Decreto 6.049/2007, o
Sistema Penitenciário Federal Brasileiro abrange os estabelecimentos penais federais
subordinados ao Departamento Penitenciário Nacional, do Ministério da Justiça.
Segundo afirmativas do Departamento Penitenciário Nacional - DEPEN, vivencia-se
a primeira fase do Sistema Penitenciário Federal, constituída de 05 (cinco) penitenciárias de
segurança máxima especial, cada qual com 208 celas individuais. Quatro unidades já estão em
pleno funcionamento: Catanduvas/PR, Campo Grande/MS e Porto Velho/RO e a
Penitenciária Federal de Mossoró/RN.
Historicamente, no ano de 2009, o DEPEN inaugurou a PFMos vinculada ao Sistema
Penitenciário Federal. Esse estabelecimento prisional atingiu em 2010 uma população
carcerária de 84 pessoas privadas de liberdade, que apresentaram grau de escolaridade
diversificado, sendo que, desse número, 37 (44%) têm o Ensino Fundamental incompleto.
1.2.2 Os sujeitos da pesquisa: estudantes, professores e gestores
Os sujeitos da pesquisa são compostos por três segmentos: gestores, docentes e
estudantes.
Tendo em vista que o quantitativo de pessoas que formam esses segmentos é
considerado razoável para realizar a coleta dos dados, não foi preciso selecionar os sujeitos de
pesquisa. No entanto, mesmo que o convite tenha sido extensivo a todos, não foi possível
garantir a participação de todos nas técnicas de coleta dos dados.
O segmento de gestores (G) são servidores vinculados as duas Instituições, sendo três
do IFRN-Campus Mossoró e três da PFMos. Dos gestores investigados, seis participaram do
grupo focal e da observação in loco.
Dos catorze membros do segmento de docentes (D), que integram o grupo de
profissionais que atuaram no Curso investigado, ao todo 12 participaram das entrevistas. No
primeiro encontro nove estiveram presentes e sete no segundo encontro. Esses profissionais
apresentam vínculos institucionais diferenciados: são servidores do IFRN-MO, estagiários e
professores da Rede estadual de ensino do RN.
O segmento (E) é composto pelos estudantes matriculados no Curso. Todos são do
sexo masculino e são pessoas privadas de liberdade que cumprem pena na PFMos. Do total de
onze estudantes convidados para participar da pesquisa, apenas seis responderam ao
questionário. Embora o compromisso tenha sido acordado com todos os alunos anteriormente,
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os demais sujeitos não participaram por terem sido ou estarem em processo de transferência
ou em situação de restrição, conforme as normas da Penitenciária.
Isso confirma a dificuldade demonstrada na coleta dos dados. Os sujeitos de pesquisa
do instituído ‘prisão’ podem, a depender das circunstâncias, não estar mais disponíveis,
devido à mobilidade dos processos internos, fato que pode impedir totalmente ou adiar o
contato do pesquisador com os sujeitos por um determinado período, como aconteceu nesse
estudo.
Para fins de identificação dos dados no corpo do trabalho, com o objetivo de
preservar as identidades dos sujeitos nesse processo, optou-se por decodificar a identificação
das informações descritas das falas e dos escritos. Desse modo, em relação à identificação dos
sujeitos são utilizados códigos fictícios, substituindo os nomes dos participantes, conforme se
apresenta no quadro a seguir.

SEGMENTOS

ESTUDANTE
DOCENTES
GESTORES

Quadro 1 - Matriz de codificação dos sujeitos da pesquisa
SUJEITOS DA PESQUISA
QUANTIDADE DE
CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO
PATICIPANTES POR
UTILIZADO NAS ANÁLISES DAS FALAS E
SEGMENTO
DOS ESCRITOS
06
E - E1, E2, E3, E4, E5, e E6
12
D - D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10,
D11 e D12.
06
G - G1, G2, G3, G4, G5 e G6
Fonte: Elaboração da própria Pesquisadora

1.2.3 O Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços, na forma
integrada ao ensino fundamental, na modalidade EJA, promovido pelo IFRN
campus Mossoró
Inicialmente, situa-se que os cursos de qualificação profissional – cursos FIC no
âmbito do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL no IFRN são concebidos como oferta articulada
que promove a elevação da escolaridade, desenvolvidos por meio de projeto pedagógico
integrado único com o ensino fundamental na modalidade EJA (PPP-IFRN, 2013).
Para efeitos da articulação anunciada, esse modelo de curso é desenvolvido de acordo
com o disposto no artigo 121 da Organização Didática, o qual determina que os cursos FIC
integrados ao Ensino Fundamental na modalidade EJA “serão desenvolvidos de forma
interinstitucional, conveniada com escolas da rede pública de ensino, por meio de instrumento
firmado com as Secretarias Municipais ou Estadual de Educação” (NATAL, 2013, p.35).
Ademais, o fluxo de aprovação e autorização de funcionamento segue o que determina o art.
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164 desse mesmo documento institucional, sob força de resolução própria definida pelos
colegiados competentes.
Oficialmente, o Curso de Formação Inicial e Continuada ou Qualificação profissional
- FIC de auxiliar técnico em gestão e qualidade em serviços, na forma integrada ao ensino
fundamental, na modalidade EJA, promovido pelo IFRN campus Mossoró, foi viabilizado
pela Chamada Pública da SETEC/MEC, no ano de 2010.
Embasado nesse dispositivo e em atendimento ao convite formalizado pela Chamada
Pública, o IFRN-campus Mossoró organizou uma proposta para o Curso, submeteu à
avaliação da SETE/MEC e aprovou o projeto de funcionamento do Curso em tela para ser
desenvolvido na PFMos. O referido Curso compõe, dessa forma, o rol dos poucos cursos do
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, na esfera prisional, da rede federal de educação científica e
tecnológica brasileira.
O curso teve sua gênese, portanto, no convite feito aos institutos federais localizados
nos estados onde funcionam as penitenciárias federais de segurança máxima no Brasil. No
caso do estado do Rio Grande do Norte, o IFRN-campus Mossoró foi o escolhido em razão da
localização da PFMos naquele município. A possibilidade de realização de chamadas públicas
nesse formato não acontece de forma aleatória.
Deste modo, o Curso foi instituído por meio de dois documentos: a Deliberação nº
07/2011-CONSEPEX/IFRN e a Resolução nº 12/2011-CONSUP/IFRN, emitidos pelos
colegiados que integram os organismos de gestão do Instituto Federal de Educação e
Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, conforme mostram as figuras 1 e 2 a seguir.
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Figura 1 - Deliberação de aprovação do Curso no âmbito do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL - IFRN/MO

Figura 2 - Resolução de autorização de funcionamento do Curso no âmbito do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL
- IFRN/MO
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Esses dois documentos foram emitidos em conformidade com as recomendações
internas do Instituto para a criação de cursos no âmbito do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL
no IFRN. Além das recomendações e exigências para a realização desse projeto em
articulação com as penitenciárias federais, as normas para a criação do Curso no IFRN
obedece ao trâmite e às diretrizes institucionais próprias, em sintonia com o PPP institucional
(IFRN, 2012) e a Organização Didática (IFRN, 2012). Legalmente criado no ano de 2011, o
Curso investigado teve início em 2012 e finalizou no ano de 2013.
No que concerne à elaboração do PPC no IFRN, observam-se as recomendações
contidas no artigo 165 da Organização Didática, o qual orienta essa construção. De acordo
com esse dispositivo, a estrutura do PPC contempla: apresentação, identificação do curso,
justificativa, objetivos (gerais e específicos), requisitos e formas de acesso, perfil profissional
de conclusão do curso, organização curricular do curso, prática profissional, critérios e
procedimentos de avaliação da aprendizagem, critérios de avaliação do projeto do curso,
critérios de aproveitamento de estudos e de certificação de conhecimentos, instalações,
equipamentos e biblioteca, perfil do pessoal docente e técnico-administrativo, certificados
referências, anexos: ementas e programas e bibliografia básica e complementar.
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2

EDUCAÇÃO

DE

ADULTOS

ASSOCIADA

À

QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL NO BRASIL: FLUXOS E CONTRAFLUXOS
Formar
profissionalmente
não
é
preparar
exclusivamente para o exercício do trabalho, mas é
proporcionar a compreensão das dinâmicas sócioprodutivas das sociedades modernas, com as suas
conquistas e os seus revezes, e também habilitar as
pessoas para o exercício autônomo e crítico de
profissões, sem nunca se esgotar a elas. (RAMOS, 2007,
p. 5).

Essa epígrafe traz considerações importantes para a reflexão sobre a formação
profissional dos cidadãos. Em que medida as iniciativas estatais brasileiras, gestadas para o
desenvolvimento da qualificação profissional15, articulam-se à elevação da escolaridade?
Tomando essa indagação como fio condutor do debate esse capítulo apresenta os fluxos e
contrafluxos da EJA associada à qualificação profissional. Objetiva construir uma síntese
acerca da configuração de duas ofertas educativas na esfera educacional brasileira,
Essa historicização se faz necessária em razão de elencar ações instituídas pelos
governos brasileiros no século XX e na primeira década do século XXI, com o fito de
identificar aproximações prováveis entre EJA e qualificação profissional, sob o viés da
elevação de escolaridade, buscando-se cotejar as mediações desses processos com o PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL.
Sobre o uso do termo ‘qualificação profissional’ cabe aqui uma ressalva. O sentido
da expressão qualificação profissional nesse estudo restringe-se ao termo utilizado
oficialmente na legislação brasileira e nos programas de governo para institucionalizar uma
das ofertas de EPT. Esse sentido se distancia de uma concepção mais ampla do termo que é
difundida na academia. A exemplo da discussão teórica difundida pelo sociólogo francês
Pierre Naville, Rocha (2011, p. 238) conceitua a qualificação profissional em sentido amplo,
compreendendo-a como

15

Encontram-se, tanto na literatura como na legislação, diferentes terminologias para esse tipo de oferta.
Nomenclaturas como cursos básicos, cursos de curta duração, cursos de formação do trabalhador, cursos de
qualificação profissional, foram algumas denominações utilizadas ao longo da História. A mais recente alteração
adveio da Lei nº 11.741/2008, legislação nacional que altera dispositivos da Lei nº 9.394/1996, criada com a
finalidade de redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível
médio, da educação de jovens e adultos e da educação profissional e tecnológica (BRASIL, 2008b). A partir da
inclusão dos dispositivos dessa nova Lei à LDB, a denominação ‘formação inicial e continuada de
trabalhadores’, em vigor até o ano de 2008, figura no aparato legal atual como ‘formação inicial e continuada
ou qualificação profissional’. Deste ponto do texto em diante será empregada a denominação qualificação
profissional-cursos FIC.
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[...] uma intrincada relação de fatores tais como o salário (a retribuição do trabalho
executado por aqueles que não têm meios de produção), a divisão das tarefas nos
ramos produtivos (ou divisão técnica das operações), a repartição das capacidades
(forma como a mão de obra se distribui mais em razão da dinâmica social que das
vocações), a hierarquia dos trabalhos (importância social dos tipos de atividades –
manuais, intelectuais, ligada a gênero), a habilidade (capacidade operatória do
trabalhador) e o tempo necessário para aprendizagem do ofício, um dos fatores mais
fundamentais.

Essa referência, além de ultrapassar a ideia de qualificação profissional sob a
alegação de necessidade do ‘mercado’, também supera a qualificação para o trabalho
enquanto responsabilidade exclusiva do sujeito para o desempenho de uma determinada
ocupação. Dimensionada em uma categoria conceitual mais ampla, a concepção de
qualificação idealizada no pensamento da autora estrutura-se em âmbito coletivo, atrelando-se
ao conjunto das necessidades inerentes às profissões constituídas histórica e socialmente,
motivada muito mais por critérios éticos e políticos do mundo do trabalho do que por critérios
técnicos da profissionalização. Mesmo reconhecendo a amplitude dessa categoria teórica,
cabe reiterar que a intenção de discutir qualificação profissional nessa pesquisa restringe-se
ao que está postulado no aparato legal brasileiro, na qualidade de oferta educacional vinculada
à EPT.
Esse capítulo organiza-se em duas partes. Na primeira, elabora-se uma síntese
histórica das trajetórias da EJA e da qualificação profissional no Brasil ao longo do século
XX. Na segunda, apresenta-se uma breve exposição de algumas iniciativas de governo
desenvolvidas na primeira década do século XXI. Trata, mais especificamente, de três
medidas de governo implementadas na primeira década do século XXI: o Plano Nacional de
Qualificação - PNQ, o Programa Nacional de Inclusão de Jovens - ProJovem e o Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos - PROEJA16.

16

O objetivo não é analisar todas as ações de governo instituídas na primeira década do século XXI. O que se
busca, dentro desse recorte temporal, é cotejar apenas medidas de qualificação profissional-cursos FIC,
instituídas na esfera federal e que estabeleçam conexões com a modalidade EJA, nos anos finais do ensino
fundamental, a fim de perceber as mediações com o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, objeto deste estudo. O
fato é que existem iniciativas que ofertam apenas cursos FIC ou outras que oferecem apenas a alfabetização.
Têm ainda as ações que, apesar de unir EJA e qualificação profissional-cursos FIC, delimitam idades mínima e
máxima do público ou associam-se à EJA no ensino médio. Por estas razões, não se configuram em objeto da
análise em curso, em razão de não firmar conexão direta com o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL (um Programa
extensivo ao público de jovens e adultos com baixa escolarização, sem faixa etária determinada, e que se dá no
âmbito da modalidade EJA - ensino fundamental). O intuito é compreender, em linhas gerais, em que medida há
associação entre as ações implementadas com a elevação da escolaridade, por intermédio dos anos finais da
EJA/EF.
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2.1 RECUPERAÇÃO HISTÓRICA DA EJA E DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL
As reflexões atinentes ao panorama histórico das medidas de governo instituídas para
a EJA e para a qualificação profissional ao longo das décadas que antecederam os anos 2000
estão referendadas em autores, como Fonseca (1961), Romanelli (1991), Soares (1996),
Haddad; Di Pierro (2000), Di Pierro; Joia; Ribeiro (2001); Cláudia Kober (2004), Moura
(2005), Frigotto; Ciavatta; Ramos (2005), Nascimento; Moraes (2006), Meireles (2006),
Ciavatta (2006), Lobato (2006), Oliveira (2006; 2010), Hadadd (2007), Cêa (2007), Rocha
(2011), Garcia (2012), Gadotti (2013), entre outros pesquisadores que contribuem
grandemente com este debate.
Para efeito dessa organização, inicia-se pelos determinantes históricos que
consolidaram a modalidade EJA na esfera da educação pública brasileira.
Os históricos problemas da educação são recorrentes em todas as modalidades e
ofertas previstas legalmente no País. No caso da educação de jovens e adultos, as dificuldades
caracterizam desafios variados a enfrentar. Por parte da atuação estatal, podem-se citar como
exemplos a falta de prioridade dos gestores públicos para com a modalidade EJA; a
descontinuidade dos projetos; a ineficiência das políticas públicas; a democratização tardia e
insuficiente do acesso; a infraestrutura inadequada das escolas; a má qualidade do ensino; a
desvalorização docente, traduzida nas condições de trabalho insatisfatórias, nas fragilidades
da formação docente na inexistência de plano de cargo, carreira e remuneração. São exemplos
de problemas por parte do público: a evasão, os déficits de aprendizagens, a dificuldade de
conciliar horários, emprego novo, desemprego, doenças, baixa autoestima, mudança de
residência, trabalhos sazonais, dificuldades financeiras e problemas familiares. Em
consequência desse quadro, registra-se o baixo acesso, a não permanência e a não conclusão
dos estudos dos cidadãos adultos, o que concorre para a histórica baixa escolaridade e para os
índices insatisfatórios da EJA. Muito embora esses problemas caracterizem essa modalidade,
é bem verdade que não são exclusivos, uma vez que perpassam pelos demais níveis e
modalidades da educação brasileira.
Na legislação brasileira atual, a modalidade EJA está prevista na Seção V, no Art. 37
da LDB (Lei nº 9.3.94/1996). A rigor, destina-se “àqueles que não tiveram acesso ou
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria.” (BRASIL, 1996).
Em razão desse dispositivo legal, a EJA é hoje um direito objetivo sob o qual o Estado exerce
um papel efetivo na garantia desse direito.
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No tocante à consolidação da EJA como modalidade prevista legalmente, registra-se
um largo percurso de lutas encampadas pelo direito à educação ao longo da vida (HADDAD
2007). Nesse arcabouço histórico seria inócuo situar a trajetória da EJA sem demonstrar a real
importância dada aos movimentos sociais ocorridos nesse âmbito.
Ressalta-se, a princípio, que os movimentos sociais constituem-se em mecanismos de
relevância nas definições e na ampliação, em nível nacional, da EJA. Na seara dos
movimentos de resistência ocorridos, destacam-se as lutas das classes populares por seus
direitos educativos e as conquistas, embora tímidas, pela escolarização e pelo acesso ao
conhecimento formal. Mais ainda, pressupõe reconhecer os movimentos pela melhoria da
qualidade de vida frente à pressão pela exigência por formação para o trabalho17. Dentre eles
está o movimento da juventude cujas lutas voltam-se, essencialmente, para um conjunto de
reivindicações que transversa as distintas esferas das políticas públicas do país.
Não há consenso, entre os pesquisadores brasileiros, sobre a demarcação temporal do
surgimento da EJA no País. Encontram-se aferidas, na literatura da área, datas distintas para
essa caracterização. Sérgio Haddad (2007), ao alçar debates sobre a educação de pessoas
jovens e adultas e a nova LDB e sobre o direito à educação de jovens e adultos, apresenta a
trajetória que consagrou, legalmente, a EJA como modalidade educativa.
A fim de nortear as discussões em torno do contexto sob o qual se alçava (ou não) a
EJA na conjuntura político-social e educacional brasileira, faz-se necessário apresentar os
índices de analfabetismo da população jovem e adulta acima dos 15 anos de idade do século
XX, contidas na Tabela 1, conforme mapeamento divulgado pelo INEP (BRASIL, 2003a).
Tabela 1 – Taxa de analfabetismo da população na faixa de 15 anos ou mais – Brasil: 1900/2000
ANO
1900
1920
1940
1950
1960
1970
1980
1991
2000

17

Total
9.728
17.564
23.648
30.188
40.233
53.633
74.600
94.891
119.533

POPULAÇÃO DE 15 ANOS OU MAIS (em milhões)
População analfabeta
Taxa de analfabetismo
(%)
6.348
65,3
11.409
65,0
13.269
56,1
15.272
50,6
15.964
39,7
18.100
33,7
19.356
25,9
18.682
19,7
16.295
13,6
Fonte: INEP (BRASIL, 2003a, p. 6).

Em termos de esclarecimentos, convém explicitar que o sentido atribuído à expressão EJA está mais associado
à educação escolar, no sentido de escolarização, enquanto a formação profissional remete-se à qualificação.
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Os números absolutos evidenciados na Tabela 1 são elucidativos em relação à
população analfabeta: as taxas de analfabetismo da população, embora em declínio,
demandaram por medidas efetivas que impactassem na alfabetização. No entanto, muito
pouco foi feito nesse sentido. Nas três primeiras décadas do Século XX, por exemplo, os
índices de analfabetismo registrados da população jovem e adulta, acima dos quinze anos de
idade, mantiveram-se acima dos cinquenta por cento. E mesmo assim, as ações estatais de
escolarização empreendidas ao longo dessas décadas foram, por vezes, pontuais, focalizadas e
pouco consistentes, julgadas pela inexpressividade dos impactos nos índices até 1940.
Ademais, a Educação de Adultos – EDA, assim denominada por muitos anos, esteve centrada,
majoritariamente, na alfabetização. Envidaram-se, contudo, poucos esforços no que concerne
à continuidade dos estudos, rumo à elevação da escolaridade.
Em meio a um cenário em que se delineavam novos contornos do capitalismo
industrial e voltados para um tipo de sociedade baseada no incentivo a indústrias, na expansão
e organização do mercado interno, na capitalização e acumulação do setor, a EJA somente
toma forma e insere-se como objeto de políticas educacionais brasileiras por volta da década
de 1940, conforme está exposto no trecho a seguir:
[...] A EJA começaria a tomar corpo, em iniciativas concretas, com a preocupação
de oferecer os benefícios da escolarização a amplas camadas da população até então
excluídas da escola. Essa tendência se expressou em várias ações e programas
governamentais, nos anos 40 e 50. [...] merecem ser citadas, em razão de sua
amplitude nacional: a criação do Fundo Nacional de Ensino Primário em 1942, do
Serviço de Educação de Adultos e da Campanha de Educação de Adultos, ambos em
1947, da Campanha de Educação Rural iniciada em 1952 e da Campanha Nacional
de Erradicação do Analfabetismo em 1958 (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001, p.
59).

Depreende-se do explicitado que a efetivação da EJA, mesmo não recebendo o
tratamento de modalidade educativa na época, constituiu-se, historicamente, em um
importante mecanismo, de acordo com o apontado na Tabela 1, ao se constatar uma
diminuição gradativa dos índices entre as décadas de 1940 a 1960.
Entremeada a outras medidas de cunho estatal, a década de 1960 foi marcada por
eventos nacionais no patamar da alfabetização de adultos motivados pela efervescência
política e cultural do período e incentivados, sobremaneira, pelo pensamento de Paulo Freire.
Considerando a relevância desses fatores, apresenta-se, na sequência, uma descrição sintética
de cinco dos principais eventos históricos, sociais e políticos ocorridos durante a década de
1960, com o propósito de situar as contribuições advindas de movimentos sociais, campanhas
e programas governamentais para a consolidação da EJA (DI PIERRO; JOIA; RIBEIRO, 2001).
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O primeiro a destacar é o Movimento de Cultura Popular (MCP, 1959 -1969). Este
Movimento iniciou em Recife-PE e se estendeu, posteriormente, a várias cidades do interior
de Pernambuco. Consistiu em um programa idealizado pela prefeitura do Recife em conjunto
com artistas, educadores e intelectuais da época, que objetivava resgatar valores culturais e
regionais, promover a alfabetização de adultos, de modo a socializar os saberes por meio do
diálogo.
O segundo destaque é a Campanha de Pé no Chão Também se Aprende a Ler (19611964), promovida pela Secretaria Municipal de Educação de Natal. Esse marco de
alfabetização representou uma experiência exitosa de alfabetização de adultos gestada por
Moacyr de Goes, orientada sob o método idealizado pelo teórico Paulo Freire.
Nesse particular, rememora-se a experiência desenvolvida em Angicos - RN, quando
o Secrettário de Educação do estado era Calazans Fernandes, no ano de 1963. O trabalho
desenvolvido pela equipe guiava-se pelo princípio da formação para a cidadania sob a égide
da formação política do sujeito. A práxis político-pedagógica defendida por Paulo Freire
respaldou-se na necessidade da participação popular na luta contra o analfabetismo. Para
muitos estudiosos das ideias de Freire, mais do que a luta contra o analfabetismo, Angicos é
um marco balizador da universalização da educação, contrapondo-se à visão elitista de
educação escolar para poucos, predominante por décadas. Para Moacir Gadotti (2013), a
experiência de Angicos
[...] representa um convite a um novo pacto social, em que a educação, exercida de
comum acordo com os movimentos sociais e a sociedade civil, torna o Estado um
instrumento de transformação social, um instrumento de gestão do desenvolvimento,
um instrumento de luta contra a opressão, um instrumento de libertação e, não,
simplesmente, de regulação e de governança da ação social, como querem os
neoliberais.

Essa foi, sem dúvidas, uma ação político-ideológica e didático-pedagógica
importante para inspirar as iniciativas posteriores no escopo das propostas destinadas ao
público jovem e adulto que se encontra à margem da educação. A partir desse marco, outras
experiências foram desenvolvidas e algumas iniciativas foram instituídas18, mesmo que de

18

No conjunto das experiências mais difundidas estão a sescolas radiofônicas de Natal (1958-1966), o
Movimento Brasileiro de Alfabetização - Mobral (1967-1978, Governos da Ditadura Militar); a Fundação
Nacional de Educação de Jovens e Adultos-Educar (1985, Governo José Sarney); o Programa Nacional de
Alfabetização e Cidadania- PNAC (1990, Governo Fernando Collor de Mello); a Declaração Mundial de
Educação para Todos (assinada, em 1993, pelo Brasil em Jomtien, Tailândia); o Plano Decenal de Educação para
Todos (1993, Governo Itamar Franco) e, finalmente, o Programa de Alfabetização Solidária (1997, Governo
Fernando Henrique Cardoso).

61

maneira focalizada, pontual, descontínua e, especialmente, com baixa abrangência no que
concerne à elevação de escolaridade.
O Terceiro destaque diz respeito ao Movimento da Educação de Base (MEB -1961)
para adultos e adolescentes, idealizada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil CNBB, com o apoio da Presidência da República. Consistiu em um projeto de alfabetização
que, fundado na comunicação, teve como base a educação radiofônica, realizada pelas
arquidioceses das cidades de Natal e Aracaju. O objetivo desse projeto era conscientizar a
população para realizar mudanças nas condições de trabalho. Manteve-se funcionando até o
final da década devido ao papel e às funções assumidas por parte da igreja.
Os Centros Populares de Cultura - CPC, órgãos culturais idealizados pela União
Nacional dos Estudantes - UNE, no ano de 1961, constituíram papel relevante nesse contexto.
Esses Centros surgiram primeiramente em Recife e depois difundiram-se por todo o País, por
meio da UNE-volante (1962 e 1963). O propósito central era possibilitar atividades de
alfabetização e de formação política, no sentido de desenvolver o senso crítico nas pessoas, a
fim de viabilizar um processo de emancipação pessoal e social.
O último destaque a ser descrito diz respeito ao Programa Nacional de Alfabetização
do Ministério da Educação e Cultura (1963). A realização desse Programa contou com a
importante colaboração de Paulo Freire, ao utilizar o método educacional de sua autoria, com
o objetivo de alfabetizar cerca de cinco milhões de jovens e adultos em dois anos. Face ao
Golpe Militar de 1964, esse projeto foi interrompido, deixando de atingir os objetivos
traçados.
Corrobora-se com o pensamento de Haddad e Di Pierro (2000, p. 113) quando
afirmam que os movimentos dessa época, além de inserirem-se no processo de
democratização da escolarização básica dos adultos, “[...] representavam as lutas políticas dos
grupos que disputavam os aparelhos do Estado em suas várias instâncias por legitimação de
ideais via práticas educacionais.” Nota-se a relevância desses eventos, o que denotavam
avanços na consolidação da EJA enquanto modalidade de educação brasileira.
Todavia, com o golpe civil-militar em 1964, período em que se instalou a ditadura
militar, veio a redefinição do modelo político e econômico. No bojo das mudanças
implantadas, avalia-se que o novo modelo implantado alijou os cidadãos quanto à participação
popular nas tomadas de decisões. Um governo essencialmente ditador e perseguidor revigorou
a dinâmica da desigualdade, em que se deixou guiar por modelos de desenvolvimento e
modernização do país pautado na concentração de renda e na estagnação dos canais de
participação e representações sociais (SOARES, 1996).
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A política educacional assumida reduziu a educação a uma questão técnica. As ações
eram instituídas pelo aparelho estatal e prescindia da participação social. Nesses moldes, o
Estado ao mesmo tempo em que garantia a manutenção da ideologia dominante via processo
educacional também centralizava a gestão educacional, mecanismo pelo qual impedia
quaisquer inserções ou intervenções de movimentos populares. E isso trouxe graves
implicações à configuração da EJA no País, até então fortalecida pelo viés da educação
popular.
Considerando o contexto em que se encontrava por volta dos anos de 1963, a década
de 1970 marcou a descontinuidade e a ruptura em relação à efetivação da EJA
(ROMANELLI, 1991). Em razão de as ações anteriores terem sido julgadas como medidas de
natureza comunista pelo governo militar, foram, na sua grande maioria, extintas e os
colaboradores diretos perseguidos e exilados do País. Os Movimentos de Cultura Popular, por
exemplo, foram substituídos pela Cruzada de Ação Básica. Em detrimento dos avanços
anteriores, os modelos implantados visavam dar respostas rápidas aos projetos defendidos,
como é o caso do Movimento Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL19, em 1967, seguido
pelo ensino supletivo, em 1971.
Sobre o MOBRAL, em particular, comunga-se com a ponderação feita por Soares
(1996), ao afirmar que o questionável resgate da cidadania propalado nas intenções do
Programa restringia-se à alfabetização de jovens e adultos, sem nenhuma representatividade
sobre os aspectos de crescimento pessoal ou de melhoria das condições de vida dos sujeitos
envolvidos.
As mudanças ocorridas no cenário mundial daquela época trouxeram repercussões de
naturezas diversas para Brasil a partir de 1980. Essas modificações implicaram, entre outras
coisas, em novas exigências para a sociedade, que, insatisfeita com a repressão militar,
mobilizara-se em grupos para reivindicar pela redemocratização da nação, por volta do ano de
1985, com o estabelecimento da Nova República.
Esse processo de redemocratização teve sua gênese por volta do ano de 1979, no
qual envolveu autores distintos, como Estado, elites no poder, setores organizados da política
(partidos pró e contra o regime), trabalhadores de setores e de matizes políticas e ideológicas
diversas, que se reorganizaram e se fortaleceram, paulatinamente. Em decorrência dessa

19

A implementação desse programa que visava o controle da população e, basicamente, da população rural, com
características do regime militar, se estendeu até os anos de 1985, quando foi substituído pela Fundação Educar,
um Projeto focado na alfabetização de adultos, cunhado em bases democráticas, mas sem os recursos de que o
MOBRAL dispunha.
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articulação, esses movimentos voltaram à cena pública, implicando na efetivação de um
processo de abertura dos canais políticos que culminou na promulgação da Constituição de
1988. Esse período foi consagrado, segundo Haddad; Di Pierro (2000), como o marco da
conquista de direitos já reivindicados pela sociedade civil, em especial pelos trabalhadores,
em prol da educação de jovens e adultos.
O decênio de 1990, especialmente no decurso dos dois mandatos do então Presidente
da República Fernando Henrique Cardoso, enfrentou desafios e contradições de naturezas
diversas, dentre eles o quadro elevado de inflação e suas consequentes implicações, abarcando
incertezas quanto à condução das políticas econômicas. Orientando-se pela ideologia
neoliberal e regido pela vertente da acumulação de capital, mais uma vez se firmou o novo
contexto do capitalismo mundial, priorizando-se, sobremaneira, os investimentos para o
âmbito mercadológico e financeiro. Destarte, as medidas tomadas para impactar o setor
econômico se sobrepujaram, em grande medida, às ações sociais. Como reflexo, em vista da
desresponsabilizacão do papel do Estado na esfera dos serviços públicos básicos, as políticas
educacionais direcionaram-se mais a dar respostas às exigências de alguns organismos
multilaterais, em razão dos acordos firmados internacionalmente na esfera econômica, do que
para atender ao cumprimento dos dispositivos previstos no aparato legal brasileiro. Por
extensão, ocorreu o mesmo com a modalidade EJA na seara da ação estatal brasileira.
Em contrapartida, os anos de 1990 realizaram-se alguns eventos significativos para o
início do fortalecimento da EJA, com destaque para a constituição dos fóruns de educação de
jovens e adultos. Ramificados por várias regiões brasileiras, esses fóruns mobilizaram e
sensibilizaram um número crescente de profissionais, pesquisadores, militantes de
movimentos sociais, dentre outros atores que aderiram ao debate tanto do ponto de vista
político-ideológico, no que se refere à luta pela ampliação das iniciativas para a realização da
alfabetização de adultos no país, como do ponto de vista didático-pedagógico, no que se
refere à defesa pela construção de uma proposta diferenciada para a modalidade EJA, em que
se resguardassem as diferenças nas diretrizes metodológicas e nas práticas pedagógicas para o
ensino nessa modalidade.
Discorrer sobre a historicização da EJA supõe refletir sobre a dívida social que
perdura ao longo dos tempos, advinda de determinantes como a segregação em classes
sociais, a hierarquização das relações de poder, a divisão técnica do trabalho, entre outros. Na
compreensão de Haddad (2007), a EJA é uma conquista da sociedade brasileira. Ao ponderar
sobre os mecanismos que sedimentaram essa conquista, face ao processo que culminou no
reconhecimento da EJA como um direito social humano, esse autor faz a seguinte afirmação:
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O seu reconhecimento [da EJA] como um direito humano veio se dando de maneira
gradativa ao longo do século passado, atingindo sua plenitude na Constituição de
1988 quando o poder público reconhece a demanda da sociedade brasileira em dar
aos jovens e adultos que não tinham realizado sua escolaridade o mesmo direito que
os alunos dos cursos regulares que frequentam a escola em idades próprias ou
levemente defasadas. Este direito humano foi reconhecido no contexto do processo
de democratização da sociedade brasileira que na década de oitenta lutava para
implementar uma nova ordem jurídica e democrática que pudesse estabelecer um
novo patamar de convivência depois de 20 anos de ditadura militar. A Constituição
de 1988 foi o espelho e o resultado deste processo, reconhecendo novos direitos e
contemplando novas estruturas e processos de democratização do poder público
(HADDAD, 2007, p. 4).

Do conjunto das ideias expostas, conclui-se que a modalidade EJA, no Brasil,
instituiu-se sob bases estruturais e conjunturais frágeis e questionáveis, por congregar
determinantes históricos, políticos, sociais, econômicos, jurídicos e culturais que envolvem
seus atores, seus entornos e as relações que se formalizaram de maneira nem sempre
horizontais.
Considerando o acumulado na década de 1990, o que parecia traduzir-se, legalmente,
em avanços na garantia de direitos à escolarização, duas medidas excludentes tomadas pelos
governos subsequentes à promulgação da Carta Magna (1988) cercearam esse direito: uma foi
a aprovação da emenda constitucional nº 14/1996, que regulamentou o Fundo de Valorização
do Ensino Fundamental – FUNDEF; a outra foi a aprovação da nova Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional - LDB de 1996. Ambas as medidas “estabeleceram limitações à plena
implementação do direito à EJA, impedindo a sua universalização e a sua oferta com
qualidade.” (HADDAD, 2007, p.6). O FUNDEF, ao reservar novos investimentos públicos
exclusivamente para o ensino fundamental de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos,
desmotivou as redes públicas a manter e expandir o ensino fundamental na modalidade de
jovens e adultos. No caso da LDB, apesar de reconhecer o direito à EJA, revogou uma série
de iniciativas importantes existentes até aquele momento, impedindo que fossem dadas as
condições necessárias as especificidades exigidas para o desenvolvimento dessa modalidade
(HADDAD, DI PIERRO, 2000).
Do ponto de vista político, essas restrições simbolizaram mais uma década de
descompromisso com a EJA, enquanto modalidade educativa, por incentivar e implementar
ações assimétricas e descontínuas e, mais uma vez, excludentes. O que poderia ter se
estabelecido em compromisso social e político por parte do Estado, quando na assunção por
políticas públicas sistemáticas para o atendimento ao público da EJA, registrou-se a sucessão
de iniciativas, por vezes, pontuais, provisórias, focalizadas e, em grande medida, descontínuas
e pouco efetivas.
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É importante considerar que os sujeitos da EJA são pessoas que, “[...] pela condição
devida ou pela falta de oportunidades educacionais, se apropriam precariamente dos
elementos que permitam o pleno desenvolvimento da pessoa, o preparo para o exercício da
cidadania e a qualificação para o trabalho”, conforme preconizam Machado e Oliveira (2010,
p. 7). Desse modo, um dos desafios se constitui em avançar no entendimento de que esse
segmento educativo envolve pessoas que vivem do trabalho (ou não) e que se veem,
frequentemente, estigmatizadas, desacreditadas de suas potencialidades, desmotivadas,
cansadas e excluídas dos processos e das dinâmicas sociais. Na análise em curso, são pessoas
que, imbuídas em contextos conjunturais e estruturais, foram condicionadas a ficar à margem
de um ciclo educativo na denominada idade própria, não por opção, mas pelas condições que
lhes foram ‘postas’20.
Com efeito, a EJA, em sua configuração atual, tem-se modificado e se moldado em
sua trajetória. Ocorre que essa modalidade abriga um contingente considerável de sujeitos que
dão sustentáculo ao setor produtivo e, ao mesmo tempo, o maior número de pessoas com
baixa ou sem nenhuma escolaridade que contribui para manter os índices educacionais
brasileiros em baixa. Por isso essa modalidade, em tese, mantêm aproximações diretas com a
educação profissional. Esse fato demanda ações conjuntas que visem, por exemplo,
escolaridade com qualificação profissional. Dada à representação dessas duas dimensões
formação para o cidadão, seria ideal que ambas caminhassem de forma conjunta.
A ideia exposta a seguir fundamenta a reflexão acerca dos sentidos da forjada
aproximação:
Se a formação profissional inicial constitui-se na única possibilidade que jovens e
adultos que se afastaram da escola têm para adquirir uma profissão em instituições
de ensino – pois não tem pré-requisitos relacionados à escolaridade – a educação de
jovens e adultos (EJA), na qualidade de modalidade de ensino, deve ter papel
fundamental nesse processo, especialmente quando se considera que a formação
profissional não pode prescindir da educação básica, ou seja, o trabalhador deve ser
provido de experiência educada’ (ROCHA, 2011, p. 78).

Essa é a defesa que se faz pela necessária aproximação entre EJA e qualificação
profissional. Todavia, historicamente, essa relação nem sempre esteve ou nem sempre está tão
próxima como deveria.
Dá-se continuidade com o debate situando agora a contextualização histórica da
qualificação profissional, observando como se deu a inserção, ainda que tímida, dessa oferta
20

Isso é mais contundente quando se trata dos sujeitos da EJA que integram a educação em prisões. As
características desse público trazem uma carga de preconceito e de estereótipos que colaboram ainda mais para a
exclusão social, dada a marginalização da condição de privação de liberdade pelos crimes cometidos na vida em
sociedade. Essa discussão é feita com mais propriedade no capítulo 3 dessa dissertação.
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na agenda de definição das políticas públicas, de programas, de projetos e de ações
governamentais, visando a articulação ou não dessas ações com a elevação da escolaridade.
Apresenta-se, a partir deste momento, uma breve descrição de como se posicionou a
qualificação profissional no conjunto de medidas instituídas até a finalização do decênio de
2000 no Brasil, com o fito de perceber as (im)prováveis articulações com a educação básica
na associação com a modalidade EJA.
Nesta descrição, discorre-se sobre dois pontos de vista: o das instituições criadas e o
das medidas/ações governamentais instituídas. No primeiro, destacam-se as Escolas de
Aprendizes Artífices e suas sucedâneas21, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, “entidades privadas
nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema
sindical – “Sistema S”22” (BRASIL, 2006). No segundo, o Programa Intensivo de Preparação
de Mão de Obra Industrial - PIPMOI (1963-1972) e PIPMO (1972-1982); e o Plano Nacional
de Qualificação do Trabalhador - PLANFOR (1996-2002). Antes, porém, delineia-se, em
linhas gerais, uma trajetória das décadas que as antecederam, haja vista que essas ações não
podem ser descritas deslocadas do contexto e da conjuntura em que estão inseridas.
Analisar a qualificação profissional como oferta educativa de EPT dentro do circuito
temporal supracitado é um exercício necessário para se compreenderem as mediações e
contradições, nem sempre visíveis, que permeiam projetos dessa natureza, como também para
refletir sobre as intrínsecas relações mantidas entre esses projetos e a dialética social.
Segundo Fonseca (1961), as raízes da formação do ser trabalhador brasileiro foram
demarcadas sob as nuances da servidão e gestadas, principalmente, nas intrincadas relações
indígenas e escravagistas, primeiros povos aprendizes de ofício. Revigoradas pela
intensificação das mudanças ocorridas mundialmente nessa mesma direção, no transcorrer dos
tempos, essas heranças se cristalizaram.

21

A criação dessas escolas constitui a gênese da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica
brasileira.
22
Termo definido pelo conjunto de organizações das entidades corporativas voltadas para o treinamento
profissional, assistência social, consultoria, pesquisa e assistência técnica. Essas organizações têm em comum
não apenas a denominação iniciada com a letra “S”. Elas têm naturezas comuns e características organizativas
similares. Integram esse sistema: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai); Serviço Social do
Comércio (Sesc); Serviço Social da Indústria (Sesi); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio (Senac);
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar); e Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo
(Sescoop).
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O modelo servil concebido/aplicado no e para o ensino profissionalizante23 brasileiro
direcionou a qualificação profissional àqueles que exerceriam profissões simples ou
ocupações básicas. Via de regra, consistia em propostas de cursos essencialmente práticos,
com propósitos de instruir pessoas para exercer um ofício. Assim concebida, paulatinamente,
essa oferta moldou-se e adquiriu, de fato, esse formato inicial.
Do ponto de vista das instituições criadas para promover o desenvolvimento da
qualificação profissional, as Escolas de Aprendizes Artífices representam um marco no
histórico do Brasil. O cenário de advento do crescimento industrial e de relativa expansão da
urbanização da década em pauta incidiu em exigências distintas para a educação (intelectual)
e para a qualificação (de mão de obra) dos brasileiros. Instituídas sob esse viés no governo
Nilo Peçanha, por volta do ano de 1910, essas escolas tiveram como missão intensificar a
qualificação em massa para atender a demandas da produção em larga escala. Distribuídas em
boa parte das capitais do país, a exemplo da que foi implantada em Natal/RN24, elas
representavam os esforços do governo federal em qualificar pessoas jovens, adultas e pobres
para aprender um ofício e inserir-se no mercado (GARCIA, 2012).
Essas escolas, transformadas mais adiante em instituições de nível técnico,
promoviam, a priori, oficinas e cursos básicos com padrões de referência importados de
“modelos exteriores ao Brasil, o que evidencia a influência de outros formatos culturais,
educacionais, tecnológicos e produtivos na realidade brasileira no século XX” (MEIRELES,
2006, p. 55). As finalidades dessa criação apontam para o descompasso histórico que permeia
as decisões no âmbito educacional brasileiro.
Coerentemente com as expectativas advindas dos panoramas mundial e nacional,
sobretudo no que concerne à transição da economia agrária para a agroexportadora, com o
crescente avanço da industrialização e ao alinhamento com as novas demandas do
capitalismo, a qualificação profissional passou a ocupar um patamar um pouco mais
expressivo, em vista da assunção, pelo Estado brasileiro, pelo ensino industrial.
Com a chegada dos anos de 1930, que teve como um de seus ícones a Revolução de
1930, muito embora se ampliassem as exigências com a preparação da força de trabalho para
dar respostas ao setor produtivo, a qualificação profissional não irá se vincular ao sistema
educacional.
23

Na atual conjuntura organizacional da educação brasileira, prevista pela LDB nº 9.394 (BRASIL,1996), essa
modalidades denomina-se educação profissional e tecnológica.
24
A Escola de Aprendizes Artífices de Natal, ccriada pelo Decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909, foi
instalada em janeiro de 1910, inicialmente, no prédio do antigo Hospital da Caridade, na Praça Coronel Lins
Caldas, nº 678, Cidade Alta, onde hoje funciona a Casa do Estudante de Natal.
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Ainda sob a esfera das instituições criadas para desenvolver a qualificação
profissional no Brasil, merece destacar, também, a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial – SENAI, em 1942, e a criação do Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial – SENAC, no ano de 1946, segundo Tartuce (2004, apud
NASCIMENTO e MORAES, 2006).
Assim idealizadas, ao mesmo tempo em que constituem marcos históricos em meio
às instituições criadas com a mesma finalidade também é verdade que a criação dessas redes
de escolas (SENAI e SENAC) alinhava-se às intenções de um governo que instaurava um
conjunto de medidas econômicas e financeiras indutoras da expansão industrial e
favorecedora da acumulação do capital. Sob o viés da intensificação e da exploração da força
de trabalho, a tônica dada para o desenvolvimento da qualificação profissional, por meio
dessas duas instituições, fortalecia, grandemente, os ideais primários de sua gênese: o
desenvolvimento de oficinas e de cursos básicos para atender a massa trabalhadora, sob as
égides mercadológicas e capitalistas.
No Rio Grande do Norte, o SENAC foi criado no ano de 1948, visando oferecer
qualificação e preparação, em larga escala, aos trabalhadores para atuar no comércio. Já o
SENAI foi criado em 1953, uma ação resultante das necessidades formativas de qualificação
de força de trabalho para atender, essencialmente, à indústria. Já.
As considerações feitas por Nascimento e Moraes (2006, p. 302) confirmam que,
desde as suas raízes, a qualificação “[...] da força do trabalho aparece associada às demandas
do mundo da produção, em maior ou menor grau, conforme as exigências do capitalismo em
seu desenvolvimento”. Percebe-se, dessa lógica, a aderência da qualificação profissional aos
ideais capitalistas como à contraditória hierarquização das relações de poder, com prevalência
do discurso dominante.
Isso certamente aconteceu em razão de a educação formal, naquela época, voltar-se,
exclusivamente, aos filhos de famílias abastadas para receber educação estritamente
intelectual. Já as medidas governamentais de qualificação da força do trabalho remetiam-se,
majoritariamente, aos desvalidos da sorte no pronto atendimento às demandas voltadas à
indústria e ao setor produtivo, implicando, em outras palavras, na polarização educação
propedêutica para as classes mais favorecidas e trabalho ensino profissionalizante para as
classes menos abastadas ou desfavorecidas, consoante esclarecem Nascimento e Moraes
(2006).
Do percurso percorrido, percebe-se a materialização, na prática, da perspectiva dual
da educação, forjada na distinção entre os que pensam e os que trabalham e na separação entre
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trabalho manual e trabalho intelectual. Esse paradigmático dualismo permeia o sistema
educacional brasileiro até os dias atuais, conforme anunciam Frigotto, Ciavatta e Ramos
(2005).
Ao ponderar sobre os condicionantes sócio-históricos, econômicos e culturais dessa
conjuntura, Cêa (2007, p. 31) afirma que a partir da consagração “[...] do modo de produção
capitalista,

a

generalização

de

estruturas

formativas

capitalistas

específicas

e

institucionalizadas aparece como uma necessidade social, em função da natureza e das
relações sociais.” Decorrente da visão de como foram concebidas as primeiras iniciativas de
qualificação profissional dirigiram-se, essencialmente, às camadas mais pobres da população
brasileira, alinhando-se aos determinismos do projeto de sociedade capitalista que perdura até
hoje.
As iniciativas governamentais apresentadas até o momento sugerem que, desde as
primeiras instituições criadas, o ensino profissionalizante brasileiro guiou-se pela exclusiva
formação para o trabalho imediato (CIAVATTA, 2006), visando contribuir para o
desenvolvimento da organização produtiva. E, por isso mesmo, as intenções declaradas
revelam, por vezes, processos que contribuíram muito mais para a alienação do que para a
cidadania dos artesãos e operários, uma vez que os propósitos das escolas implantadas
centraram-se, essencialmente, nos interesses imediatos da produção (industrial, agrícola) e
para alguns serviços (comércio).
Para Lobato (2006, p. 309), motivada por razões conjunturais e estruturais advindas
de uma sociedade neoliberal e de economia capitalista tardia, como é a brasileira, “a
incorporação de demandas sociais se deu de forma alienada, em que a universalização de bens
sociais não passou pela cidadania, mas pela extensão de privilégios”. Desse modo, percebe-se
a negação da educação formal e da democratização de acesso às camadas populares. Nesse
modelo, ainda que se destinasse ensino profissional desconectado de escolarização, esse era
restrito, pois nem todos tinham acesso. Essa é, portanto, uma característica que se coaduna
com o contexto de consolidação da EJA.
Do ponto de vista da implementação de políticas públicas estatais, a situação não foi
muito diferente. Somente por volta do ano de 1960 registra-se a primeira medida
governamental de qualificação profissional, voltada à qualificação e requalificação da força
do trabalho (OLIVEIRA, 2006), conforme será apresentado a seguir.
Ao discutir sobre a qualificação profissional como um campo social em disputa,
Oliveira (2008) comenta que a primeira iniciativa do Estado brasileiro para o
desenvolvimento de uma política pública direcionada à qualificação ou à formação
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profissional remonta a 1963. Trata-se do Programa Intensivo de Preparação de Mão de Obra
Industrial, o PIPMOI, instituído por meio do Decreto 53.324, de 18 de dezembro de 1963, e
extinto 20 anos depois, por meio do Decreto 87.795, datado do dia 11 de novembro de 1982.
Inicialmente, o PIPMOI foi formulado com os objetivos de especializar, retreinar e
aperfeiçoar o pessoal empregado na indústria; de habilitar novos profissionais para a
indústria; e de preparar pessoal docente, técnico e administrativo para o ensino industrial, bem
como instrutores e encarregados de treinamento de pessoal na indústria (BRASIL, 1963).
As conjunturas sociais e econômicas daquele momento histórico exigiam preparação,
em larga escala, da força do trabalho para atender, além do aparato da expansão do trabalho
industrial, aos demais setores eclodidos pelo capitalismo mundial. Assim, demandado pelas
exigências estruturais e conjunturais daquela época e sob o pretexto de inserir o País na seleta
economia mundial, o PIPMOI, configurado em sua essência em política pública de incentivo
ao adestramento da força de trabalho do brasileiro, foi redimensionado para PIPMO, através
do Decreto 70.882 (BRASIL, 1972). A mudança consistiu, semanticamente, na retirada da
letra “I” da sigla, o que representava que o Programa já não se restringia, apenas, ao setor
industrial. A base da ampliação adveio, também, das mudanças propostas pela Lei 5.692 do
ano de 1971, a qual atrelou o 2° Grau ao ensino profissionalizante obrigatório, abolindo o
ensino propedêutico desse nível de escolaridade. A partir da nova configuração dada, mais do
que cursos básicos, o PIPMO passou a desenvolver habilitações profissionais.
De maneira pontual e incipiente foram registradas as primeiras iniciativas de
articulação dessa política com a educação básica por volta do ano de 1973. As experiências
dizem respeito a convênios firmados entre o Programa e o Movimento Brasileiro de
Alfabetização - MOBRAL25. Evidenciam-se, portanto, ações de qualificação associadas à
educação de jovens e adultos, sob a diretriz de dar treinamento profissional aos estudantes
alfabetizados inseridos no MOBRAL. Todavia, a relação PIPMO e MOBRAL não se
configurou, segundo Rocha (2011, p. 103), “como tentativa de promover a escolaridade do
trabalhador [...], uma vez que a alfabetização funcional precedia a formação profissional”.
Após o fechamento do ciclo PIPMO, ficou registrado um vácuo de dezesseis anos
sem propostas de políticas públicas de qualificação. Porém, em razão de determinantes
políticos, econômicos e sociais, a década de 1990 ficou conhecida por consolidar a
qualificação profissional brasileira, constituindo-se em um círculo importante de

25

Data do ano de 1967 a criação do MOBRAL (BRASIL, 1967), que consistiu em um programa que tinha como
finalidade promover educação continuada em massa para jovens e adultos brasileiros, na perspectiva da
alfabetização funcional.
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implementação das políticas públicas de emprego, sob a tutela do Ministério do Trabalho e
Emprego – TEM, coordenado pela Secretaria de Formação e Desenvolvimento Profissional SEFOR.
Iniciativas como essas somente foram replicadas no ano de 1995, no governo
Fernando Henrique Cardoso, por meio da implementação de uma política de formação em
massa da força de trabalho brasileira, o Plano Nacional de Educação Profissional/Qualificação
Profissional do Trabalhador – PLANFOR (1996 a 2002).
O PLANFOR foi formulado de maneira a propiciar “permanência, inserção e
reinserção da população economicamente ativa no mercado de trabalho, contribuindo para a
melhoria da qualidade do emprego e da vida do trabalhador, bem como para o melhor
desempenho do setor produtivo” (BRASIL, 1996 apud ROCHA 2011, p. 107).
Para Nascimento e Moraes (2006), o contexto brasileiro de implementação do
PLANFOR foi favorável a uma política pública direcionada ao grande contingente de
trabalhadores que, em grande medida, estavam no exercício de tarefas simples ou estavam
aptos a realizá-las. Contudo, representados pela noção de ser social trabalhador, esse
contingente era motivado a aderir a uma qualificação pensada, política e fundamentalmente,
para a superação dos desafios emergentes das mudanças tecnológicas e organizacionais do
mundo do trabalho, da economia globalizada e da reestruturação produtiva. Prevaleceu a
lógica neoliberal capitalista nos fundamentos e nos propósitos do PLANFOR, norteada pelo
discurso da estreita relação entre a educação profissional e as transformações produtivas. Ao
apresentar o Plano, essas mesmas autoras fazem a seguinte exposição:
Este Plano fazia parte da política pública de trabalho e renda articulado ao MTE. Do
objetivo de fomentar o desenvolvimento de ações de qualificação e requalificação
profissional, visando à empregabilidade dos trabalhadores e à elevação da
produtividade e competitividade da economia nacional, derivou a meta inicial de
qualificar e requalificar anualmente pelo menos 20% da população economicamente
ativa (PEA), maior de 14 anos (NASCIMENTO, MORAES, 2006, p. 310).

Pelas razões apresentadas, infere-se que o PLANFOR se constituiu em uma política
formulada para impactar no desenvolvimento econômico do País, pois visava incidir
diretamente nas bases que fragilizavam e impediam o crescimento em larga escala, ou seja, na
desqualificada força de trabalho. As palavras-chave que o alicerçam alinham-se a três
categorias mercadológicas: empregabilidade, produtividade e competitividade.
Sobre a concepção de empregabilidade implícita no PLANFOR, Lima (2004 apud
NASCIMENTO e MORAES, 2006, p. 312) reforça se tratar da capacidade “individual de
obtenção de emprego ou de desenvolvimento de alternativas de geração e elevação de renda,
bem como de permanência em um mercado de trabalho em constante mutação”.
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Nesse trâmite, convém destacar uma das ações desdobradas do PLANFOR: O
Programa de Expansão da Educação Profissional – PROEP. Esse Programa foi criado no ano
de 1997, resultado de um acordo entre o Governo e o Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID. O PROEP constitui-se em um Programa destinado à modernização e
à expansão do sistema da Educação Profissional. Teve como objetivo principal o
desenvolvimento de ações integradas de educação com o trabalho, a ciência e a tecnologia,
em articulação com a sociedade (BRASIL, 2005). Em análise feita sobre o PROEP e suas
implicações na rede federal, Moura (2005, p. 61-62) afirma.
A reforma da EP do país, promovida pela administração federal, surgiu como parte
do grande projeto de privatização do estado brasileiro promovido pelo governo FHC
em atendimento à política neoliberal, hegemônica nos países de capitalismo
avançado do mundo ocidental. [...] A lógica do PROEP, para a rede federal, foi a de
reestruturá-la desde o ponto de vista de suas ofertas educacionais, da gestão e das
relações empresariais na perspectiva de torná-la competitiva no mercado
educacional e, dessa forma, caminhar na direção do aumento da capacidade de
autofinanciamento. Assim, o Estado gradativamente se eximiria do seu
financiamento. Entretanto, mesmo antes da conclusão dos aportes de recursos do
PROEP, os quais seriam necessários à preparação das instituições com vistas ao
autofinanciamento através da interação com o entorno, o governo reduziu,
significativamente, seus orçamentos anuais [...].

Esse marco regulatório da educação profissional adveio de forma a reafirmar o que
estava proposto no Plano. É importante considerar que o contexto brasileiro, no momento de
implementação do PLANFOR, retratava uma realidade para além de um contingente de força
de trabalho desqualificada. Seria necessário, pois, uma política pública de educação e de
trabalho de maior amplitude que buscasse associar as necessidades de qualificação com os
elevados índices de analfabetismo, de baixa escolaridade dos trabalhadores e de desemprego
estrutural. Entretanto, ações articuladas com a educação básica, sobretudo na modalidade
EJA, não foram relevantes nessa política, uma vez que a continuidade dos estudos era uma
indicação feita aos trabalhadores e, por isso, a responsabilidade ficava a cargo dos próprios
trabalhadores, caso desejassem. Isto configurou negligências “[...] frente à efetiva elevação da
escolaridade” (CÊA, 2007, p. 212).
O que se consolidou, nesses termos, foi uma política pública de qualificação
profissional que visou a oferta demasiada de cursos aligeirados de qualificação e
requalificação, desvinculados de regulamentação curricular, desassociados da educação básica
e no menor tempo e custo possíveis. Corroborando com essa ideia, Rocha (2011, p. 3) faz a
seguinte constatação:
[...] apesar de ser uma vertente da educação profissional, a formação inicial de
trabalhadores articula-se mais com os setores produtivos do que com os
educacionais. Em se tratando de um campo caracterizado pela diversidade de oferta,
pela quase ausência de integração com a educação regular por não dispor de
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normatizações, justamente por seu estatuto de conjunto de ‘cursos livres’, a
formação inicial fica difícil de ser inventariada e, talvez por esse motivo, não se
constitua em objeto frequente de pesquisas na área da educação, exceto quando
atrelada às chamadas políticas públicas de qualificação profissional, empreendidas
pelas esferas governamentais.

Muito embora se reconheça a capilaridade da representatividade social e política da
qualificação veiculada por iniciativas governamentais a exemplo do PIPMO e do PLANFOR,
destacam-se pelo menos dois aspectos prementes que se constituem em objetos de
problematização.
O primeiro deles diz respeito ao fato de que, desde a sua gênese, as medidas
formuladas para a qualificação profissional alinham-se, desmedida e fundamentalmente, às
demandas do ‘mercado’, ou seja, guiam-se pelas noções mercadológicas. Em consequência,
os cursos ofertados nesse âmbito formativo prescindem dos fundamentos da formação
humana integral (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). A possibilidade de aliar
conhecimentos humanos, científicos e técnicos em um mesmo processo formativo se traduziu
em iniciativas fragmentadas, descontínuas e pontuais.
O segundo aspecto a destacar reside na relação forjada socialmente entre qualificação
profissional e emprego. Implantou-se o equivocado entendimento de que, uma vez
qualificado, maiores serão as possibilidades de o ser social trabalhador se manter no emprego.
E o mais ilusório: incutiu-se a ideia, advinda das relações sociais de trabalho, de que a
qualificação assegura a inserção no mundo do trabalho (KOBER, 2004). Nessa perspectiva, a
qualificação planejada dimensiona-se, em grande parte, na falsa garantia de obtenção de
emprego. Com isso, há prevalência dos ideais capitalistas por voltar-se para um modelo
formativo que atende, exageradamente, a demandas do ‘mercado e da mão de obra
qualificada’, suplantando-se os princípios político-pedagógicos da formação humana integral,
da cidadania, da emancipação humana, da inserção do sujeito no mundo do trabalho, do
direito à educação de qualidade para jovens e adultos ao longo de toda a vida e da elevação da
escolaridade.
A recuperação exposta registra esforços de articular o que historicamente esteve
desconectado: a qualificação profissional descolada de escolarização. Essa separação tem suas
raízes em elementos culturais e históricos brasileiros, originadas no movimento da
colonização do país. Com a vinda da Família Real, a educação elementar foi negada, quando
não foi concedido o direito de alfabetizar as mulheres das aldeias, em detrimento disso,
priorizou-se o ensino superior, com o intuito de atender as necessidades imediatas da Coroa.
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O relato histórico abordou a gradativa e lenta consolidação da EJA e da qualificação
profissional no decorrer do século XX e se identificaram as tênues aproximações existentes
entre ambas. É contundente afirmar, pois, que esse movimento histórico caracteriza os fins
perseguidos pelas medidas governamentais instituídas no âmbito dessas duas ofertas
formativas ao longo das décadas, conforme o descrito, em grande parte, tanto
desconsideraram a elevação da escolaridade como focalizaram, sobremaneira, as demandas do
‘mercado’. Isso pode ser percebido, por exemplo, no distanciamento nas ações arroladas, haja
vista a fluidez das raras medidas que visavam as necessárias aproximações.
Calcadas em ideais capitalistas, guiadas por princípios neoliberais e projetadas sob a
lógica da reestruturação produtiva, as insuficientes ações estatais para a EJA e o
descompassado conjunto de iniciativas para a qualificação profissional, priorizavam, em sua
maioria, alfabetizar ou qualificar, requalificar e potencializar ‘mão de obra’. Foram
instituídas, majoritariamente, ações para adequar os jovens e adultos às novas exigências
demandadas pelo aumento da produtividade e do consumo. Decerto que foram, em grande
parte, iniciativas focalizadas muito mais para impactar no desenvolvimento econômico do
País do que voltadas para a formação humana integral e a emancipação dos sujeitos
envolvidos no alcance daqueles projetos estatais.
Na oportunidade da discussão em pauta, o item a seguir abordará ações vinculadas à
qualificação profissional, instituídas no primeiro decênio do século XXI na esfera federal.
Mais especificamente, transitará no seio das ações que se associaram à elevação de
escolaridade dos brasileiros por meio da modalidade EJA, com a finalidade de adentrar nos
mecanismos que poderão figurar o Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA), no cômputo das políticas públicas de Estado na esfera educacional brasileira.
2.2 O PERCURSO DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL NOS PROGRAMAS DE
GOVERNO NO INÍCIO DO SÉCULO XXI: DO PNQ AO PROEJA
Essa seção descreve três iniciativas implantadas no País na primeira década do
século XXI: o Plano Nacional de Qualificação - PNQ, o Programa Nacional de Inclusão de
Jovens - ProJovem e o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA.
Objetiva-se mapear essas três medidas federais implementadas no âmbito da
qualificação profissional (doravante, qualificação profissional-cursos FIC), que se associam à
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elevação da escolaridade por meio da modalidade EJA, sob a ótica do pensamento de Frigotto
(2006); Zen (2007); Cêa (2007); Rocha (2011); Costa (2012); Nascimento e Moraes (2006);
Moura (2006); Soares; Ferrão; Marques (2011), dentre outros autores que contribuem para o
debate. A seguir, apresenta-se cada uma dessas iniciativas.
No cenário mundial, nos anos iniciais da primeira década do século XXI, as ações
estatais de cunho neoliberal estavam ainda mais fortalecidas na concepção, mas fragilizadas
diante das crises, disseminam a ideologia do Estado mínimo e do livre mercado pelo viés da
desregulamentação. Outro fator a destacar nesse contexto é a globalização

de natureza

neoliberal, em que países de blocos mais pobres são explorados pelos países de economias
sólidas, devido as exigências dos organismos multilaterais (FRIGOTTO, 2006).
Em um contexto de relações mundiais assimétricas, em janeiro de 2003, a população
brasileira vivenciou o fato de o País ser assumido por um bloco político de centro-esquerda ao
empossar a principal liderança do maior partido construído pelas forças progressistas do
Brasil – o Partido dos Trabalhadores (PT). Sob a promessa de dar novo rumo à política
brasileira, até então desacreditada, e de mediar os interesses antagônicos no seio social, esse
acontecimento se deu em meio a anseios de transformação social e a expectativas dos
cidadãos por mudanças efetivas nas bases políticas e nos redirecionamentos das políticas
públicas para os serviços públicos básicos. A sociedade brasileira estava envolto, também, na
descrença de parte da esquerda que criticava, sobremaneira, as alianças feitas por Luiz Inácio
Lula da Silva para alçar à Presidência da República.
Muito embora o Plano Real, implantado no mandato de Itamar Franco e consolidado
no Governo de Fernando Henrique Cardoso, tenha trazido alguns benefícios para o
desenvolvimento econômico do país, o que ocorreu na verdade, em proporções bem maiores,
foi a acentuação de problemas da mais variada natureza, sobretudo no que diz respeito ao
desemprego estrutural, à precarização do emprego, ao endividamento dos estados, à
concentração de renda/riqueza, à estratificação social e, ainda, os índices educacionais pouco
satisfatórios, com destaque aos de analfabetismo de baixa escolaridade da população na
época.
Desse modo, esse governo, em 2003, anuncia a necessidade de redimensionar a
qualificação profissional-cursos FIC. Nesse sentido, foi lançado o Plano Nacional de
Qualificação – PNQ, concebido como uma nova política de qualificação alinhada aos
princípios da “inclusão social e de desenvolvimento econômico, com geração de trabalho e
distribuição de renda”, norteada por dois entendimentos: “a qualificação como construção
social, a qualificação como direito e como política Pública” (BRASIL, 2008a, p. 23-24). O

76

Plano atua, na visão de Zen (2007, p. 125), “como principal plano gerenciador dos programas
voltados à qualificação profissional”.
Os objetivos do Plano em questão correspondem à necessidade premente de
reformular a política pública de qualificação pleiteada no PLANFOR (BRASIL, 2003b). Na
visão de Moraes (2005, apud CÊA, 2007, p. 201), o PNQ consiste em uma medida que
pretende, principalmente, “[...] coordenar o desenvolvimento de ações de qualificação social,
ocupacional e profissional de trabalhadores e trabalhadoras com ênfase na eficiência, eficácia,
efetividade social, qualidade pedagógica, territorialidade e empoderamento [...].”.
Ao analisar o universo em que se firmou o PNQ, de todos os aspectos a serem
considerados, dois são passíveis de reflexão nessa discussão: a elevação da escolaridade e a
dimensão política dessa implementação.
No que diz respeito à elevação da escolaridade, contempla-se no seguinte objetivo do
PNQ: “elevação da escolaridade dos trabalhadores/as, por meio da articulação com as
políticas públicas de educação, em particular, com a educação de jovens e adultos” (BRASIL,
2008a, p. 26). Todavia, apesar de anunciar a possibilidade de elevar a escolaridade da
população prioritária26, não se estabelecem, legalmente, as diretrizes de como isso deve
acontecer. Mesmo previsto, esse mecanismo não tem se efetivado a contento.
Refletindo sobre a elevação da escolaridade nas ações do PNQ, Nascimento e
Moraes (2006, p. 325), ao analisarem a realidade no que consiste ao desenvolvimento das
ações do PNQ no estado do Maranhão, avaliam que “os resultados dessa política, embora um
tanto prematuros, considerando a sua implementação a partir de 2004, não revelam o alcance
desse objetivo. [...] Depreende-se a inegável distância entre o discurso e a prática da política
de qualificação profissional [...]”.
Tomando como referência documentos de cunho avaliativo que apontam para um
diagnóstico do primeiro momento do PNQ, a articulação prevista, oficialmente, entre as
atividades de qualificação profissional-cursos FIC com elevação da escolaridade, sobretudo as
associadas à EJA, não foi considerada, segundo Cêa (2007, p. 209-210). Esta autora afirma
que “a positiva pretensão do PNQ de fazer da política de qualificação profissional em curso

26

“Embora na sua concepção tenha sido conferido um caráter universal a essa política de qualificação
profissional quanto ao atendimento, na prática foram estabelecidos destinatários considerados prioritários ao
acesso ao PNQ por apresentarem acentuado grau de vulnerabilidade econômica e social. São eles:
trabalhadores/as com baixa renda e baixa escolaridade e segmentos sociais mais vulneráveis às diversas formas
de discriminação social, portanto, os mais bloqueados ao acesso a um posto de trabalho – desempregados a longo
tempo, negros e afrodescendentes, populações indígenas e descendentes, jovens mulheres, portadores de
necessidades especiais, pessoas com mais de 40 anos, etc.” (NASCIMENTO, MORAES, 2006, p. 316).
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um instrumento de elevação de escolaridade dos trabalhadores ainda encontra dificuldades,
evidenciando o contexto problemático e conflituoso que envolve a questão”.
Depreende-se do demonstrado que a efetivação de um Plano de tamanha
abrangência, como é o caso do PNQ, se implantado sob o viés de um modelo articulador da
qualificação profissional- cursos FIC à EJA, seria um importante passo no alcance ao direito à
educação de qualidade para toda a vida, uma dívida social construída ao longo da história
brasileira. Assim perspectivado, o direito à educação
estaria associado ao direito à qualificação profissional por meio de integração de
políticas públicas objetivando a ‘superação em particular da separação entre a
educação profissional [...] e a educação básica (fundamental e média, educação de
jovens e adultos, educação do campo’ (ROCHA, 2011, p. 163 ).

No entanto, o que deveria estar assegurado torna-se algo fluido e opcional, uma
debilidade das políticas de Estado no que concerne à indução de políticas públicas nesse
campo.
Cêa (2007) aponta para uma preocupação premente em relação às fragilidades da
articulação entre o PNQ e a EJA. Na concepção dessa autora, essas fragilidades residem no
âmbito da problemática histórica em que se constitui a EJA: “o caráter descontínuo, irregular,
fragmentado e compensatório da política educacional brasileira dirigida para essa
modalidade” (VENTURA, 2003, apud CÊA, 2007, p. 212). Assim, considerando os
problemas de ordem estrutural apontados, ao se constituir nessa integração, é bem possível
que a política pública instituída pelo PNQ reitere, “sob novas bases, a subserviência da
educação aos interesses do capital e, no âmbito específico da EJA, uma educação de segunda
categoria, destinada aos subalternizados da sociedade brasileira” (VENTURA 2003, apud
CÊA, 2007, p. 212).
No que diz respeito à dimensão política, o PNQ autodefine-se como “uma ação de
educação profissional (formação inicial e continuada) de caráter includente e não
compensatório” (BRASIL 2008a, p.3). Entretanto, pesquisas que avaliam o impacto dessas
ações, “demonstram que no percurso dessa política há encaminhamentos prejudiciais à
concretização dos objetivos formulados” (NASCIMENTO; MORAES, 2006, p. 326). Persiste
a nítida exoneração do papel do Estado em dois aspectos sociais básicos, a saber: na
elaboração de políticas públicas na ampliação de vagas para que a população possa,
indistintamente, atuar no mundo do trabalho; e na assunção por políticas públicas
comprometidas com a formação profissional e não focadas, em larga escala, na qualificação e
na ocupação para o ‘mercado’. Ao se omitir, “[...] o Estado se abstém, diante desta realidade,
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buscando mostrar que faz a sua parte, incentivando os programas de qualificação que podem
ampliar a empregabilidade e o empreendedorismo do trabalhador” (ZEN, 2007, p. 130).
A análise conferida buscou mediações para fundamentar a ideia de que a definição
pelos modelos de projetos educativos e formativos como o PNQ, ao se constituir na e para a
dinâmica social, incorpora elementos perspectivados nos campos político, econômico,
ideológico, filosófico, religioso, científico e cultural. Nesse particular, a tendência tem sido a
prevalência da formação do trabalhador em detrimento da formação para todas as dimensões
da vida - a formação humana. Por razões como esta, ao ser consubstanciado sob a égide e os
preceitos capitalistas, confere-se ao PNQ o determinante da manutenção das relações sociais
de produção e tende a corresponder e a reproduzir a lógica vigente.
O segundo Programa a ser descrito diz respeito ao Programa Nacional de Inclusão
de Jovens – ProJovem. Instituído inicialmente pela Lei n° 11.129, de 30 de junho de 2005, e
redimensionado posteriormente pela Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008, a implementação
do ProJovem se dá por meio da conjugação de esforços da Secretaria-Geral da Presidência da
República com participação dos Ministérios da Educação, do Trabalho e Emprego e do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (BRASIL, 2008c). A esse respeito, Blanco (2010,
p. 3) esclarece:
O ProJovem iniciou em 2005 tendo como eixos estratégicos a elevação da
escolaridade, a qualificação profissional e a participação cidadã de jovens de 18 a 24
anos que não concluíram os ensino fundamental e que não trabalhavam. A partir de
2008, foi ampliada a abrangência para os jovens de 18 a 29 anos, alfabetizados, que
não concluíram o ensino fundamental, trabalhadores ou não [...].

Do ponto de vista das finalidades, o ProJovem apresenta a precípua intenção de
proporcionar formação integral aos jovens, por meio de uma efetiva associação entre três
dimensões: a educação Básica, tendo em vista a conclusão do ensino fundamental; a
qualificação Profissional, por meio da certificação no âmbito da qualificação profissionalcursos FIC; e a participação Cidadã, por meio da promoção de experiência de atuação social
na comunidade.
Do ponto de vista de seus objetivos, tenciona, efetivamente
[...] proporcionar formação integral ao jovem, por meio de uma associação entre:
elevação da escolaridade, tendo em vista a conclusão do ensino fundamental;
qualificação profissional com certificação de formação inicial; e desenvolvimento de
ações comunitárias de interesse público. Além disso, o Programa contribui
especificamente para a re-inserção do jovem na escola, a identificação de
oportunidades de trabalho e capacitação, a identificação, elaboração de planos e o
desenvolvimento de experiências de ações comunitárias e a inclusão digital como
instrumento de trabalho e comunicação (BRASIL, 2006b, s/p).
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Para os sentidos deste Programa, é primordial a inclusão social dos participantes que,
apesar de alfabetizados, não concluíram o ensino fundamental, buscando sua reinserção na
escola e no mundo do trabalho, de modo a propiciar-lhes oportunidades de desenvolvimento
humano e exercício efetivo da cidadania. Confirmando o apontado, Costa et al. (2012, p.1)
esclarece:
O ProJovem, conforme demonstram os documentos oficiais que estruturam o
programa, especificamente a Lei n. 11.129, de 30 de junho de 2005, se apresenta
como uma das três medidas fundamentais do atual governo no sentido de implantar
uma política pública que atenda a essa parcela da população. Ainda segundo os
documentos, a criação do programa marca a estruturação do Estado para responder
às questões advindas da juventude, especialmente os jovens considerados em
situação de vulnerabilidade social.

A partir de 2008, o ProJovem abrange quatro modalidades: 1) ProJovem
Adolescente; 2) ProJovem Urbano; 3) ProJovem Campo Saberes da Terra; 4) ProJovem
Trabalhador.
Visto em seu conjunto como um modelo formativo-educativo inovador, o ProJovem,
teoricamente, constitui-se em uma proposta de integração da EJA com a qualificação
profissional-cursos FIC.
Para se realizar uma análise crítica acerca do ProJovem, na qualidade de medida
governamental

inclusiva

direcionada

à

juventude,

faz-se

necessário

observar

o

desenvolvimento do Programa em seu contexto mais amplo. Implica dizer que, assim como
outras iniciativas em desenvolvimento, o ProJovem precisa ser visto não de forma isolada,
mas atrelado à dinâmica socioeconômica da sociedade brasileira. Um dos critérios a ser
destacado diz respeito à abrangência do Programa, tomando por base os anos de 2008, 2009 e
2010, conforme o explicitado no quadro que segue.
Quadro 2 - Quantidade de jovens atendidos no ProJovem entre os anos de 2008 a 2010.
MODALIDADE
ProJovem Urbano

POPULAÇÃO JOVEM ATENDIDA POR
ANO
2003/2007
2008/2009
2010
350.000
200.711

TOTAL
550.711

ProJovem Adolescente

-

511.675

859.275

1.370.950

ProJovem Campo

-

30.000

80.000

110.000

ProJovem Trabalhador

-

162.960

216.779

379.739

-

-

684.844

Os seis Programas que originaram a
684.844
primeira fase do ProJovem
TOTAL GERAL

3.096.244

Fonte: http://www.projovemurbano.gov.br/pjurevista/balanco.html
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O Quadro 2 apresenta um levantamento do público de entrada atendido no
ProJovem em suas fases e todas as formas de desenvolvimento, as quais associam elevação de
escolaridade e qualificação profissional - cursos FIC por meio da modalidade de educação de
jovens e adultos nos anos finais do ensino fundamental. No entanto, a análise não pode se
restringir apenas ao acesso. É preciso ponderar sobre outros aspectos inerentes a esse
desenvolvimento, com base em estudos acadêmico-científicos realizados com a finalidade de
avaliar a efetividade do Programa.
Nesse sentido, Soares, Ferrão e Marques (2011) apresentam um estudo sobre a
evasão no ProJovem Urbano cujos dados podem balizar as análises em curso. De acordo com
os dados empíricos analisados pelos autores, de um total de participantes que ingressaram
nessa modalidade no período determinado na pesquisa, 33% foram aprovados, 26%
reprovados e 41% evadidos. Embora esta amostragem remeta a uma das modalidades desse
desenvolvimento, sinaliza, igualmente, para a baixa efetividade dos resultados desse
Programa.
Os resultados expressos no ProJovem apontam para adoção de estratégias de
acompanhamento e redimensionamento das políticas e dos programas em pleno
desenvolvimento. Somente assim será possível diagnosticar fatores que podem obstaculizar a
efetividade da ação, a fim de minimizar as fragilidades e buscar estratégias de fortalecimento,
no alcance das intenções declaradas na formulação de ações dessa natureza.
A última medida governamental a ser referendada nessa seção, considerando o
recorte do primeiro decênio do século XXI, diz respeito ao Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA27. Aborda-se o PROEJA a partir do instituído
pelo Decreto nº 5.840/2006, que o regulamenta atualmente, com vistas às finalidades, aos
objetivos e à abrangência das ações implementadas no Programa.
Historicizando o processo de criação do PROEJA, sua origem remonta o instituído
pela Portaria SETEC/MEC nº 2.080, de 13 de junho de 2005, que estabelecia as diretrizes
para a criação do Programa em nível nacional, limitando-o à esfera das instituições públicas
federais. Nesse mesmo ano, o Programa foi instituído, oficialmente, por meio do Decreto nº
5.478, de 24 de junho de 2005, cujo formato restringia o Programa ao ensino médio na
modalidade EJA, com ofertas também restritas no âmbito da no âmbito dos Centros Federais
de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e
27

Remete-se, especialmente, ao instituído na esfera da rede federal de educação profissional, científica e
tecnológica brasileira.
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Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais (BRASIL, 2005). Após receber
críticas por essas duas restrições, por parte de alguns grupos ligados à educação no País, o
programa foi redimensionado pelo Decreto 5.840, do ano de 2006. Segundo esse novo
Decreto, o PROEJA abrange
I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e
II - educação profissional técnica de nível médio.
§ 2 Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as características dos
jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados:
I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de
escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de
trabalhadores, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto no 5.154, de 23 de julho de
2004; e
II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, nos termos do art. 4o, §
1o, incisos I e II, do Decreto no 5.154, de 2004.
§ 3 O PROEJA poderá ser adotado pelas instituições públicas dos sistemas de ensino
estaduais e municipais e pelas entidades privadas nacionais de serviço social,
aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”),
sem prejuízo do disposto no § 4o deste artigo.
§ 4 Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em qualquer caso, a
partir da construção prévia de projeto pedagógico integrado único, inclusive quando
envolver articulações interinstitucionais ou intergovernamentais (BRASIL, 2006a).

Conforme o novo dispositivo legal, as mudanças consistiram na abrangência do
Programa e nos sistemas de ensino ofertantes. Com isso, o PROEJA passou de apenas cursos
técnicos de nível médio a abranger desde cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional vinculados à modalidade EJA nos níveis fundamental e médio. A
outra ampliação estendeu a oferta aos demais sistemas de ensino, tanto estaduais como
municipais, bem como a entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e
formação profissional. Desse modo, outras esferas educativas passaram a ser proponentes de
cursos no âmbito do PROEJA além das instituições federais de educação profissional
tecnológica.
Em se tratando das finalidades, o PROEJA visa proporcionar formação geral
articulada à formação profissional para pessoas com baixa escolaridade. Portanto, no discurso
oficial, é uma iniciativa voltada para jovens e adultos brasileiros que não conseguiram
concluir seus estudos na denominada idade própria tanto no ensino fundamental quanto no
ensino médio (BRASIL, 2007b).
Na visão de Moura (2006, p.1), o PROEJA surge com duas finalidades: uma é
“enfrentar as descontinuidades e o voluntarismo que marcam a modalidade EJA no Brasil” e a
outra é “integrar à educação básica uma formação profissional que contribua para a integração
socioeconômica de qualidade do coletivo de jovens e adultos”.
Do ponto de vista dos objetivos, o PROEJA visa ampliar a oferta pública da
educação profissional aliada à universalização da educação básica para o atendimento do
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público de EJA e implementar uma política educacional que proporcione, a esse público,
acesso gratuito e de qualidade à educação profissional integrada à educação básica, com
elevação da escolaridade (BRASIL, 2007b).
Do ponto de vista de sua abrangência, o PROEJA pode ser desenvolvido por meio da
oferta de cursos nas seguintes formas (BRASIL, 2007b):
a) EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO / ENSINO MÉDIO educação profissional técnica integrada ao ensino médio na modalidade de educação
de jovens e adultos; educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na
modalidade de educação de jovens e adultos.
b) FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA / PROEJA FIC- formação inicial e
continuada ou qualificação profissional integrada ao ensino fundamental na
modalidade de educação de jovens e adultos; formação inicial e continuada ou
qualificação profissional concomitante ao ensino fundamental na modalidade de
educação de jovens e adultos; formação inicial e continuada ou qualificação
profissional integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens e
adultos; e formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao
ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos.
Nesse mesmo escopo, são desenvolvidos, via PROEJA, projetos voltados ao
atendimento às minorias que se desdobram do PROEJA, são eles: PROEJA INDÍGENA, com
a oferta de cursos à população indígena; PROEJA PESCA, com a oferta de cursos para
jovens, adultos e idosos e população ribeirinha; e o PROEJA PRISIONAL, com a oferta de
cursos a pessoas jovens e adultas privadas de liberdade.
Conforme declarações oficiais, O PROEJA busca conjugar, ao mesmo tempo,
aspectos que se centram na conclusão dos estudos nos ensinos fundamental e médio, com
caráter de continuidade e de formação integral, aos que se centram no domínio de habilidades
para a formação e qualificação profissional, com cursos FIC e cursos técnicos. No desenho
formulado para o Programa, trata-se de uma ação educativa pautada numa abordagem
didático-pedagógica que aciona saberes que habilitem o cidadão tanto para o prosseguimento
dos estudos como para o exercício profissional, possibilitando aos estudantes jovens, adultos e
trabalhadores formação integral ao longo da vida e opções de imediata ou futura atuação no
mundo do trabalho (BRASIL, 2007b).
Programa instituído por força de decreto, “o PROEJA traz novos desafios para a
construção e a consolidação de uma proposta educacional que se pretende parte de uma
política de inclusão social emancipatória” (BRASIL 2007b, p.5), conforme o explicitado no
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Documento Base. O caminho curricular anunciado é o da formação profissional aliada à
escolarização, tendo como princípio norteador a formação humana integral. Considerando a
significância social e política dessa proposta e as intenções declaradas na configuração desse
Programa, logo se percebem os entraves políticos e as dificuldades de cunho didáticopedagógico e da gestão imbuídas em cada uma das formas e possibilidades dessa oferta.
Com a finalidade trazer mais elementos à reflexão, a Tabela 2 mostra as estatísticas,
em nível nacional, das matrículas nos três últimos anos dos estudantes que ingressaram no
Programa em todas as redes de educação profissional espalhadas pelo País.
Tabela 2- Matrícula de alunos no PROEJA por dependência administrativa (2010 - 2012)

ANOS

PROEJA NÍVEL MÉDIO - TÉCNICO
(POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA)
BRASIL

FED

EST

MUN

PRIV

PROEJA FIC/FUNDAMENTAL (POR
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA)
BRASIL

FED

EST

MUN

PRIV

2010

38.152

14.078

19.919

40

4.115

14126

258

5.717

7.634

517

2011

41.971

14.530

23.033

84

4.324

23.975

647

14.213

8.534

581

2012

35.993

14107

17171

634

4.081

18.622

785

13186

6.237

414

Fonte: Censo Escolar (2010; 2011; 2013).

Os dados expressos na Tabela 2 mostram o quantitativo apenas de ingressantes no
Programa nas redes de educação profissional que aderiram às ofertas do Programa. Isto
aponta para a pouca capilaridade do PROEJA em território nacional, considerando as
estatísticas anteriormente apresentadas e as constantemente divulgadas pelos órgãos
competentes aqui no Brasil, como os apresentados no Relatório do UNICEF divulgado em
2012.
Mesmo assim, o que se torna mais relevante considerar é a parcela de pessoas que
estão tendo oportunidade de concluir seus estudos no nível da educação básica (fundamental e
médio), por meio de uma ação que une formação geral à formação profissional, através dos
cursos técnicos ou de qualificação profissional - cursos FIC vinculados ao PROEJA. No geral,
são cursos ofertados nas modalidades EJA (fundamental e médio) presencial, semipresencial e
a distância, com propostas para comunidades das zonas rural e urbana e para a educação
escolar indígena e a prisional. Do ponto de vista político-social e do desenvolvimento pessoal,
inscreve-se no patamar de significativa relevância social. Trata-se de um Programa que está
em desenvolvimento há oito anos. Mesmo ampliado para as redes públicas e privadas de EPT
do país, em números absolutos, o PROEJA não consegue se expandir de modo a alcançar um
quantitativo mais razoável de pessoas que se encontram inseridas no grupo de cerca de 14
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milhões de brasileiros, acima de 15 anos de idade, sem nenhuma ou com baixa escolaridade.
Para tanto, exige-se cautela nessa formulação. Os destaques sobre o PROEJA/FIC
FUNDAMENTAL serão feitos nos capítulos 3 e 4, que tratam, mais especificamente, sobre os
meandros que sedimentam essa forma de desenvolvimento.
Depreende-se, da contextualização descrita, que a integração entre educação
profissional e educação de jovens e adultos, anunciada no PROEJA, é uma tarefa desafiante,
visto se tratar de duas modalidades de educação que tiveram poucas aproximações entre si nas
últimas décadas no Brasil. Tomando como exemplo a associação pretendida entre a
modalidade EJA e a qualificação profissional, salvo algumas associações pontuais, o que
perdurou historicamente foram medidas, por vezes, descontínuas, desconectadas e
fragmentadas entre ambas. Em linhas gerais, no modelo do sistema educacional brasileiro, a
educação básica (EJA) e a educação profissional (qualificação profissional) se constituíram
arenas de governo, e não de Estado, que muito pouco dialogaram entre si.
Em razão de o PROEJA concentrar, no bojo de seus desdobramentos, o PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, objeto de investigação dessa pesquisa, os próximos capítulos
abordarão os aportes que sedimentam e dão sustentáculo ao Programa, entremeados pela visão
dos sujeitos de pesquisa e pelas teorias. Nessa direção, apresenta-se a configuração do
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, focalizada nos elementos constitutivos, nas formas de
desenvolvimento, nos mecanismos de implementação e nos indicadores desse Programa, de
modo a problematizar, sobretudo, as intenções declaradas, os alcances e os limites, a partir da
experiência na efetivação de um curso nesse âmbito. Por conseguinte, apresentam-se os
sentidos e os vieses de um curso vinculado a um Programa que se pretende parte de uma
política social de inclusão emancipatória.
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3

O PROEJA FIC/FUNDAMENTAL COMO PROGRAMA DE GOVERNO
O Programa Nacional de Integração de Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de
Jovens e Adultos (PROEJA) não deve ser simplesmente
a oferta de uma preparação profissional imediatista e
limitada do [sujeito] para atender ao mercado de
trabalho. Almeja-se que os [cidadãos] atendidos pelo
Programa possam formar-se como pessoas plenas do
ponto de vista ético, humano e social; pessoas que
estejam preparadas para o exercício da cidadania e aptos
a qualificar-se e requalificar-se profissionalmente de
maneira contínua (SILVA; TACCONI, 2013, p. 33).

A ideia explicitada nessa epígrafe remete a uma preocupação central: a qualidade do
Programa. Com base nas inquietações expressas, o presente capítulo discute aspectos
estruturantes

figurados

na

composição

e

na

implementação

do

PROEJA

FIC/FUNDAMENTAL. Também, objetiva tecer considerações sobre as declarações feitas
oficialmente a respeito das concepções, das bases, dos fundamentos e das diretrizes nacionais
que sustentam e orientam o desenvolvimento de cursos no âmbito desse Programa. O intuito é
verificar em que medida há consonância entre o prescrito no Documento Base e o realizado
no desenvolvimento do curso investigado, no IFRN campus Mossoró, em espaço prisional.
Conforme se apresenta legalmente, a criação do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL
expressa, no discurso oficial, algumas diferenças em relação a muitos outros programas já
implantados até aquele momento. Trata-se de um programa de governo que anuncia formação
inicial e continuada ou qualificação profissional com elevação de escolaridade ao mesmo
tempo. Em tese, integra-se a um conjunto de políticas públicas do governo federal que se
propõe a contribuir para o acesso à educação básica, associando a modalidade EJA-ensino
fundamental a uma qualificação profissional-cursos FIC, por meio de uma iniciativa de
inclusão social emancipatória, conforme o declarado (BRASIL, 2007b).
Assim, no alcance do objetivo proposto, o capítulo está organizado em três seções, a
saber: o cenário nacional de criação do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, a proposição
anunciada no Programa de integrar ensino fundamental e qualificação profissional-cursos FIC
na modalidade EJA e a articulação do Programa com a educação em prisões.
3.1 O CENÁRIO NACIONAL DA CRIAÇÃO DO PROGRAMA
Esta seção apresenta a conjuntura brasileira da década dos anos 2000, produzida com
o objetivo de situar o momento em que se constituiu o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL,
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especialmente no que se refere aos aspectos socioeconômicos e educacionais imbricados
nessa criação, à luz de autores como Frigotto (1999, 2003, 2011); Frigotto; Ciavatta; Ramos
(2005), Frigotto; Ciavatta (2006); Faleiros (2004); Francisco Filho (2004); Ciavatta (2006);
Ianni (2002), dentre outros.
Um olhar crítico sobre o período antecessor ao início do século XXI revela a
existência de crises e instabilidades das mais variadas ordens, a rigor, em consequência dos
históricos problemas oriundos da manutenção do regime capitalista. Ianni (2002, p. 29), ao
refletir sobre a concretude do vasto e complexo cenário mundial desse período, considera que
[...] a dinamização das forças produtivas, em escala mundial, modificam-se
instituições e valores, práticas e ideais. Ocorrem modificações importantes no tecido
da sociedade, compreendo as condições de vida e trabalho, produção e reprodução:
no campo e na cidade, agricultura e indústria, escola e família, igreja e partido. [...].
A dinâmica das atividades econômicas, políticas e culturais ou sociais, em sentido
amplo, adquire ritmos e versatilidade excepcionais, dada a intensa e generalizada
incorporação de tecnologias eletrônicas. Aos poucos, ou de repente, as coisas, as
gentes e as ideias revelam-se migrantes, volantes, desterritorizadas, ubíquas. Aos
poucos forma-se uma nova e surpreendente sociedade civil mundial, já atravessada
por estruturas mundiais de poder. Globalizam-se processos de integração e
fragmentação, produzindo alianças e acomodações, bem como tensões e conflitos,
guerras e revoluções, xenofobia e etnicismos, racismos e fundamentalismo,
terrorismo e salvacionismo.

Esses fatores situam, em linhas gerais, o panorama próprio de uma era em contígua
mutação. Nos anos iniciais do primeiro decênio de 2000 são naturalmente identificadas, no
Brasil, as influências desses fenômenos nos desdobramentos macro das políticas, dos
programas e das ações de governo. Incorporaram-se padrões inovadores e menos autônomos
de gestão, mobilizados pela imposição de acordos financeiros com organismos multilaterais e
com anuência dos sucessivos governos, para dar respostas a curto, médio e longo prazo às
transformações

nas

relações

capital-trabalho,

configuradas,

sobremaneira,

pela

desestruturação no interior das relações do mundo do trabalho, pelo generalizado processo de
precarização do trabalho humano e pelo crescimento do desemprego estrutural 28. Em
decorrência disso, acentuou-se a desestruturação social, cindida em baixas taxas de
crescimento econômico, na abertura das fronteiras comerciais, no crescimento da População

28

Essa noção de desemprego diz respeito ao fenômeno ligado à estrutura macroeconômica que resulta do
aprimoramento do processo produtivo por meio da inovação tecnológica. Esse fenômeno, provocado pela
modernização de máquinas e equipamentos, modifica as formas de organização dos setores de trabalho e amplia
a produtividade. Entretanto, esse mesmo processo ocasiona a redução significativa dos postos de trabalho e de
emprego, extinguindo profissões e dispensando trabalhadores da atuação em alguns setores. Para aprofundar a
compreensão acerca dessa concepção ver Antunes (1995) e Frigotto (2003).
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Economicamente Ativa - PEA desregulado, na perda do emprego industrial, nos processos
desordenados de reestruturação produtiva, no advento da privatização dos serviços públicos,
na terceirização das atividades no setor público, entre outros fatores desencadeados em rede
que se ordenava na conjuntura mundial no início do século XXI (DIEESE, 2012).
No cenário político, destaca-se a transitoriedade entre o governo FHC, no final do
ano de 2002, e o início da primeira gestão do presidente Lula, no ano de 2003. Muito embora
tenham prevalecido no seio dessa transição medidas guiadas pela ótica neoliberal, em nome da
manutenção da estabilidade econômica e da expansão desenfreada da economia e das exigências
internacionais de reestruturação produtiva e estatal, salvaguardam-se algumas diferenças entre
ambos (FALEIROS, 2004).

No governo iniciado em 2003, originou-se uma pressão social para que se formulassem
medidas governamentais diferentes das que vigoraram em períodos anteriores. A expectativa pelo
diferencial surge, talvez, em decorrência de a vitória desse governo ter sido mobilizada por ampla
aliança de classes. Sendo assim, o desafio central dessa gestão consistiu em
[...] proteger os investimentos capitalistas, mas atendendo melhor aos programas
governamentais e ao interesse público, com o desafio de que o Estado possa vir a ter
maior peso em relação ao mercado, propondo-se que o Estado não seja apenas um
apêndice do mercado. Esta proposta se ajusta à correlação de forças em que o
próprio governo se situa: dentro do capitalismo como uma inflexão para as
demandas de maior transparência e controle público, assim como de favorecimento
de algumas metas junto aos mais pobres, na tentativa de harmonizar os interesses do
capital e de socorro aos mais pobres [...] (FALEIROS, 2004, p. 59).

Esse recorte traz elementos elucidativos para contextualizar a criação do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL. A conjuntura brasileira nos primeiros anos do século XXI adequouse aos modelos econômicos e sociais instalados nos demais circuitos geopolíticos
internacionais. A exemplo do que prevaleceu em toda a história da educação brasileira
(FRANCISCO FILHO, 2004), esse panorama imprimiu ao novo século um modelamento de
propostas educativas guiadas pela manutenção das concepções e práticas vigentes na década
de 1990, como as parcerias público/privado que ampliam a dualidade estrutural da educação,
especificamente no âmbito da educação profissional e tecnológica (FRIGOTTO, 2006).
É na ótica da intensa mobilização para o desenvolvimento econômico do país e de
reestruturação do capital que a educação brasileira ganha relevância nas ações
governamentais, centrada no ideário de que a desqualificação da força de trabalho humano
figura um quadro ameaçador, capaz de comprometer as demandas da produtividade. Por
razões como essas, a educação, em especial a EPT, desfigurada da função referenciada no
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social, é acionada sob o viés mercadológico e vem suprir as necessidades de formação técnica
e de qualificação profissional para a imediata atuação no setor econômico.
Assim projetada, a educação passa a atuar, prioritariamente, com o papel de
salvaguardar as demandas, quer seja no estado de crises quer seja no estado de plena expansão
capitalista. Nesse formato, a educação toma corpus de balizadora do desenvolvimento
econômico do país (FRIGOTTO, 2006). Mediatizada pela necessária manutenção da força do
trabalho para assegurar a ascensão do mercado, criam-se medidas governamentais de cunho
emergencial, compensatório e focalizado. Nesse cenário, o fenômeno educativo, mais
notadamente a EPT, responde muito mais aos meios de produção do que aos anseios de
cidadania e de emancipação dos sujeitos (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).
Não sem resistências, boa parte dos projetos educacionais brasileiros é formulada
para atender aos acordos financeiros firmados entre governos e organismos multilaterais cujas
exigências prescindem, em essência, da educação como direito, resultando “[...] na ênfase da
educação como serviço, regulado pelo mercado e não mais como um direito social”
(FRIGOTTO, 2006, p. 46). Negligenciada como direito social, alimentam-se as raízes do
histórico dualismo, prevalecendo projetos desiguais que, em tese, destinam a educação formal
a uns e a preparação para o trabalho a outros, numa lógica que separa os que pensam dos que
executam, enaltecendo-se, sobremaneira, a divisão de classes. Ideologicamente, desenha-se
uma inversão que consiste na formação da classe trabalhadora para o trabalho imediato, de
modo a subordinar “a função social da educação de forma controlada para responder às
demandas do capital” (FRIGOTTO, 1999, p. 26). A dualidade expressa nesse pensamento
leva a entender que
[...] não é uma invenção da burguesia, mas a expressão necessária da estrutura de
classe que tem em sua base desigual os seres humanos em todas as dimensões de sua
vida. [...]. No Brasil e países de capitalismo dependente, em pleno século XXI, essa
dualidade se reproduz de forma claramente explícita e renitente e de várias formas.
Persistência no analfabetismo absoluto e funcional, escola pública que se amplia e
alarga para menos, sistemas educacionais para formar jovens de classes ou grupos
sociais específicos. Trata-se de uma dualidade afirmada na estrutura institucional do
Estado (FRIGOTTO, 2011, p. 107).

Com efeito, esse movimento consolida a histórica prevalência dos meios de produção
capitalista, definindo e redefinindo as finalidades dos projetos educacionais.
No campo das motivações para a formulação dos projetos na seara da EPT, dois
elementos certamente impulsionaram a criação de algumas medidas na década em curso: a
precária situação do trabalho no Brasil na primeira metade dos anos 2000 e os indicadores
educacionais de baixa escolaridade divulgados pelo IBGE (BRASIL, 2011a).
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A situação precária do trabalho no Brasil é notadamente caracterizada pela
instabilidade dos índices de emprego e desemprego, pela precarização do trabalho, pelo
aumento da pobreza e pela perda de direitos trabalhistas outrora conquistados. Na primeira
metade dos anos 200029 destacam-se as amostras da Pesquisa de Emprego e Desemprego PED - apresentadas pelo DIEESE (2012), nas quais
[...] as movimentações anuais do mercado de trabalho foram bastante diferenciadas.
Em 2000, o nível de ocupados cresceu acima do aumento da População
Economicamente Ativa – PEA, diminuindo o contingente de desempregados, de 3,3
milhões para 3,2 milhões. Já nos anos de 2001 a 2003, o crescimento da PEA foi
mais acentuado (1,2 milhão pessoas entraram no mercado de trabalho) que a geração
de postos (600 mil), ampliando o contingente em desemprego para 3,8 milhões,
maior patamar do período. A partir de então, o que se observou foi um crescimento
mais intenso da ocupação que da PEA, resultando em decréscimos contínuos do
número de desempregados, atingindo, ao final desse período, 2,8 milhões pessoas
(DIEESE, 2012, p. 58).

Constata-se que muitos desses dados têm fundamentado boa parte das justificativas
explicitadas em documentos oficiais para o desenvolvimento da educação profissional. Ainda
que algumas dessas iniciativas expressem a intenção de promover educação profissional
simultânea à educação básica, visando a elevação de escolaridade, majoritariamente o foco é a
definição de metas voltadas à formação e qualificação imediata para o trabalho (FRIGOTTO;
CIAVATTA, 2006).
Sobre os indicadores educacionais, o cenário brasileiro da primeira década do século
XXI é preocupante. De acordo com os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de
Domicílios – PNAD, divulgados em 2007 (BRASIL, 2007), nos primeiros anos da década
aproximadamente 57,7 milhões de pessoas com mais de 18 anos não possuíam o ensino
fundamental completo, o que equivale a uma quantidade significativa sem escolaridade
básica. Nesse contingente incluem-se os jovens, adultos e até idosos que, muitas vezes sem
escolaridade mínima e sem formação ou qualificação, buscam inserirem-se no mundo do
trabalho para melhorar as suas condições de vida.
A escolaridade dos trabalhadores constitui-se no indicador de perfil que mais varia
entre as regiões brasileiras, segundo o DIEESE (2012). Os dados a seguir mostram, com mais
detalhes, os índices educacionais do país que caracterizou o ano em que foi lançado o
primeiro decreto de criação do PROEJA:

29

As análises se remetem mais especificamente a primeira metade da década de 2000, em razão de figurar, no
ano de 2005, a criação do PROEJA em seu modelo macro.
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[...] quando se verificam dados de escolaridade da PNAD/IBGE -2005, pode-se
observar que, nesse ano, 19,7 milhões de pessoas possuíam apenas 4 anos de
estudos, ou seja, haviam concluído apenas a 4ª série do ensino fundamental. Ao
incluir aqueles que têm até 7 anos de estudos, portanto, que ainda não concluíram o
ensino fundamental, esse número sobe para 47,6 milhões de pessoas. Não se pode
esquecer que essas pessoas são brasileiros e brasileiras que têm família, que moram
em um certo lugar, que têm uma existência concreta, que têm projetos e objetivos de
vida e que, deste modo, não podem ser escondidas em dados estatísticos. Esse
contingente referido representava cerca de 26% do total da população do país
naquele ano, por conseguinte, pode-se inferir o baixo nível de escolaridade dos
brasileiros que enfrentam o mundo do trabalho (BRASIL, 2007b, p. 16).

Diante da constatação, pondera-se: afinal, qual é o papel do Estado frente a esse
panorama? Essa indagação remete ao fato de que esses determinantes trazem implicações de
naturezas diversas e, por isso, deveriam balizar políticas públicas efetivas na direção de
atender as necessidades emanadas desse quadro de desigualdades sociais. No entanto, essa
não tem sido a constância.
Quando os indicadores expressam baixos índices de escolaridade e a precária
situação do trabalho é atribuída, pelo discurso oficial, ao fenômeno da desqualificação
profissional dos trabalhadores e demais cidadãos jovens e adultos, a exemplo desse quadro
que se instalou no Brasil em meados dos anos 2000, o que se espera do governo é a instituição
de medidas educativas que convirjam para o atendimento dessas duas necessidades.
Igualmente, quando o contexto econômico dita as regras e define as finalidades dos projetos
educacionais, têm prevalecido historicamente no Brasil formações fragmentadas, aligeiradas e
desconectadas da ciência, da cultura e da tecnologia, em função de responderem muito mais à
‘necessidade de mercado’ alegada e por constituírem-se em via de acesso à qualificação da
força do trabalho humano para estar a serviço do trabalho alienado (CIAVATTA, 2006).
A prevalência de ações de qualificação e de formação profissional, desconectadas da
elevação da escolaridade e focalizadas no trabalho imediato cujas intenções alinham-se muito
mais aos meios de produção do que aos aspectos sociais, acabam por negligenciar os alcances
sociais de um projeto educativo permeado pelo paradigma da formação humana integral.
Especificamente sobre a EPT, considerando a expressividade dada a essa pasta na
agenda governamental logo na primeira década do século em curso, as iniciativas federais
anunciadas nessa seara acenaram para novas possibilidades de articulação entre educação
básica e educação profissional. Uma delas foi a criação do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL,
fruto das formulações de redimensionamento do PROEJA no ano de 2006.
Sintonizado com o contexto em que foi concebido, a intenção declarada do Programa
nesse formato é integrar ensino fundamental-EJA à qualificação profissional-cursos FIC. Do
ponto de vista da concepção, essa ação representa a retomada do debate de uma proposição
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voltada à formação integrada e a possibilidade de desenvolver EPT articulada à educação
básica e ao mundo do trabalho, com vistas à elevação do nível de escolaridade de jovens e
adultos brasileiros. Muito embora fique evidente a relevância social da criação desse
Programa, faz-se necessário reconhecer a natureza da discussão que permeia o
desenvolvimento dessa ação no cenário nacional.
Após situar o contexto brasileiro da criação do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL,
ação governamental que se autodenomina parte de uma política social de inclusão
emancipatória, a seção seguinte busca refletir sobre os mecanismos figurados no Programa,
sob os pontos de vista das declarações anunciadas nos documentos oficiais, da percepção dos
sujeitos de pesquisa e das teorias que balizam o universo da integração pretendida.
3.2 A PROPOSIÇÃO ANUNCIADA DE INTEGRAR ENSINO FUNDAMENTAL E
QUALIFICAÇÃO

PROFISSIONAL

NA

MODALIDADE

EJA:

BASES

E

FUNDAMENTOS
Essa seção remete-se ao início da discussão acerca da primeira dimensão de análise
dessa pesquisa: as intenções declaradas oficialmente para o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL.
Apresenta o Programa, com o objetivo de analisar criticamente os postulados, do ponto de
vista da composição de suas bases, de seus fundamentos e das declarações feitas oficialmente,
tomando como referências documentais o Decreto 5.840/2006, que regulamenta atualmente o
Programa, e o Documento Base do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, elaborado pela
SETEC/MEC no ano de 2007. Nessa elaboração entrecruzam-se, sempre que possível, o
instituído pelo discurso oficial e a percepção dos sujeitos de pesquisa a respeito dessa ação
governamental,

balizadas

pelo

conjunto

das

contribuições

teóricas

referendadas,

especialmente, em Ciavatta (2005), Tiriba; Ciavatta (2011), Rocha (2011), Haddad e Di
Pierro (2000), Freire (2005), Ciavatta; Frigotto; Ramos (2005), Machado (2010), Marx
(1982).
No discurso oficial, o Documento Base do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL
constitui “parte dos esforços para a construção de referenciais que considere a confluência das
especificidades da formação profissional inicial e da segunda fase do ensino fundamental
EJA” (BRASIL, 2007b, p. 6). Por se constituir em instrumento balizador do Programa, esse
Documento agrupa as diretrizes e orienta o processo de implementação dos cursos nessa
seara.
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Para fins das reflexões, centra-se no recorte de três capítulos do Documento Base:
pressupostos gerais, concepções e princípios e Projeto Político Pedagógico. Essa seleção se
deu em razão de concentrarem a concepção, os princípios norteadores fundamentais, os
objetivos e as finalidades do Programa. Não necessariamente nessa ordem, esses atributos
serão problematizados a seguir.
As primeiras falas traduzem a percepção dos sujeitos a respeito das finalidades do
PROEJA/FIC FUNDAMENTAL.
[...] quando se pensou num projeto de unir a educação e a questão profissional, essa
parte da filosofia eu achei muito interessante, porque no caso da pessoa adulta, ele
desperta muito pra questão profissional. Então ele já está na fase adulta e na
dinâmica da sociedade ele precisa trabalhar. E a questão quando junta a educação, eu
acho que junta dois grandes interesses da pessoa, por mais que ela tenha interesse
mais profissional, ele também juntou a essa questão da educação. Então são duas
coisas que vão caminhar juntas e talvez num outro momento, se ele fosse só partir
para estudar aquele ensino regular, ele não ia ter chance de se qualificar
profissionalmente. Então eu achei a ideia muito mais rica (G1, 2013, PFMos).
É, eu acho que contribui [o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL] para diminuir a
evasão, em função de que reúne dois interesses. [...] Se o nosso sistema de EJA fosse
dessa forma eu acredito que a evasão reduziria bastante, porque a pessoa adulta
estaria tendo essa educação geral, mas também uma formação que atenda uma
necessidade de formação profissional. [...] quando o estudante faz apenas a EJA, a
evasão é elevada. E quando você tem aquela formação profissional junta se torna um
fator de motivação a mais (D1, 2013).
[...] Então eu considero a filosofia do projeto muito, muito importante. E muito de
acordo com o que o preso precisa, que é formação geral mais o curso
profissionalizante, que a maioria chega pra gente sem nenhuma profissão, sem
nenhuma profissão. Geralmente são pedreiros, pintores... É, num levantamento,
assim que eles chegam, né, eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu faço esse
levantamento. Então pra gente eles chegam sem nenhuma escolaridade e nenhuma
profissão. Então o curso, além de dar a formação geral, já dá ali uma formação
profissional. Acho que veio calhar exatamente com o perfil necessário deles (G3,
2013, PFMos).

Do ponto de vista das finalidades declaradas, o PROEJA/FIC FUNDAMENTAL se
propõe a contribuir para a superação das lacunas deixadas pela inconclusão da educação
básica, ao se propor a elevar a escolaridade por meio da EJA a milhões de jovens e adultos,
trabalhadores ou não, que deixaram de concluir o ensino fundamental, ao mesmo tempo em
que se articula à qualificação profissional - cursos FIC, de modo a possibilitar atuação por
meio de uma atividade profissional (BRASIL, 2007).
Na percepção dos três sujeitos, a intenção do Programa de prevê escolaridade para
pessoas jovens e adultas que estão fora da escola, permitindo que essas pessoas façam ensino
fundamental-EJA associado a uma qualificação profissional-cursos FIC, se confirma como
uma proposta acertada. Esse é o patamar da elevação da escolaridade estabelecido no
Programa, segundo dispõe o Art. 1º, § 2º, I, do Decreto 5.840/2006: articula-se “ao ensino
fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de escolaridade do
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trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de trabalhadores, nos termos do art. 3º,
§ 2º, do Decreto no 5.154, de 23 de julho de 2004” (BRASIL, 2006a, s/p).
Percebe-se que os sujeitos, ao defenderem a associação entre EJA e EPT, remetemse, mesmo que de forma implícita, à integração curricular - um dos princípios basilares do
Programa. Ou seja, um currículo pensado de forma integrada desde sua concepção aos
encaminhamentos que propõe.
Para D1, unir educação básica e educação profissional concomitantemente, além de
contribuir para minimizar a histórica evasão escolar na EJA, pode motivar o estudante jovem
e adulto a concluir seus estudos, uma vez que “a pessoa adulta estaria tendo essa educação
geral, mas também uma formação que atenda uma necessidade de formação profissional”.
Essa é a ideia de formar integralmente o sujeito para o efetivo exercício da cidadania, uma
concepção que, consoante a Ramos (2007, p. 7), deve ser perseguida, em razão de valorizar
“os sujeitos e sua capacidade de produção da vida, assegurando direitos sociais plenos”.
Mesmo qualificando a filosofia do Programa como positiva, há uma contradição
explícita na fala de G3. Ela expressa que os sujeitos chegam “sem nenhuma escolaridade e
nenhuma profissão” depois de ter afirmado que “geralmente são pedreiros, pintores...”.
Decorre dessa contradição uma implícita negação do valor ao ofício como trabalho. Para
contrapor a essa ideia, afirma-se que todo trabalho, seja ele qual for, possibilita a construção
de um reservatório de saberes que o trabalhador detém. Por isso, o domínio dos
conhecimentos adquiridos por meio do seu trabalho não pode lhe ser negado. Num processo
formativo, a educação (formal) deve reconhecer esses saberes para poder aprimorá-los e
aprofundá-los, bem como ampliar o que o sujeito já traz sobre a sua profissão, munindo-lhe de
conhecimentos éticos, técnicos e críticos sobre o seu trabalho, a fim de entendê-lo como um
conjunto de significados para a sua vida social. Nas perspectivas marxiana e gramisciana,
implica compreender o trabalho como princípio educativo.
Ainda sobre o fato em questão, G3 desconhece, inclusive, a história de vida de
pessoas que, mesmo sem acesso à educação formal, seja a básica ou a profissional, adquiriram
ou aprenderam um ofício a partir de suas vivências e das relações estabelecidas no seio social
que pressupõe um reconhecimento como a sua ‘profissão’. O exemplo em tela é extensivo
também a muitos outros jovens e adultos do Brasil que, embora com pouca (ou nenhuma)
escolaridade e sem uma profissão formal, exercem suas atividades laborais como pedreiros e
serventes e aplicam o seu ofício e sobrevivem dele. Logo, a contradição expressa não é
salutar, uma vez que, entre outros aspectos, pode suplantar as possibilidades de valorização da
história de vida dos sujeitos, construída histórica e socialmente.
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Os estudantes também se posicionaram sobre o formato do Programa, mostrando
como eles veem essa articulação, conforme exposto nas falas a seguir.
Fazer os dois ao mesmo tempo é mais positivo pois aumentam as chances de
empregos futuros uma vez que já saímos qualificados profissionalmente (E2, 2013).
Fazer o ensino fundamental e o curso é melhor para o preso, pois ele é preparado
para ter uma profissão (E4, 2013).
Na minha opinião é bom fazer os dois ao mesmo tempo, por quê traz bons resultados
para a nossa vida (E5, 2013).

Os atributos declarados nessas falas também remetem ao objetivo do Programa, que
é integrar “[...] conhecimentos da educação geral com a formação profissional inicial e
continuada por meio de metodologias adequadas aos tempos e espaços da realidade dos
sujeitos sociais que constituem o público beneficiário” (BRASIL, 2007b, p. 31).
Apesar de afirmarem estar de acordo com as finalidades e o objetivo traçados
oficialmente para o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, que é o de articular as duas formações
ao mesmo tempo, E2 e E5 expõem seus argumentos dando relevância, apenas, aos benefícios
futuros da qualificação profissional. Ambos silenciam quanto à relevância da intenção global
dessa formação, que visa abranger as demais dimensões da vida humana, além de “... preparar
para ter uma profissão”, como afirma E4.
Embora de forma implícita, E5 faz referência ao Programa como algo que terá
implicações na vida da pessoa: “fazer os dois ao mesmo tempo traz bons resultados para a
nossa vida”. Essa integração ganha sentido “ao propiciar aos sujeitos o acesso aos
conhecimentos e à cultura construídos pela humanidade, que propicie a realização de escolhas
e a construção de caminhos para a produção da vida” (RAMOS, 2007, p. 3). Nesse alcance,
uma formação não se sobrepuja a outra, ambas concorrem para o mesmo ideal: o da
formação humana integral.
A concepção do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL é objeto de reflexão na fala a
seguir.
[...] É o direito do cidadão ao saber, à educação e a receber ensino. Não deve ser
negado esse direito. E é uma oportunidade que se tá dando, né, às pessoas, aos
cidadãos que estão aqui precisando, e também receber e até interagir com esses
conhecimentos, porque a gente não só vai levar conhecimento. E acho que chegou
numa hora boa. Então eu vejo muito assim: a lei está aí para ser cumprida, mas que
não seja só como a lei, mas um direito à humanização, né, que não se deve ser
negado como pessoa, como sujeito da sua própria história (D2, 2013).

Da afirmação acima, pelos menos dois aspectos são problematizadores desse debate.
Para D2, o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL agrega dois direitos do cidadão: ao saber\à
educação e à humanização. Conceber o Programa sob o prisma desses dois direitos implica
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reconhecer que, historicamente, esses atributos foram negados. A prova disso é a trajetória da
EJA no Brasil. Como política de Estado ainda muito fragilizada, a modalidade EJA é fruto de
projetos em disputa, de lutas, de movimentos e de algumas poucas conquistas que não se
deram por dádiva, pela livre vontade ou pela ‘bondade’ de alguns governantes. Talvez pelas
razões históricas de negação de direitos é que D2 concebe o Programa afirmando,
enfaticamente, se tratar de um direito “que não pode ser negado”.
O outro viés presente na fala de D2 traz à tona o segundo aspecto abordado: o
sentido da educação como prática humanizadora. O que se discute, no geral, é a humanização
como um princípio. Entretanto, a ideia expressa por D2 apresenta a humanização como
direito. A afirmação feita pelo entrevistado toma como pressuposto o fato de o Programa
chegar “numa hora boa”. Mas, para o docente, não basta “cumprir a lei”. Ou seja, não basta
fazer o Programa funcionar, é preciso assegurar aos estudantes e demais envolvidos no
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL o “direito à humanização, que não se deve ser negado como
pessoa, como sujeito da sua própria história”.
A diretriz é a humanização do ser humano. Nessa linha de raciocínio, implica
“reconhecer a desumanização, não apenas como viabilidade ontológica, mas como realidade
histórica. É também, e talvez, sobretudo, a partir desta dolorosa constatação que os homens se
perguntam sobre a outra viabilidade - a de sua humanização” (FREIRE, 2005, p. 32).
Das considerações feitas até o momento sobre a concepção, os objetivos e as
finalidades do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, quatro princípios do Programa foram
evidenciados nas falas dos sujeitos de pesquisa: elevação de escolaridade, formação humana
integral, integração curricular e trabalho. Convém, então, indagar: o que está declarado a esse
respeito no Documento Base? Em resposta ao questionamento feito, apresentam-se, na
sequência, os princípios norteadores que dão sustentáculo ao Programa, do ponto de vista das
declarações feitas nesse documento oficial, dialogando com o marco teórico que discute esses
atributos. Essa abordagem se faz necessária no sentido de estruturar os fundamentos do
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL e em razão de explicitar as acepções atribuídas aos
princípios anunciados, na condição de eixos nucleares das análises, para buscar as mediações
entre o declarado oficialmente, o Projeto Pedagógico e o funcionamento do Curso
investigado.
A primeira declaração feita se refere à elevação de escolaridade. O Documento
Base anuncia que “o grande desafio desse Programa é construir uma proposta pedagógica que
contemple em sua organização curricular a dimensão do trabalho e a elevação de escolaridade
tendo como referência o perfil dos estudantes e suas experiências anteriores” (BRASIL,
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2007b, p. 31). A noção de elevação de escolaridade remete, essencialmente, a um cenário
social composto por uma grande contingente de pessoas que tiveram subtraídos seus direitos
de prosseguir com os estudos na idade própria.
Convém esclarecer que a primazia da qualificação profissional desvinculada da
escolarização, além de desconsiderar um princípio constitucional30, distancia-se, acima de
tudo, da possibilidade de se obter uma
[...] qualificação para o exercício do trabalho em condições ideais, ou seja, de modo
que o trabalhador, ao realizar a sua atividade na oficina, na loja, no campo, na
fábrica reconheça que as técnicas por ele desenvolvidas decorrem de teorias, de
conhecimentos abstratos, de culturas gerais, construídas ao longo dos anos nas
práticas sociais (ROCHA, 2011, p. 237).

Apesar de se considerar que elevar a escolarização de sujeitos sem a necessária
articulação com a formação profissional é possível, o contrário não é recomendável. Ou seja,
do ponto de vista social e político, é contraditório elidir um projeto educativo voltado
exclusivamente à qualificação profissional e que prescinda do pressuposto da elevação da
escolaridade, principalmente quando esse projeto desconsidera o pressuposto de atender a
pessoas jovens e adultas com baixa escolarização. Ademais, num formato de proposta no qual
a escolarização é secundarizada, é provável que se reduza o papel da educação.
O PROEJA FIC/FUNDAMENTAL pode ser posicionado na contramão de
finalidades imediatas e mercadológicas por anunciar a elevação da escolaridade integrando
EJA e qualificação profissional-Cursos FIC como prerrogativa, desde que vise incluir “[...]
formação geral, e educação profissional, técnica ou tecnológica e rompa com a ‘cultura dos
mínimos’, a escolaridade de baixa qualidade e infantilizada, a subalternidade da divisão social
do trabalho e o dualismo educacional” (TIRIBA; CIAVATTA, 2011, p. 48).
O segundo princípio fundante declarado na formulação do Programa é o da
formação integral. Segundo o Documento Base,
[...] o que se aspira é uma formação que permita a mudança de perspectiva de vida
por parte do aluno; a compreensão das relações que se estabelecem no mundo do
qual ele faz parte; a ampliação de sua leitura de mundo e a participação efetiva nos
processos sociais. Enfim, uma formação plena. Para tanto, o caminho escolhido é o
da formação profissional aliada à escolarização, tendo como princípio norteador a
formação integral (BRASIL, 2007b, p. 5).

A formação integral está balizada pela compreensão de completude (CIAVATTA,
2005). Quando se trata de educação integral, a ideia de formação implícita remete a articular
currículos, disciplinas, conhecimentos, o que se aplica muito bem ao contexto do Programa,
30

Convém salientar que, segundo a Constituição Federal (BRASIL, 1988), todo brasileiro tem direito ao acesso à
qualificação para o trabalho e à educação básica, gratuitamente, inclusive os que deixaram de concluir seus
estudos em “idade própria”.
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uma vez que se associam currículos e conhecimentos da formação geral com os da formação
profissional. Quando se trata da formação integral do sujeito, é uma noção que guarda
similaridade com a omnilateralidade, ou seja, vislumbra a formação humana as todas as
dimensões ontológicas e históricas do ser humano.
Assim, o Programa anuncia oficialmente a formação integral [humana] como
princípio. Entretanto, isso somente será possível quando na assunção pela integração
curricular e pelo currículo integrado, que se traduzem na articulação de um currículo que
contempla todas as formas de conhecimento produzidas pela atividade humana em sua
completude (CIAVATTA; FRIGOTTO; RAMOS, 2005).
A noção de currículo expressa no Documento constitui o terceiro princípio declarado
para o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, que estabelece:
O currículo deve ser construído a partir do conjunto das relações sociais
estabelecidas pelos trabalhadores, setor produtivo e a sociedade. Nessa construção,
precisa-se levar em consideração os conhecimentos, as experiências dos sujeitos
bem como suas diversidades. Dessa forma, o currículo precisa expressar claramente
essas relações nos seus princípios, programas e metodologias e não constituir-se
apenas como uma série ordenada de conteúdos (BRASIL, 2007b, p. 28).

A noção defendida extrapola a ideia de currículo enquanto estratégia metodológica.
Pressupõe uma integração de natureza epistemológica, de conteúdos, de metodologias e de
práticas educativas que implica na “integração teoria-prática, entre o saber e o saber-fazer.
[...] um currículo traduzido em termos de integração entre uma formação humana mais geral,
uma formação para o ensino médio e para a formação profissional” (BRASIL, 2007a, p.41).
Sem dúvida, esta é uma tarefa desafiadora. No conjunto dos desafios postos nesse alcance
está, sobretudo, a formação de profissionais (docentes, técnicos e gestores) para atuar no
Programa, de modo a compreender as nuances, os sentidos, os significados e as inter-relações
necessárias a uma prática pedagógica fundada na concepção de integração curricular. Essa
é, portanto, a noção de currículo que se desenha das intenções declaradas.
Na formalização do Programa o que define o currículo é a “integração proposta entre
o ensino fundamental e a formação inicial para o trabalho, fazendo-se necessário o
conhecimento das especificidades desses campos, incorporando-os na construção do currículo
integrado” (BRASIL, 2007b, p. 27). Dialogando com as teorizações postuladas por Machado
(2010) sobre currículo integrado, adotar os pressupostos da integração curricular como
centralidade em um projeto como esse, implica na defesa de um processo “dinâmico, aberto e
formativo e sua estratégia de concepção e implementação precisa ser participativa, construída,
tendo em vista assegurar sua eficiência no saber encontrar os meios de atingir os objetivos da
aprendizagem” (MACHADO, 2010, p. 81).
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A ideia de integrar, defendida por Ciavatta (2005), baliza a compreensão de currículo
explicitada no Documento Base. Ao indagar sobre a noção do termo integrar e sua
aplicabilidade no currículo, a autora faz importantes reflexões.
O que é integrar? É tornar íntegro, tornar inteiro, o quê? A palavra toma o sentido
moral em alguns usos correntes. Mas não é disto que se trata aqui. Remetemos o
termo ao seu sentido de completude, de compreensão das partes no seu todo ou da
unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas
múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos [...].
Significa que buscamos enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de
superar a dicotomia trabalho manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão
intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de atuar como
dirigentes e cidadãos (CIAVATTA, 2005, p. 84).

Por conseguinte, para atender a integração curricular que se desdobra da declaração
anunciada em vista da articulação entre qualificação profissional- Cursos FIC com a educação
básica/EJA-fundamental, o discurso oficial sugere, ainda, a integração entre trabalho, ciência,
tecnologia e cultura. Nesse modelo são apontados dois níveis de princípios no
desenvolvimento do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL.
O primeiro nível constitui os princípios do currículo, são eles: da aprendizagem e de
conhecimentos significativos; do respeito ao ser e aos saberes dos educandos; da construção
coletiva do conhecimento; da vinculação entre educação e trabalho via integração da
educação básica com a educação profissional e tecnológica; da interdisciplinaridade; e da
avaliação como processo.
O segundo grupo remete-se aos princípios político-pedagógicos. Nesse particular,
são enunciados seis princípios que devem pautar as ações educativas do Programa: diálogo
entre professor e aluno; história de vida do aluno; espaço e tempo de formação; a produção de
conhecimento; a abordagem articulada das informações; e a preparação para o trabalho em
suas várias dimensões (BRASIL, 2007b).
Do ponto de vista da organização curricular, o Programa, nesse formato, prevê cursos
com carga horária mínima de 1400 horas, sendo 1200 horas para a formação geral
(equivalente ao currículo do ensino fundamental-EJA) e 200 horas referentes ao bloco da
qualificação profissional, preferencialmente de forma integrada (BRASIL, 2007b).
É importante entender que a integração curricular pretendida não se dá apenas em
nível do discurso oficial declarado. Muito menos, que essa integração se realiza para além da
oferta concomitante de disciplinas da formação profissional e da educação básica. Integrar,
portanto, exige uma leitura da realidade social em que o processo e seus atores estão
imbuídos, com a participação dos sujeitos envolvidos nesse processo para desvelar relações e
especificidades (RAMOS, 2005).
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A quarta declaração remete à concepção de trabalho adotada. Expressa, no
Documento Base, a ideia de trabalho como princípio educativo, explicitada como um
pressuposto que se fundamenta “[...] no papel do trabalho como atividade vital que torna
possível a existência e a reprodução da vida humana e, consequentemente, da sociedade.” No
arranjo do desenho da concepção de trabalho anunciado um dos princípios políticos
pedagógicos que orienta a preparação para o trabalho dispõe que se deve “[...]valorizar as
dimensões filosófica, estética, política e ética, ultrapassando os limites estreitos do
utilitarismo da Educação Profissional, superando a pedagogia taylorista/fordista que norteou
por longos anos a formação dos trabalhadores” (BRASIL, 2007b, p. 32-33).
A declaração feita reforça, sobremaneira, a estreita relação que existe entre educação
profissional e trabalho, guiada pela noção de trabalho como princípio educativo (CIAVATTA,
2005) Assim, as aproximações entre qualificação profissional e trabalho cindidas dessa
declaração devem convergir para os atributos da condição humana nos processos do mundo
do trabalho, na tentativa de perseguir uma concepção de trabalho que venha de encontro à
manutenção da separação entre o pensar e o fazer (RAMOS, 2007). Nesse alcance, é preciso
manter-se vigilante e atuante na luta pela reprodução de modelos hegemônicos, como forma
de reverter a massiva manobra dos meios de produção capitalista no combate à submissão dos
princípios humanos e sociais aos do capital, de maneira que se possa inverter a lógica da força
de trabalho como mercadoria para a noção primordial do trabalho como atividade
essencialmente humana e inalienável, conforme declara Marx (1982). Nesse alcance, um dos
caminhos-meio é o da formação respaldada no trabalho como princípio educativo, fundada
nas perspectivas ontológica, humana, cidadã e emancipatória do trabalho. Esta é, sem dúvida,
condição sine qua non para contrapor ao ideário neoliberal cujos princípios orientam boa
parte das propostas educacionais vigentes.
Pensar a qualificação profissional a partir de bases filosóficas em consonância com o
ideal de emancipação (FREIRE, 2005) demanda subsidiar uma formação não meramente
profissional, mas que em suas bases vislumbra uma formação integral, isto é, que tem
implicações tanto na formação pessoal quanto social do sujeito.
Não é demais acrescentar que associadas ao trabalho, com a função de
complementaridade da formação que se desenha no Programa, estão outras dimensões
importantes, como a cultural, a científica e a tecnológica, indissociáveis na formação humana
(RAMOS, 2005).
Por isso, urge coadunar propostas que propiciem ao sujeito compreender as interrelações de seu entorno, de forma ativa, ética criativa e crítica, a fim de possibilitá-lo transitar
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nas mais diversas instâncias da sociedade. Somente assim será possível “cumprir,
simultaneamente, a finalidade de garantir, aos estudantes, a base unitária da formação geral e
a preparação para o exercício de profissões técnicas” sem que haja prejuízos para os sujeitos
sociais (RAMOS, 2010, p. 52).
A relevância social dessa articulação é incontestável, uma vez que atende a um
significativo contingente de “cidadãos que foram cerceados do direito de concluir a educação
básica e de ter acesso a uma formação profissional de qualidade” (BRASIL, 2007a, p. 11).
Desse modo, deve ser percebida como modalidade de ensino universal e, portanto, um direito
objetivo de cidadania e que extrapole o papel de “política compensatória coadjuvante no
combate às situações de extrema pobreza”, segundo esclarecem Haddad e Di Pierro (2000, p.
27).
Do

conjunto

das

apreensões

feitas,

buscou-se

delinear

o

PROEJA

FIC/FUNDAMENTAL no escopo de sua configuração legal. Do discurso oficial infere-se que
o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, por meio da modalidade EJA, se inscreve no campo das
alternativas capazes de possibilitar e conferir maior significado social, visto que poderá incidir
diretamente na melhoria da qualificação profissional quando associada à elevação do nível de
escolaridade dos sujeitos aos quais se destina. Entretanto, mesmo estando amparado por força
de decreto e embora as recomendações declaradas e as diretrizes para o desenvolvimento dos
cursos estejam condizentes, o que está anunciado não é garantia para que a formação
requerida no âmbito desse Programa aconteça a contento. Essa problemática se inscreve no
patamar de discussões do capítulo quatro.
Dada à confluência do objeto investigado com o espaço educativo não-formal, uma
prisão, discute-se, a seguir, sobre os condicionantes em que se assentam as concepções e a
problemática que permeia o espaço da educação em prisões, sobretudo na realidade brasileira.
3.3

A ARTICULAÇÃO DO PROGRAMA COM A EDUCAÇÃO EM PRISÕES
[...] quando eu recebi esse convite da Penitenciária eu
fiquei... assim me balançou. E eu aceitei e não me
arrependi. Abracei a causa e hoje sou grata, e posso até
dizer que atingiu as minhas expectativas, fui muito feliz,
pelo menos no meu ponto de vista, fui muito feliz na
realização das minhas aulas (DOCENTE PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, IFRN-MO, 2012)

Essa epígrafe traz uma declaração importante para a discussão que se inicia: a
realização de uma professora por uma experiência docente vivenciada numa prisão. A

101

presente seção remete-se ao contexto da educação em prisões, em razão de sua associação
com campo empírico dessa investigação. Evoca, de forma breve, os sentidos e significados da
educação em espaço escolar não-formal prisão, a partir da relação forjada entre prisão e
humanização. Objetiva-se refletir sobre a concepção, as características, os pressupostos e os
condicionantes legais e organizativos que configuram a educação em prisões, com base no
instituído na legislação e em documentos oficiais, dialogando-se, ainda, com teóricos que
tematizam desde as problemáticas às possibilidades da educação em prisões, notadamente as
que se remetem à associação gestada da articulação com o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL.
Destacam-se, dentre outras referências, autores como Motta (2007), Onofre (2007; 2011),
Bueno (2007), Gohn (2006), Foucault (2001), Penna (2011), Frigotto (1999), Julião (2011),
Scarfó; Breglia; Frejtman (2011), Freire (1999; 2005), Zitkoski (2005) e Moura (2006).
A afirmação que segue sobre a modalidade de educação de jovens e adultos introduz
o contexto deste debate: “compreender, dentre outros aspectos, que a EJA tem especificidades
que demandam por um corpo teórico-metodológico com identidade própria e diferente
daquele que fundamenta as ofertas educacionais destinadas aos adolescentes egressos do
ensino fundamental” (MOURA, 2006, p. 10). Conjetura-se sobre a pertinência dos elementos
supracitados pelo autor em relação à modalidade EJA, acrescidas ao contexto a natureza da
educação em prisões cujo público é formado por pessoas jovens e adultas em situação de
privação de liberdade, denominado, nesse estudo, de espaço não-formal31. Os esclarecimentos
a seguir retratam os atributos e a natureza desse espaço:
[...] os espaços educativos não-formais localizam-se em territórios que acompanham
as trajetórias de vida dos grupos e indivíduos, fora das escolas, em locais informais,
locais onde há processos interativos intencionais (a questão da intencionalidade é
um elemento importante de diferenciação). [...] A educação não-formal capacita os
indivíduos a se tornarem cidadãos do mundo, no mundo. Sua finalidade é abrir
janelas de conhecimento sobre o mundo que circunda os indivíduos e suas relações
sociais. Seus objetivos não são dados a priori, eles se constroem no processo
interativo, gerando um processo educativo. Um modo de educar surge como
resultado do processo voltado para os interesses e as necessidades que dele participa.
A construção de relações sociais baseadas em princípios desigualdade e justiça
social, quando presentes num dado grupo social, fortalece o exercício da cidadania.
A transmissão de informação e formação política e sociocultural é uma meta na
educação não formal. Ela prepara os cidadãos, educa o ser humano para a civilidade,
em oposição à barbárie, ao egoísmo, individualismo, etc. (GOHN, 2006, p. 29-30).

31

Busca-se fundamento para denominar ‘educação em espaço não-formal’ nas ideias defendidas por Tavares
(2010) ao afirmar que “a ideia hegemônica é a de que a educação está completamente ligada à instituição
escolar. Todavia, [...] pontua-se o deslocamento desses espaços para ambientes de configuração contrahegemônica, no sentido de desestabilizar a construção histórica da escola para outros cenários que compartilhem
a tarefa de educar. Os espaços de educação social não-escolares tratam de resgatar dimensões do ser que se
perderam na trajetória do desenvolvimento da escola e do mundo capitalista.”
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Caracterizada pelas especificidades apresentadas, é legítimo considerar a pertinência
dos atributos da educação em espaço-não formal para esse debate, especialmente quando o
espaço escolar não-formal se refere a uma prisão.
A noção de prisão aqui referendada fundamenta-se no pensamento de Michel
Foucault, um expoente pesquisador que discute, com propriedade, a conjuntura e os sentidos
da prisão. Ao pesquisar sobre a gênese da constituição da prisão na obra intitulada ‘Vigiar e
punir’ (FOUCAULT, 2001) esse autor constrói a seguinte definição:
A prisão: um quartel um pouco estrito, uma escola sem indulgência, uma oficina
sombria, mas levando ao fundo, nada de qualitativamente diferente. [...] recobriu ao
mesmo tempo a privação de liberdade e a transformação técnica do indivíduo. [...] A
prisão em seu todo é incompatível com toda essa técnica da pena-efeito, da penarepresentação, da pena-função geral, da pena-sinal e discurso. Ela é a escuridão, a
violência e a suspeita. É um lugar de trevas onde o olho do cidadão não pode contar
as vítimas, onde consequentemente seu número está perdido para o exemplo [...]
(FOUCAULT, 2001, p. 208-134).

A referência “escola sem indulgência” atribui sentido e significado para se conceber
o instituído ‘prisão’ nesse estudo. Não apenas porque o contexto desta investigação se faz
também no espaço escolar não-formal prisional, mas tão somente pela afirmação de Michel
Foucault sobre o instituído ‘prisão’ repercutirem muito fortemente sobre a concepção do
instituído ‘escola’.
Michael Foucault discute, no geral, abordagens diferentes do campo do
conhecimento das instituições e os sistemas de pensamento. Esse teórico desenvolveu
critérios de questionamento e de crítica ao modo como esses atributos sociais são
constituídos. Importa, neste momento, os estudos de investigação histórica sobre o campo da
educação, com notória relevância dos de natureza comparativa que buscam verificar
proximidades e distanciamentos aos instituídos escola e prisão.
Ao situar a forma de modelo disciplinar como a que reside em todas as tecnologias
coercitivas do comportamento no estado mais intenso, Foucault (2001) aponta cinco modelos
de referência da formação de grupos pequenos fortemente hierarquizados, que agregam algo
de claustro, prisão, colégio ou regimento. Entre os modelos citados estão
o da família (cada grupo é uma família composta de “irmãos” e de dois “mais
velhos”); o modelo do exército (cada família, comandada por um chefe, se divide em
suas seções, cada qual com um subchefe; todo detento tem um número de matrícula
e deve aprender os exercícios militares básicos; realiza-se todos os dias uma revista
de limpeza, e uma vez por semana uma revista de roupas; a chamada é feita três
vezes por dia); o modelo da oficina, com chefes e contramestres que asseguram o
enquadramento do trabalho e o aprendizado dos mais jovens; o modelo da escola
(uma hora ou hora e meia de aula por dia; o ensino é feito pelo professor e pelos
subchefes); e por fim o modelo judiciário; todos os dias se faz uma “distribuição de
justiça” no parlatório (FOUCAULT, 2001, p. 320).
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Com base nas considerações feitas, infere-se que em cada uma das vivências
relatadas acima, os sujeitos internalizam tão somente a disciplina. Importa considerar, pois, o
especificado para o modelo de escola, em vista das tênues relações estabelecidas do binômio
escola-prisão.
Em primeiro lugar, alude-se às prováveis semelhanças entre ambas. Ancorando-se no
pensamento de Michael Focault (2001), uma instituição escolar se assemelha ao hospital, ao
quartel e à prisão (cárcere), à medida que retira compulsoriamente os sujeitos do espaço
familiar ou do convívio social mais amplo e os detém, durante qualquer período que seja, para
acomodar suas condutas, para disciplinar seus comportamentos e para adestrar o que pensam.
E, na visão desse pesquisador, é no sentido disciplinar que a escola ganha o sentido de lugar
de prisão. Ocorre que, na escola, a disciplina é revestida, por vezes, de imposição, de
opressão, de arbitrariedade. E, mesmo castrando a condição humana, acaba auferindo
aparência de naturalidade.
Em segundo lugar, faz-se alusão às tangíveis e necessárias diferenças entre escola e
prisão. Dada à relevância desse aspecto para entender como figuram os processos educativos
nessa seara, as diferenças entre ambas ganham centralidade nesse debate. Interessa, pois,
destacar os meandros que as tornam diferentes. No entrecruzamento dos embates que
configuram a educação em espaço não-formal, entre o instituído ‘escola’ e o instituído
‘prisão’, a educação em prisões concentra problemas, dificuldades e desafios ainda mais
complexos do que os triviais da educação em espaço-formal. No seio desse debate reside um
conflito relacional: a prisão figura, por natureza, como ambiente de repressão, de opressão, de
isolamento, de privação, de vigilância, de punição, portanto, de desumanização; por sua vez, a
escola se constitui, por excelência, em locus de resistência, de indignação, de liberdade, de
socialização, de transformação, portanto, de humanização. Esta é a base em que se instala o
conflito relacional citado.
No bojo das contradições, dos dilemas e dos desafios postos reside uma ambivalência
nos propósitos dessa associação. De um lado está o ideal educativo de buscar a emancipação
humana, por vezes não materializado na prática, especialmente nas sociedades de capitalismo
tardio que orienta as finalidades educacionais pelo princípio da adaptabilidade às mudanças
socioeconômicas (FRIGOTTO, 2006), a exemplo do Brasil. Do outro lado está o real punitivo
de um ambiente pautado, muitas vezes, na truculência, na disciplina, no castigo e até na
violência. Esse real punitivo está fundado no próprio aprisionamento cuja lógica cerceia o
diálogo e a livre circulação de ideias; proíbe a liberdade plena de expressão e de decisão; e,
ainda, obstaculiza, em grande medida, a formação para a vida. Implica dizer que enfrentar os
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processos de escolarização instaurados no âmbito das instituições prisionais é lidar com “a
forma mais evidente da contradição entre a formação e a desumanização do ser humano”
(BUENO, 2007, p. 7).
Deste modo, a natureza conflitante do binômio escola-prisão tem origem nos
atributos que caracterizam cada uma dessas instituições. No caso das prisões,
[...] caracterizam-se como teias de relações sociais que promovem violência e
despersonalização dos indivíduos. Sua arquitetura e as rotinas a que os sentenciados
são submetidos demonstram, por sua vez, um desrespeito aos direitos de qualquer
ser humano e à vida. Nesse âmbito, acentuam-se os contrastes entre teoria e prática,
entre os propósitos das políticas públicas penitenciárias e as correspondentes
práticas institucionais, delineando-se um grave obstáculo a qualquer proposta de
reinserção social dos indivíduos condenados (ONOFRE, 2007, p. 12).

Embora a relação escola-prisão manifeste contradições, dada à natureza conflitante
de seus processos, em vista das reais condições de efetivação de seus projetos, das práticas e
dos meios utilizados no alcance aos fins almejados, também é verdade que a relação entre
ambas mantém proximidades. Em realce às representatividades do contraste estabelecido,
Penna (2011, p. 142) assevera que, entre o presídio e a escola, esta se destaca. E acrescenta:
“[...] A prisão representa castigo, punição, vergonha, estigma incapacidade para o convívio
social, ou seja, representa o local onde jamais se deseja estar: já a escola representa valor,
representa a possibilidade de inserção e ascensão sociais [...]”.
Esse paradoxo é mais bem explicitado por Onofre (2011, p. 275), ao afirmar que o
espaço prisional
[...] é um marco especialmente difícil para os processos educativos cuja finalidade,
entre outras, é permitir que as pessoas tomem suas decisões e, em consequência
assumam controle sobre suas próprias vidas e possam inserir-se na sociedade, de
maneira autossuficiente [...].

Em sendo a educação um processo de natureza sócio-histórica, ética e política - e não
um ato neutro, é preciso ressaltar que é impossível desvinculá-la ou isolá-la do lugar onde o
processo está cravado. No caso em tela, na instituição prisão.
Como provocação ao debate, convém indagar: qual a função social da educação e da
escola? Qual o papel da educação escolar na instituição prisional? Na busca pelos sentidos e
por reflexões consistentes, remete-se à função social da educação e da escola no mundo
contemporâneo.
Historicamente, a educação de jovens e adultos, segundo a ótica dominante, toma
como primazia a formação essencialmente técnica e ideológica dos diferentes segmentos
sociais para atender as demandas do mercado. Para Frigotto (1999, p. 26), “trata-se de
subordinar a função social da educação de forma controlada para responder às demandas do
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capital”. Na engrenagem das necessárias aproximações, ressalta-se que a concepção de
educação submissa à lógica do capital precisa ser suplantada, tendo em vista que esse ideário
tanto colabora para a reprodução da força de trabalho alienada quanto para a conformação e
não-indignação do sujeito com a realidade e o entorno social em que vive. Assevera-se, então,
que, em seu sentido macro, seja a convencional, a prisional, a pública, a privada ou quaisquer
outras circunstâncias de suas denominações modais, a educação tem como função social
precípua
[...] construir em cada homem a consciência do cidadão, promover uma
emancipação, sobretudo intelectual, libertando os homens de preconceitos, tradições
acríticas, fés impostas, crenças irracionais. Ela é o meio mais apropriado e eficaz
para ‘dar vida a um sujeito humano socializado e civilizado, ativo e responsável [...]
e capaz de assimilar e também renovar as leis do Estado que manifestam o conteúdo
ético da sua vida de homem-cidadão’ (CAMBI, 1999, apud MOTTA, 2007, p. 39).

Relevante também para as pujantes mediações da relação escola-prisão é a função da
escola. Considerando a conjuntura social moderna, na intenção de abranger essa função em
sua totalidade, põe-se em xeque a escola como instrumento de reprodução das relações na
sociedade capitalista, pela qual se reproduz, tão somente, a dominação e a exploração.
Conquanto, a função social da escola é promover múltiplas aprendizagens ao sujeito,
focalizadas nas diferentes dimensões humanas do conhecimento. A esse respeito, pondera-se.
[...] Já não cabe à escola apenas ensinar, uma vez que o conhecimento é armazenado
e transmitido facilmente em rede. Assim, ao lado de ‘aprender a conhecer’, espera-se
que a educação torne possível outras aprendizagens, como ‘aprender a fazer’,
‘aprender a conviver’ e ‘aprender a ser’. Nesse cenário, a escola é chamada a
incorporar os avanços advindos das novas tecnologias, sem perder de vista a sua
especificidade: apresentar às novas gerações as formas de convivência que tornam
possível a cidadania e o pleno desenvolvimento do ser humano (PENIN, 2009, p.7).

Esse pensamento expressa que, independente do espaço físico/geográfico onde está
localizada e dos condicionamentos sociais e estruturais imbricados nesse funcionamento, o
papel da escola que se desenha vai além da função básica de transmitir conhecimentos. Logo,
na condição de instituição formadora de seres humanos historicamente circunstanciados, a
escola tem por função social possibilitar a (re)construção, a socialização e a difusão do
conhecimento, mas sem deixar de compreender os pressupostos da condição humana e de
contribuir para o favorecimento das possibilidades de transformação da realidade concreta
(individual ou coletiva) dos sujeitos em processo de aprendizagem. Esse conhecimento, por
sua vez, não é imutável e nem está pronto. Trata-se de saberes em constante processo de
construção que não desvalorizam o diálogo com a cultura produzida na dinâmica social
acumulada historicamente.
Corrobora-se com Frigotto (1999, p. 44) ao afirmar que,
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[...] a escola é uma instituição social que mediante suas práticas no campo do
conhecimento, valores, atitudes e, mesmo, por sua desqualificação, articula
determinados interesses e desarticula outros. Nessa contradição existente no seu
interior, está a possibilidade da mudança, haja vista as lutas que aí são travadas.
Portanto, pensar a função social da escola implica repensar o seu próprio papel, sua
organização e os atores que a compõem.

Confirmando o apontado, a definição da função social da escola perpassa pelo lugar
que ela ocupa na sociedade do conhecimento, pelos nexos que estabelece com os princípios
democráticos, pelas conexões que mantém com a cultura, a ciência e a tecnologia e, mais
ainda, pelas interfaces que constitui com a comunidade envolvida e com o seu entorno.
Em sintonia com esse entendimento, é prudente avaliar que, mesmo para possibilitar
o acesso ao saber sistematizado, a função social da escola, além de não prescindir do contexto
sócio-histórico em que se insere, considera generalidades e especificidades in loco. Desse
modo, no conjunto das ações políticas e acadêmicas de seus currículos, de suas práticas e dos
projetos que desenvolve, a escola passa a respeitar os direitos da pessoa humana e as
diferenças entre pessoas, etnias, culturas, povos, comunidades, religiões, crenças, dentre
outros aspectos conjunturais da sociedade.
Depreende-se, desse contexto, que a educação em prisões “[...] não é apenas ensino,
mesmo que devamos ter certeza de que a aprendizagem de conhecimentos básicos esteja
assegurada. [...] a educação deve ser, sobretudo, desconstrução, reconstrução de ações e
comportamentos” (MEYER, 2006, apud JULIÃO, 2011, p. 214). Assim definida, “a educação
escolar no interior das prisões deve e pode estar comprometida com as condições de vida dos
encarcerados e contribuir para melhorá-las” (ONOFRE, 2011, p. 277).
No conjunto das políticas e dos projetos educacionais formulados, tal como o
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, é imperioso romper com a compreensão de educação como
um mecanismo fundamental de modernização, de desenvolvimento, de progresso e de
superação que insiste em perdurar e que se fortalece nas contradições e nas lutas de classes
(MOTTA, 2007, 39).
Scarfó, Breglia e Frejtman (2011, p. 163), ao problematizarem a importância do
acesso a uma educação de qualidade garantida como direito a todas as pessoas privadas de
liberdade, acreditam que as possibilidades da educação vão além das probabilidades reais de
inserção social e de desenvolvimento econômico. É por acreditar que a educação tem valor
em si mesma que deve figurar-se em um direito humano. E, exatamente por isso, deve ser
assegurada a toda a população, na perspectiva de promover “o desenvolvimento da
integridade das pessoas como reconhecimento do direito humano à educação como tal”.

107

Em

colaboração

com

o

entendimento

mais

pormenorizado

do

direito

supramencionado, Onofre (2011, p. 283) esclarece:
Trata-se de um direito individual a ser garantido pelo Estado, o qual, por meio de
suas instituições e políticas públicas, é o responsável por organizar e promover esses
direitos a todos os indivíduos da sociedade, independente de estarem ou não em
liberdade. [...] não há como negar a eficácia da educação escolar no resgate da
liberdade do aprisionado. A educação é um direito que assegura a condição de ser
humano, pois a partir dela se constrói o laço de pertencimento à sociedade, à
palavra, à tradição, à linguagem, à transmissão e à recriação da cultura, essenciais
para a condição humana.

Também fazendo o contraponto com a lógica mercadológica implantada na
educação, Meyer (2006) acrescenta que a educação (prisional), como direito,
[...] deve ser exercido sob algumas condições: não pode ser considerado como
sinônimo de formação profissional, tampouco usado como ferramenta de
reabilitação social. É ferramenta democrática de progresso, não mercadoria. A
educação deve ser aberta, multidisciplinar e contribuir com o desenvolvimento da
comunidade (MEYER, 2006, apud JULIÃO, 2011, p. 215).

Os pensamentos expressos reiteram a necessária articulação de projetos formativos
alinhados aos fundamentos da integração entre EB/EJA e EPT, sob os ângulos de três eixos: a
formação humana integral; a educação integrada e a integração curricular; e a elevação da
escolaridade, como exigências de escolarização para o vir a ser dos jovens, adultos e idosos
privados de liberdade.
A concepção de humanização enunciada faz referência ao universo teórico freireano.
Na tentativa de entendê-la a partir do binômio desumanizar e humanizar. Desse paralelo,
compreende-se que humanizar é lutar contra as barreiras da opressão, contra os
condicionantes que impedem o ser humano de pensar por si próprio, a sua vida e o mundo em
seu entorno criticamente. Nesse particular,
É por estarmos sendo este ser em permanente procura, curioso, tomando distância de
si mesmo e da vida que porta; é por estarmos sendo este ser dado à aventura e à
paixão de conhecer [...] é por estarmos sendo assim que vimos nos vocacionando
para a humanização e que temos na desumanização, fato concreto na história, a
distorção da vocação (FREIRE, 1994, p. 99).

A noção de humanização do ser humano expressa por Paulo Freire fundamenta-se na
ontologia do ser. Ao perceber o ser humano como um ser inacabado e em processo constante
de humanização, Freire (2005) propõe a educação libertadora, a qual mantém consonância
com o que denomina humanização do ser humano. Para o autor,
Na verdade, diferentemente dos outros animais, que são apenas inacabados, mas não
são históricos, os homens se sabem inacabados. Têm a consciência de sua
inconclusão. Aís se encontram as raízes da educação mesma, como manifestação
exclusivamente humana. Isto é, na inconclusão dos homens e na consciência que
dela têm (FREIRE, 2005, p. 83-84).
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O legado freireano é essencial para nortear este debate. Entende-se que a
ambivalência prisão versus humanização (via educação) mantém proximidades com a
dualidade desumanização versus humanização. A contraposição originada dessa relação foi
amplamente discutida nos escritos e nas reflexões de Paulo Freire, na perspectiva de apontar
para a necessidade de se construir uma educação que possibilite a libertação dos seres
humanos de sua condição de seres desumanizados. A conjetura posta guarda sintonia com as
intenções de um projeto educativo que articula educação escolar, educação em prisões e
qualificação profissional - cursos FIC.
Onofre (2011), apoiando-se nos postulados de Paulo Freire e nas ideias defendidas
por Dussel, julga a pertinência das reflexões desses estudiosos, entendendo-as como
extremamente relevantes para repensar a educação destinada a pessoas jovens e adultas
privadas de liberdade. Em suas ponderações, o autor considera que
[...] num espaço em que, embora sejam reprimidos, submetidos a regras rígidas,
desterritorializados da sociedade de pertencimento e inseridos em outra, com a
justificativa de que, através do isolamento, educação e trabalho devolvê-los-ão à
sociedade, aptos ao convívio social, também seja encontrado um outro espaço em
que se sobressaiam novas perspectivas, se recriem outras relações, constituam-se
outras práticas sociais de resistência, em seu sentido político e de ação e que, ao
mesmo tempo resultem em processos educativos, tendo em vista uma relação
pautada no respeito, na reciprocidade, na dialogicidade e na humanização entre os
pares (ONOFRE, 2011, p. 282).

Infere-se, das considerações expostas, que alcançar a educação em prisões em sua
conjuntura macro, mediatizada cultural, humana, histórica, social, ideológica e politicamente
pelas contraditórias relações que caracterizam a modernidade, requer guiar-se pelas
perspectivas dialógica, dialética, humanizante e libertadora.
Sem perder de vista esses pressupostos humanísticos, a educação vislumbrada alinhase a uma proposta de projeto societário emancipatório no qual “a vida humana só tem sentido
a partir da busca incessante da libertação de tudo aquilo que nos desumaniza e nos proíbe de
ser mais humanos, dignos e livres em nosso ser existencialmente situado” (ZITKOSKI, 2005,
p. 2).
No caso da educação em prisões na realidade brasileira é pertinente historicizar o
contexto dessa configuração.
O Brasil é um país com grandes problemas no campo prisional. Esse não é um
fenômeno recente e se manifesta vinculado à insegurança pública devido ao
crescimento da violência e sua falta de solução, que implica na inexistência de
políticas públicas adequadas que deveriam estender-se da promoção social à punição
justa. Esse crescimento descontrolado da violência ultrapassa a capacidade de
absorção existente no sistema prisional brasileiro que não vem dando conta da
população carcerária que lhe é destinada e não sabe lidar com ela. Em geral os
presos recebem um tratamento aviltante e retornam à sociedade mais degradados do
que quando entraram na prisão (BRASIL CNE/CEB, 2010, p. 3).
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Este quadro explicita a real problemática em que se insere a educação em prisões no
Brasil, além de fornecer subsídios para entender a relevância que a prática educativa
representa para o alcance dos propósitos enunciados, teoricamente, para o instituído prisão.
Dada a fluidez e a baixa incidência das ações planejadas até o final do século XX
para a educação em prisões no Brasil, foi a partir da primeira década dos 2000 que se
aviltaram eventos importantes no tocante à definição de diretrizes para essa efetivação, do
ponto de vista legal. Notadamente no que se refere ao desenvolvimento da EJA em espaços de
privação de liberdade, três marcos legais instituídos merecem destaque. Primeiro, a inserção
da educação em prisões no Plano Nacional de Educação - PNE. Segundo, o Parecer nº
4/2010/CNE-CEB, que culminou na Resolução nº 2, de 19 de maio de 2010/CNE-CEB (que
dispõem sobre as diretrizes nacionais para a oferta de educação para jovens e adultos em
situação de privação de liberdade nos estabelecimentos penais brasileiros). Terceiro, o
Decreto 7. 626, de 24 de novembro de 2011, que institui o Plano Estratégico de Educação no
âmbito do Sistema Prisional - PEESP. Todos eles representam avanços no que se refere à
garantia de direitos de cidadania e às conquistas sociais relativas a esse público. Sobre o
PEESP, em especial, destaca-se:
Art. 2º O PEESP contemplará a educação básica na modalidade de educação de
jovens e adultos, a educação profissional e tecnológica, e a educação superior.
Art. 3º São diretrizes do PEESP:
I - promoção da reintegração social da pessoa em privação de liberdade por meio da
educação;
II - integração dos órgãos responsáveis pelo ensino público com os órgãos
responsáveis pela execução penal; e
III [...]
Parágrafo único. [...]
Art. 4º São objetivos do PEESP:
I – [...]
II – [...]
III - contribuir para a universalização da alfabetização e para a ampliação da oferta
da educação no sistema prisional;
IV - fortalecer a integração da educação profissional e tecnológica com a educação
de jovens e adultos no sistema prisional (BRASIL, 2011b, s/p).

Além das citadas, é importante frisar que outras ações foram também implantadas
nos últimos dez anos para o sistema penitenciário brasileiro, resultante de um conjunto de
esforços provenientes de manifestações, de movimentos sociais e de decisões políticas
envolvendo organizações governamentais e entidades da sociedade civil.
A possibilidade legal de desenvolver o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL em
articulação com a educação em prisões advém dos dispositivos e das diretrizes do PEESP,
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mais precisamente o item IV, que estabelece vias de fortalecimento da integração da EPT com
a EJA no sistema prisional.
Muito embora se estabeleçam, em tese, em incentivos importantes, no caso das
atividades educacionais em prisões, constata-se que esses mecanismos legais não tem sido
suficientes para a ampliação das ofertas. Com a preocupação central de refletir sobre a
efetividade do praticado, apresenta-se, a seguir, as estatísticas do sistema penitenciário
brasileiro. A tentativa é cotejar informações sobre o perfil das pessoas privadas de liberdade e
contrastá-las com as ações vigentes para o desenvolvimento de atividades educacionais no
interior dos presídios.
O foco da discussão dos dados das tabelas que seguem são de caráter mais geral,
centrados nos indicadores do perfil demonstrado. As informações educacionais serão mais
bem estudadas no capítulo 4, quando no entrecruzamento das análises com as demais
informações coletadas.
Nessa direção, a Tabela 4, a seguir, mostra algumas estatísticas do Sistema
Penitenciário Brasileiro relativas aos anos de 2010 a 2012.

Envolvimento em atividades
educacionais

Alfabetizado

Ens.
Fundamental
Incompleto

Ens. Fund.
Comp.

Ens. Médio
Incompleto

Ens. Médio
Completo

Ens. Superior
Incompleto

Ens. Superior
Completo

Alfabetização

Ensino
Fundamental

Ens. Médio

Ens. Superior

Curso Técnico

Grau de instrução
Analfabeto

Total (homens e
mulheres)

Anos de referência

Tabela 2 - Quantidade e perfil de pessoas privadas de liberdade do Sistema Penitenciário Brasileiro (2010 2012)

25.319

55.783

201.938

52.826

47.461

32.661

3.134

1.829

9.583

22.028

6.468

265

1.670

2010 496.251
5,10% 11.24% 40,63% 10,65%

9,56%

6,58% 0,63% 0,37% 1,93%

26.410

52.843

36.289

58.380

216.660

59.046

3.757

1.906

4,44% 1,30% 0,05% 0,34%

10.032 28.437

7.754

93

1.724

2011 514.582
5,13% 11,35% 42,10% 11,47% 10,27% 7,05% 0,73% 0,37% 1,95%

5,53% 1,51% 0,02% 0,34%

27.813

29.117

64.102

231.429

62.175

56.770

38.788

4.083

2.050

8.392

7.289

178

2.377

2012 548.003
5,08% 11,70% 42,23% 11,35% 10,36% 7,08% 0,75% 0,37% 1,53%

5,31% 1,33% 0,03% 0,43%

Fonte: Formulário Categoria e Indicadores Preenchidos - Ministério da Justiça (2010-2012)

Em números absolutos, os quantitativos demonstrados na tabela 3 evidenciam, dentre
outros elementos qualitativos, o perfil de escolarização das pessoas privadas de liberdade dos
presídios brasileiros, com base nos relatórios divulgados pelo Ministério da Justiça (BRASIL,
2013) entre os anos de 2010 a 2012. Os dados revelados remetem-se ao conjunto de instâncias
que compõem as prisões do país.
Constata-se, em relação ao grau de instrução, que a maioria das pessoas em situação
de aprisionamento está entre analfabetas e com ensino fundamental completo. Tomando como
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exemplo o ano de 2012, dos 548.003 há concentração de 59,01% entre analfabetos, apenas
alfabetizados e com ensino fundamental incompleto. Considerando se tratar de pessoas com
faixa etária de 18 anos ou mais (inclusive os acima dos 60 anos de idade), esse público
configura uma demanda potencial de educação de jovens e adultos. Entretanto, as atividades
educacionais desenvolvidas no interior das prisões deixam a desejar.
Nenhuma das ações formativas classificadas na Tabela 3 atende, a contento, o
público a quem se destina. Em 2012, os percentuais mostram a seguinte relação: dos 323.344
que se declararam analfabetas, alfabetizadas e com ensino fundamental incompleto, apenas
6,84% estão envolvidas em atividades educativas dentro da prisão. Isso representa uma
estatística questionável, a qual aponta para a ingestão do Estado brasileiro no que se refere a
negação da educação como um direito humano de cidadania e pela ineficiência na formulação
de políticas públicas destinadas a essa demanda real de formação. Com isso, muitas pessoas
privadas de liberdade estão excluídas do processo educacional, seja ele formal ou não-formal,
e de educação geral ou formação profissional e até dos dois juntos.
No que tange aos dados prisionais do estado do Rio Grande do Norte, toma-se como
referência, também, o ano base de 2012, conforme informações da tabela 4 a seguir.

Ens. Fundamental
Incompleto

Ens. Fund. Comp.

Ens. Médio
Incompleto

Ens. Médio
Completo

Ens. Superior
Incompleto.

Ens. Superior
Completo

Alfabetização

Ens. Fundamental

Ens. Médio

Ens. Superior

Curso Técnico

5.845*

Alfabetizado

Total
(homens e mulheres)

2012

Envolvimento em atividades
educacionais

Grau de instrução

Analfabeto

Anos de referência

Tabela 3 - Quantidade e perfil de pessoas privadas de liberdade no estado do Rio Grande do Norte (2012)

905

957

1625

459

250

151

44

27

66

37

19

0

15

15,48%

16,37%

27,80%

7,85%

4,28%

2,58%

0,75%

0,46%

1,13%

0,63%

0,33%

0,00%

0,26%

* O relatório constata uma diferença no total de 1.182 detentos (não informados). Sendo assim, a população carcerária do RN
em 2012 era de 7.141 detentos. Para efeitos desse relatório, foi considerado o total de detentos informados - 5.845.

Fonte: Formulário Categoria e Indicadores Preenchidos - Ministério da Justiça (2012).

Desse diagnóstico, constata-se que os indicadores que caracterizam o grau de
instrução não diferem entre as duas esferas. Em relação ao nível de instrução, dos 5.845
privados de liberdade no estado que declararam o grau de instrução, 59,65% estão entre
analfabetos, alfabetizados e ensino fundamental incompleto. Por outro lado, os percentuais de
envolvimento dessas pessoas com atividades educacionais nesses níveis na prisão no RN são
emblemáticos: apenas 1,76%. Isso demonstra a omissão do poder público, na esfera estadual,
com a função social do instituído prisão.
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Dos fatores contidos nas tabelas 4 e 5, entrecruzando-os com as reflexões feitas até o
momento no que concerne à integração entre educação básica e educação profissional, aludese que nesses dois panoramas figura um campo efetivo para o desenvolvimento de ações
articuladas, envolvendo EJA, qualificação profissional - cursos FIC e educação em prisões.
Logo, um campo propício ao PROEJA FIC/FUNDAMENTAL na forma prisional. É nesse
patamar que se inscreve essa necessária articulação.
Não é demais lembrar que, no conjunto das seções e subseções construídas no
decorrer deste terceiro capítulo, perseguiu-se um entendimento sobre o PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL. Sob o prisma da conjuntura, do contexto, das implicações e das
associações imbricadas na configuração desse Programa, discutiu-se sobre aspectos fundantes
para se conceber a articulação anunciada entre EB/EJA e EPT por meio desse Programa.
No capítulo que segue, problematiza-se o contexto investigado guiando-se pelas três
dimensões de pesquisa: a) as intenções declaradas oficialmente para o PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL; b) o Projeto Pedagógico de Curso; e c) a gestão dos processos
pedagógicos e administrativos no funcionamento do Curso investigado.
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4 A EXPERIÊNCIA DO IFRN-MO COM O PROEJA FIC/FUNDAMENTAL: O
DESENVOLVIMENTO DE UM CURSO EM ESPAÇO PRISIONAL
Por meio da comunicação verbal – que é inseparável de
outras formas de comunicação, as pessoas ‘refletem e
retratam’ conflitos e contradições próprias dos sistemas
sociais e políticos e de suas formas de dominação, em
que a resistência está dialeticamente relacionada com a
submissão das pessoas na vida cotidiana. [...] Cada ator
social experimenta e conhece o fato social de forma
peculiar. É a constelação das diferentes informações
individuais vivenciadas em comum por um grupo que
permite compor o quadro global das estruturas de
relevância e das relações, em que o mais importante não
é a soma dos elementos, mas a compreensão dos
modelos culturais e das particularidades das
determinações (MINAYO, 2010, p. 209).

A ênfase da epígrafe introdutória, ao conferir valor às palavras no sentido da fala,
qualifica o significado da empiria para uma investigação científica. Porquanto, o presente
capítulo objetiva problematizar o instituído no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, explicitando
os intervenientes e os constitutivos do Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade
em Serviços, na forma integrada ao ensino fundamental, na modalidade EJA, desenvolvido
em espaço prisional pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte - campus Mossoró,
segundo a ótica dos sujeitos de pesquisa e entremeada pelas contribuições do marco teóricoepistemológico. Nas interfaces das falas – intervenções e informações verbais, sempre que for
necessário, serão utilizados fragmentos da análise documental, com base nas três dimensões
de análises e no alcance dos dois objetivos de pesquisa.
A primeira fala transcrita remete-se a mais uma das intenções declaradas oficialmente
no Programa em análise, conforme será explicitado a seguir.
Eu gostaria de me referir ao Projeto [Proeja FIC/Fundamental] como necessidade de
ser transformado em política pública. Até porque é, inclusive, uma pretensão nossa,
um sonho, não é! Porque, assim, como os internos têm uma mobilidade muito
grande de estar numa Unidade durante um período e depois ter de ser remanejado
pra outras, uma vez se tornando política pública, isso garantiria a terminalidade do
curso pra eles, garantiria não só o nível de escolarização, mas também da
profissionalização. Não a profissionalização pela profissionalização, conforme
[nome] acabou de falar, mas as duas coisas juntas. Então, se esse projeto de repente
se tornar um projeto de Rede, e virar uma política pública, nós temos a consciência e
a clareza de que ele, certamente, operacionalizará muitas mudanças nas vidas dessas
pessoas (G4, 2013, IFRN-MO).

A opinião expressa por G4 traz à baila mais uma – e talvez a principal - intenção do
conjunto de declarações formuladas para o Programa: a de consolidar-se como “proposta
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educacional que se pretende parte de uma política de inclusão social emancipatória”32
(BRASIL, 2007b, p. 5). Para essa gestora, na condição de política pública, esse formato de
Programa, “certamente, operacionalizará muitas mudanças nas vidas dessas pessoas”. E
mesmo demostrando os benefícios do Programa, a possibilidade de consolidar-se em política
pública representa, para G4, “um sonho”. Essa referência utópica ao PROEJA FIC
FUNDAMENTAL não se dá de forma aleatória, podendo estar sedimentada na histórica
negação ao direito à educação no Brasil como no descrédito para com as ações
governamentais para a educação. O desejo de ver materializada a intenção declarada no
discurso oficial está associado, na visão de G4, à possibilidade que o Programa traz de formar
a pessoa para a vida. No entendimento dela, na união da formação geral e qualificação
profissional ao mesmo tempo, uma não deve sobrepujar-se a outra. Integradas, elas se
complementam. A menção feita remete a noção de integração curricular proposto por Ciavatta
(2006).
A fala a seguir, mais que apontar para as possibilidades, traz à tona os desafios postos
na consolidação anunciada no discurso oficial.
A questão de ser uma política pública, ela traz um desafio grande para o Estado,
uma vez que o Estado é o executor da política de EJA. Você ter essa formação
profissional vai requerer do Estado uma capacidade, não é, um suporte pra fazer.
Porque, assim, o PROEJA FIC, ele é executado pelos IF’s já há algum tempo, acho
que, penso eu, desde que surgiram aqueles programas do FAT - trabalhador, que a
gente já trabalha isso em parceria com as prefeituras municipais. Então, você tem
aquele aluno do ensino fundamental e ele faz esses cursos, até onde eu sei é assim já
há algum tempo. Estamos tendo esta experiência, e isso num espaço prisional. Mas
assim, trazendo pra a política pública e trazendo pra a EJA, então cria uma demanda
pras prefeituras e pros estados, que vai além da capacidade dos IF`s, entende? Mas
que seria uma coisa fantástica, aliar essa formação profissional à educação desde o
ensino fundamental pra pessoa que já está no mercado de trabalho, ou está querendo
se reinserir, ou está afastado, é algo de fato muito interessante e desafiador, mas
seria muito bom que isso fosse a opção nossa de política pública (D1, 2013).

Num cenário em que se assentam argumentos dessa natureza, embora as possibilidades
sejam aviltadas, é na concretude das limitações que residem os obstáculos da implementação
do Programa. Na visão de D1, um desses obstáculos manifesta-se nas questões operacionais.
De fato, na consecução de uma ação dessa envergadura, projetado para se transformar em
política pública, as condições de implementação precisam ser refletidas, analisadas e
planejadas, no sentido de assegurar que o Programa aconteça, minimamente, a contento. Na
realidade da educação brasileira, essas preocupações ganham força em vista das medidas que
pouco se efetivaram historicamente. Todavia, é na esfera dos alcances, dos objetivos e das
32

A título de explicação, a política retratada no trecho retirado do Documento Base se refere à política de
integração da educação profissional com a educação básica na modalidade EJA, instituída pelo Decreto
5.840/2006, no Governo Lula.
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finalidades de uma ação como essa que devem ser concentrados os esforços em prol de
decisões conjuntas para essa realização. A impossibilidade alegada na fala de D1 refere-se à
operacionalização das ações que, segundo ela, “cria uma demanda pras prefeituras e pros
estados, que vai além da capacidade dos IF`s”. Ela faz menção às dificuldades próprias de
gerir administrativamente um Programa cuja proposta incide na articulação entre a
modalidade EJA, de responsabilidade das redes estaduais e municipais, e a qualificação
profissional, na visão dela, de responsabilidade dos institutos federais.
Embora anunciados para serem desenvolvidos na forma integrada, os cursos no
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL têm sido implementados por duas instituições diferentes,
por meio de parcerias, sendo que uma é responsável pelas disciplinas da formação geral e a
outra pelas disciplinas referentes à qualificação profissional-cursos FIC. Sob esse prisma,
pode-se culminar em proposições didático-pedagógicas e curriculares estanques e separadas
entre si. Esses condicionantes podem contribuir para o enfraquecimento das potencialidades
do Programa que, em tese, ainda residem no campo do discurso oficial.
Com a finalidade de trazer mais elementos para as reflexões, toma-se como referência
para ilustrar o apontado os índices de matrícula do PROEJA FIC FUNDAMENTAL entre
2010 e 2012.
Tabela 4- Matrícula de alunos no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL por dependência administrativa (2010 2012)
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL (POR
DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA)

ANOS

BRASIL

FED

EST

MUN

PRIV

2010

14.126

258

5.717

7.634

517

2011

23.975

647

14.213

8.534

581

2012

18.622

785

13.186

6.237

414
Fonte: Censo Escolar (2010; 2011; 2013).

Problematizando a baixa matrícula do Programa nos três últimos anos, os dados da
tabela 4 mostram as informações em nível de país, distribuídas entre as esferas públicas das
redes federal, estadual e municipal e da rede privada de ensino. Passados oito anos de
desenvolvimento, o que se percebe é um quantitativo insatisfatório de matrículas. No cômputo
dos três anos foram realizadas 56.723 matrículas no Programa. A tendência à estagnação e até
de diminuição de vagas destinadas ao público beneficiário explicitada na tabela é
questionável. Esses números absolutos concorrem negativamente para a efetivação da
intenção oficialmente declarada no Programa, em vista do propósito de consolidar-se parte de
uma política pública (BRASIL, 2007b).
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Considerando as possibilidades de articulação do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL
com a EJA, agrega-se ao debate um comparativo entre o ingresso dos estudantes nessas duas
ofertas formativas. Segundo o Censo Escolar dos anos de 2010, 2011 e 2013, no cômputo
geral das matrículas na modalidade EJA/ensino fundamental, incluindo os anos iniciais e os
anos finais e as modalidades presencial, semipresencial e a distância, foi matriculado em todo
o Brasil um total de 8.102.419 estudantes nas redes pública e privada.
Os dois panoramas de matrículas explicitados sedimentam, do ponto de vista da
demanda potencial, as prováveis possibilidades de articulação entre EJA e PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL. Também denuncia a distância entre o que o governo anuncia e o
esforço que faz para materializar o declarado. A projeção de tornar-se uma política pública é,
de fato, a expectativa revelada pelos sujeitos imbuídos numa ação concreta desse Programa.
Contudo, essa ação implica em aproximar a lógica do discurso oficial com a lógica da
demanda social.
As falas a seguir apresentam mais elementos sobre a propagada consolidação do
Programa em política pública: ‘é possível isso acontecer?’
É tanto possível que nós já estamos planejando a continuidade, não é?! (G2, 2013,
PFMos).
Eu acredito que sim, eu acredito que sim! Como a questão educacional do país tem
um déficit muito grande, né, cada um mais alto do que o outro. Mas a gente vê que
hoje a EJA, por exemplo no RN, tem uma população de analfabetos e os índices são
altíssimos, acho que se tornar uma política, talvez no momento, seja muito
adequado, muito adequado para suprir esse déficit, enquanto, né, esperamos outras
políticas pra que esta educação de base na época certa se fortaleça (G3, 2013,
PFMos).
[...] Como a nossa conversa é esse debate, né, eu já penso diferente, que hoje a
política pública está recuperando uma falha dela, uma falta de políticas públicas que,
por que senão no meu ver, não teria presos analfabetos por falta de uma política
pública, então ela tá querendo recuperar o que ela não fez (D2, 2013).

G2 e G3 atestam a materialização desse propósito tomando como referência os
contextos locais. Dessas visões existe um outro lado a ser observado: o da dívida histórica
brasileira pela negação do direito à educação. No entendimento de D2, a palavra-chave é
‘recuperar o que ela não fez’. Já para G3, tornar-se política pública “para suprir o déficit que
é muito grande”. Os argumentos utilizados pelos sujeitos contestam os sentidos atribuídos à
política social declarada pelo Programa: “política social de inclusão emancipatória”. O viés
teórico dessa declaração e os sentidos expressos pelos sujeitos direcionam a um importante
questionamento:

PROEJA

FIC/FUNDAMENTAL:

inclusão

emancipatória

ou

compensatória? Eis, portanto, duas questões fundantes a essa problematização.
O relato a seguir vem de encontro à adoção de uma medida educativa compensatória
em detrimento do direito de cidadania.
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A educação de pessoas privadas de liberdade não pode ser vista como compensação,
mas como direito (G4, 2012, informação verbal).

Mesmo se referindo, de modo mais específico, a educação em prisões, G4 traz uma
importante defesa em prol da educação como direito da pessoa humana. Nesse argumento
reside um apelo para que as ações educativas não se guiem pelo paradigma compensatório, e
essa se constitui numa referência direta ao PROEJA FIC/FUNDAMENTAL. O pensamento
de G4 se coaduna com uma intenção declarada pelo Programa: “superar o caráter
compensatório e assistencialista instalados nas ações educacionais destinadas à Educação de
Jovens e Adultos e à Educação Profissional ao longo de nossa história” (BRASIL, 2007b, p.
25).
Pelas questões postas em debate e, sobretudo, pelos argumentos apresentados nas
intervenções dos sujeitos, infere-se que, ao contrário do que está declarado no Documento
Base, o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL se aproxima muito mais de uma ação inclusiva de
cunho compensatório. Esse pensamento respalda-se nas informações dos sujeitos ao tomarem
como referência para as suas intervenções experiências que tiveram com a educação de jovens
e adultos associada à educação em prisões promovida no âmbito desse Programa. E como
toda iniciativa enunciada de inclusão precede uma ação de exclusão, isso implica no
reconhecimento de exclusão social de um contingente de pessoas cerceadas do direito à
educação. É um Programa de cunho inclusivo, uma vez que busca corrigir as “fragilidades de
uma universalidade em todo e cada indivíduo e que, em uma sociedade de classes, apresenta
graus consideráveis de desigualdade. [...] Fundamenta-se nos conceitos de igualdade e de
universalização, tendo em vista a redução da desigualdade social” (CURY, 2005, p. 4).
Igualmente, é um Programa de cunho compensatório, uma vez que tem por finalidade
compensar

déficits

sociais

de

escolaridade,

utilizando-se

do

viés

da

educação

institucionalizada para salvaguardar um direito constitucional suplantado ou perdido. Todavia,
“a concepção compensatória nutre visões preconceituosas que subestimam os alunos, dificulta
que os professores valorizem a cultura popular e reconheçam os conhecimentos adquiridos
pelos alunos na vida social e no trabalho” (DI PIERRO, 2005, p.118).
Considerando as especificidades de uma proposta focada na articulação entre educação
básica/EJA e educação profissional/qualificação profissional - cursos FIC cuja base formativa
é a qualificação profissional para atuação (futura ou imediata) no mundo do trabalho, como o
Programa em análise, mais do que um ato compensatório, deve-se perseguir a emancipação
humana. A perspectiva emancipatória aqui entendida se traduz na dialética ontológica e
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histórica do ser humano (RAMOS, 2007). Alcançar esse ideal consiste num ato legítimo e
desafiador.
A legitimidade incide na apreensão de que a emancipação humana é uma condição
essencial ao próprio sujeito social e de suas condições reais de existência. O desafio consiste
no ato de planejar uma ação educativa que assuma como centralidade o ser humano concreto,
que vive, se relaciona, produz e se reproduz em uma sociedade historicamente determinada,
guiada pelos atributos da essência humana em contraposição a processos que desumanizam o
ser humano, centrados nos meios de produção que visam um produto pronto para atuar no
‘mercado’.
Na continuidade desse debate, abordam-se, na próxima seção, os meandros que
configuraram a materialização PROEJA FIC/FUNDAMENTAL por meio do Curso
investigado, constituindo-se na segunda dimensão de análise desse estudo.
4.1 AS MEDIAÇÕES ENTRE O PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO INVESTIGADO E
AS DIRETRIZES NACIONAIS PARA O PROEJA FIC FUNDAMENTAL
O curso me ensinou não somente como a gente
administra a profissão, mas também como a gente
administra a vida da gente, a nossa família, o nosso lar,
etc. (Estudante do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL,
2013).

A ideia explicitada na epígrafe norteia o debate que se inicia para problematizar o
Curso investigado. Essa seção corresponde, também, ao primeiro objetivo de pesquisa que é
perscrutar as mediações entre o PPC do Curso investigado e as diretrizes nacionais
formuladas para PROEJA FIC/FUNDAMENTAL. Será observada, portanto, a aderência do
PPC com as bases que sedimentam a oferta de cursos no âmbito do Programa em nível
nacional.
A relação de integração da educação profissional com a educação básica, proposta na
articulação da EJA/EF com qualificação profissional-cursos FIC e anunciada no PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, guia-se pelas orientações do Documento Base - documento oficial
elaborado para nortear essa proposta formativa, que estabelece as diretrizes teóricas, didáticopedagógicas e curriculares para a organização do PPC. Em se tratando da associação do curso
com a educação em prisões, existe também o Documento Orientador para o PROEJA FIC em
prisões federais no País. Portanto, ambos são objetos de análise, já que são documentos
balizadores da elaboração do PPC.
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O relato a seguir faz menção à configuração do curso dentro do escopo desse
Programa, na compreensão de um dos docentes do Curso.
[...] Não se trata de um curso profissionalizante isolado. Você tá formando aqui o
pedreiro, você tá formando aqui o pintor, mas, assim, junto disso você tá resgatando,
junto desse formato, a questão da formação geral, entendeu? Você está resgatando
aqui a questão da comunicação e expressão, a questão do cálculo, da matemática, do
uso social da escrita. Entende? Então, assim, nem traz a formação geral isolada e
nem a profissional apenas. É uma coisa que une, que junta, ele traz conhecimento de
uma base e lança na outra. Então, existe essa questão da práxis, existe essa união
teoria e prática (D1, 2013).

A fala de D1 revela o nível de compreensão que o docente tem sobre os atributos
fundantes da integração anunciada no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL. Estão implícitos
nesse depoimento os princípios de integração curricular, formação integral, elevação da
escolaridade, interdisciplinaridade e da união entre teoria e prática. O entendimento de D1
induz a observar as prováveis aderências do PPC com as diretrizes nacionais, dado os
elementos consubstanciados nessa fala.
O ponto de vista transcrito a seguir aborda a estrutura organizacional do curso, com
base no que está previsto no PPC.
Eu acho que a proposta, o projeto atente a proposta do curso, né, eu acho que ele
está bem amarrado no PPC, os objetivos são bem claros, tem tudo a ver com a
disciplina, carga horária, disciplinas, os dois blocos, né, e..e... o projeto ajudou a
transformar nesses moldes (D8, 2012).

O componente suscitado na fala diz respeito à organização curricular do Curso. Ao
afirmar que o PPC corresponde aos propósitos do curso, D8 expõe a sua percepção sobre a
proposta elaborada, validando que o modelo em dois blocos “ajudou a transformar”.
A organização curricular do curso está respaldada, legalmente, no Art. 3º do Decreto
5.840/2006. Do ponto de vista teórico-metodológico, está orientada pelas recomendações do
item 6 do Documento Base do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL. Define-se uma carga horária
total mínima de 1400 horas relógio para os cursos, sendo 1200h para a formação geral,
equivalente aos componentes curriculares do ensino fundamental-EJA, e 200 horas referente à
qualificação profissional.
No sentido de observar a aderência da estrutura do curso com o que reza esses dois
documentos, apresenta-se, a seguir, a matriz curricular do curso investigado.
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Figura 3 - Matriz curricular do Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços, integrado
ao ensino fundamental na modalidade EJA, do IFRN-MO

Fonte: PPC do Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços (NATAL, 2011, p. 10).

Essa figura demonstra claramente os dois blocos referidos na fala de D8. Além disso,
nota-se que há a consonância entre a matriz curricular do curso e os determinantes dispostos
nos dois documentos oficiais no que se refere à recomendação da carga horária. São nove
disciplinas referentes à formação geral EJA/EF, com 1200 horas, e sete disciplinas referentes
à qualificação profissional – cursos FIC, com 200 horas, perfazendo um total de 1.400 horas.
Mesmo havendo essa aderência, pelo menos duas questões serão problematizadas a partir do
ponto de vista dos sujeitos: a distribuição da carga horária entre os dois núcleos e as horas
para atividades a distância.
Os sujeitos acenaram para algumas insatisfações em relação a disposição das horas,
conforme se apresenta no conjunto das falas que tem a representação de todos os segmentos
dos sujeitos de pesquisa.
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[...] a parte profissionalizante poderia ser um pouquinho maior. Eu acho ela
pequena, sabe [nome] porque, a gente pode observar que a parte profissional, assim,
na minha opinião, poderia ser um pouco maior sabe... Até pra... Porque que eu digo
isso? [...] eu percebi que se tivesse mais tempo, uma carga horária maior, ela poderia
ter feito assim muito (G6, 2013, IFRN-MO).
O pouco tempo dado no curso é um ponto negativo. Se fosse dado mais ênfase à
parte profissional prepararia melhor. A parte profissional é mais importante que a
básica e, por isso, deveria ter tido mais tempo (E6, 2012, informação verbal).
A carga horária da parte profissionalizante foi muito pequena, não dizendo que as
outras matérias não são importantes, mas a parte da gestão deveria ser melhor (E3,
2013).
[...] isso também não vai fazer com que eu diga “ah, tá perfeito, que essa carga
horária é a ideal”, a gente sabe que não é, né, poderia. [...] acho que a formação geral
não dá nem pra mudar que faz parte da legislação e tem que ser aquela ali, não é
(D7, 2012).
A carga horária do curso deveria ser mais ampliada, pois o curso é muito importante
(E4, 2013).
O pouco tempo de algumas disciplinas (E5, 2013).

A legitimidade das insatisfações incide no formato da integração curricular planejado
para compor as duas áreas da formação no PPC, que destina 1200 horas para a EJA e apenas
200 horas para todas as disciplinas da qualificação profissional-cursos FIC. A distribuição da
carga horária foi qualificada pelos sujeitos como insuficiente, pequena, que tem pouco tempo
e que deveria ser mais ampliada. Na direção das falas de G6, D7, E6, E3, E4 e E5, admite-se
que essa distribuição não é satisfatória. Não se discute aqui o mérito da integração curricular
favorecida nesse formato para elevar a escolaridade dos estudantes. O que é questionável é
que a educação que se coloca como oportunidade para os sujeitos da EJA associada à
educação em prisões, por meio de um curso no formato do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL
como esse, não atende às expectativas formativas de seus destinatários no quesito carga
horária.
Ainda há outro aspecto a ser observado nessas falas. Com exceção de D7, ao
mencionar que o tempo destinado às disciplinas da formação geral “não dá nem pra mudar,
que faz parte da legislação e tem que ser aquela ali”, os demais silenciam em relação à carga
horária de disciplinas para o bloco da educação geral/EJA-EF. É bem verdade que há uma
determinação legal que deve ser cumprida nesse sentido, mas a recomendação contida no
Decreto se remete aos ‘mínimos’ exigidos. Esse dispositivo, além de assegurar a carga horária
recomendada legalmente para a EJA, também possibilita a ampliação da carga horária da
qualificação profissional no currículo dos cursos ofertados no âmbito do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL. E essa permissão não foi pleiteada no PPC do Curso. A fala a seguir,
que expressa como o Curso foi desenvolvido, depõe em favor das prováveis condições de
ampliação.
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Eu trabalho na penitenciária. Como gestora, auxilio o líder na execução do projeto.
E eu posso falar desse projeto em si, esse que a gente desenvolveu, não é, mas eu
acho a filosofia dele muito interessante. Porque numa penitenciária de segurança
máxima, é ... a forma como ele foi executada, executamos ele lá até em horário
integral né, manhã e tarde. Então, os presos, os alunos, assistem aula no turno
matutino e vespertino, três vezes na semana. Então o desempenho dos alunos, a
gente viu ali, que as notas foram excelentes, as notas foram excelentes (G3, 2013,
PFMos).

Acredita-se que na definição da carga horária de um curso de qualificação profissional
integrado à EJA como esse, planejado para o contexto da educação em prisões, um fator
relevante a ser considerado é o tempo dos internos. Em tese, o tempo destinado à realização
do curso poderia ser maior em razão do tempo que os estudantes têm disponível, tendo em
vista a situação de privação de liberdade dos estudantes. Mesmo assim, a proposta do PPC
não pleiteou quaisquer possibilidades de ampliação de carga horária. Indubitavelmente, esse é
um dos pontos polêmicos mais recorrentes no cenário da oferta exclusiva da qualificação
profissional–cursos FIC. No geral, inexistem diretrizes nacionais que regulamentem essa
oferta e, quando existem, a proposição de carga horária não é muito diferente. Os PPCs
(quando existem) centram-se numa qualificação voltada, muito fortemente, ao domínio de
competências (saber fazer), com a promoção de cursos desassociados, na sua grande maioria,
da elevação da escolaridade. Como reflexo desse panorama, são planejados cursos de
qualificação profissional-FIC aligeirados e com pouco (ou nenhum) aprofundamento das
bases da ciência, da cultura, da tecnologia e do trabalho (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS,
2005).
Sobre o segundo aspecto a ser problematizado na definição da carga horária do curso
no PPC, tem-se a divisão das horas presenciais e a distância. Essa condição é possibilitada
pela natureza da modalidade semipresencial que caracteriza o Curso, segundo consta no termo
de Aprovação do PPC na Resolução nº 12/2011- CONSUP/IFRN. Duas informações, de
ordem legal, são relevantes para esclarecer em que essa organização se fundamenta.
A primeira diz respeito ao Documento Base do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL
(BRASIL, 2007b). Mesmo recomendando que a modalidade presencial é a mais indicada para
o desenvolvimento de cursos no âmbito desse Programa, o Documento esclarece que não deve
se restringir ela. Abre possibilidades para outra modalidade, “desde que não haja
descaracterização da modalidade presencial, pode-se fazer uso de recursos da educação à
distância” (BRASIL, 2007b, p. 51).
A segunda refere-se à legislação que respalda as atividades educacionais na prisão. A
definição pela modalidade a distância está calcada no artigo 5º da Resolução nº 2, de 19 de
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maio de 2010 CNE/CEB (BRASIL, 201b0, s/p), que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para
as ofertas educativas nos estabelecimentos penais. Esse marco regulatório prevê, no Art. 5º,
que as instituições ofertantes, considerando “as especificidades da educação em espaços de
privação de liberdade, deverão incentivar a promoção de novas estratégias pedagógicas, [...]
como de programas educativos na modalidade Educação a Distância (EaD), a serem
empregados no âmbito das escolas do sistema prisional.”.
Em sendo assim, a organização curricular disposta no PPC, que distribui o Curso em
50% de aulas presenciais e 50% com atividades de EaD, está amparada legalmente nessas
duas indicações. Para um dos gestores do curso, “essa carga horária semipresencial no
projeto de curso, [nome], é em função da necessidade do curso” (G3, 2012, IFRN-MO).
Ainda que se constitua em necessidade do próprio Curso, quando um projeto
educativo é formulado a partir da previsão de 50% de aulas a distância, como no caso
investigado, o planejamento para a realização dessas atividades é condição sine qua non, em
consideração à condição de privação de liberdade dos alunos. A fala a seguir complementa a
justificativa dada por G3.
[...] eu acho que não podia ser diferente, porque tem essa questão presencial e não
presencial. Então, assim, eu acho que ele adequado, né, pra proposta, pra questão de
estar lá, porque eu estive lá apenas na visitação, certo ... aí me perguntei: como é que
eu vou trabalhar aqui? é tão complicado, né, essa história. Então, quando você vê o
projeto, que você conhece, aí você compreende, né, a formatação, o porquê
semipresencial (D7, 2012).

D7 associa a definição das aulas a distância ao fato de o curso ser realizado “lá”, ou
seja, na prisão. Mesmo sendo lá, o fato é que essa organização semipresencial pressupõe
planejamento antecipado, criatividade e mais dedicação por parte do professor para fazer
acompanhamento sistemático aos alunos durante o desenvolvimento das disciplinas, tendo em
vista que eles precisam dar as devolutivas das atividades não presenciais continuamente.
Implica, também, na gestão desses processos pedagógicos, um ponto a ser tratado com mais
detalhes na próxima seção desse texto.
As falas a seguir estabelecem um elo entre a escolha do curso e a concepção de
trabalho que vai se revelando no PPC.
Eu associo a escolha também, professora, à utilidade do curso (D8, 2013).
O uso do trabalho (G4, 2013, IFRN-MO).
Então, o curso, ele seria muito bem aproveitado, muito bem utilizado no mundo do
trabalho, considerando que serviços é uma das áreas em expansão. Então a gente, né,
escolheu serviços nesse sentido. Do meu ponto de vista, eu trabalhei diretamente
com disciplina profissional, pesavam essas duas questões: algo que pudesse ser
trabalhado teoricamente, precisaria ser um curso de base bem mais teórica, e que
fosse de fato um curso, como posso dizer... (D8, 2013).
[...] que pudesse ser posto em prática lá fora quando eles saíssem (G4, 2013, IFRNMO).
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Exatamente. Que pudesse ser utilizado (D8, 2013).

A ligação do curso com as expectativas de atuação futura dos egressos no mundo do
trabalho, conforme o apontado acima, de fato se constitui numa preocupação apropriada,
desde que não seja o único critério balizador. O diferencial do pensamento exposto é que, ao
referenciar o mundo do trabalho, D8 extrapola a noção restrita de ‘mercado de trabalho’,
compreendendo essa categoria como algo implícito à natureza humana, construído por ele na
sua relação histórica e social (RAMOS, 2007).

Esse sentido de trabalho ultrapassa as

dimensões econômica e administrativa e a prevalência do trabalho assalariado/emprego que
guia a noção de mercado de trabalho.
As razões apresentadas no PPC para justificar a criação do Curso no âmbito do IFRN é
um dado importante para verificar a concepção de trabalho predominante nesse documento.
O crescimento do setor de serviços no Brasil fez com que se passasse a exigir
profissionais comprometidos com a gestão e também com a qualidade dos serviços
prestados pelas organizações. Por essa razão, o Curso de Auxiliar Técnico em
Gestão e Qualidade em Serviços se justifica como lócus de empregabilidade para os
apenados, que serão ressocializados e precisam ser inseridos imediatamente no
mercado de trabalho. (NATAL/IFRN, 2011, p. 8).

A ênfase da justificativa dada recai, fundamentalmente, na empregabilidade e no
mercado de trabalho. A noção de trabalho explicitada nessa parte do PPC, decerto, é
preocupante. A concepção pautada no Documento Base do PROEJA FIC FUNDAMENTAL
apresenta o trabalho sob duas nuances: a) “[...] como atividade vital que torna possível a
existência e a reprodução da vida humana e, consequentemente, da sociedade”; b) como
atividade educativa, no sentido de “[...]valorizar as dimensões filosófica, estética, política e
ética, ultrapassando os limites estreitos do utilitarismo da Educação Profissional, superando a
pedagogia taylorista/fordista que norteou, por longos anos, a formação dos trabalhadores”
(BRASIL, 2007b, p. 32-33).
Logo, não há aderência entre o PPC do Curso e as diretrizes orientadas para o
Programa no que concerne às declarações feitas oficialmente sobre a concepção de trabalho
que deve pautar o curso. Essa averiguação é emblemática. Em contraposição ao viés
mercadológico explicitado na justificativa, o que se espera é que a qualificação profissional,
guiando-se pela linha filosófica que respalda o trabalho como princípio educativo e da
prevalência da noção de mundo do trabalho em contraposição ao mercado de trabalho,
subjugue a condição de trabalho alienado, no qual há a separação explícita do trabalhador do
conteúdo de seu trabalho, e possa favorecer ao ser humano, trabalhador atual ou futuro, o
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acesso às bases científicas da profissão e do seu labor, formando-o ou qualificando-o para a
vida e para o trabalho ao mesmo tempo.
Implica, pois, introduzir o terceiro componente das análises do PPC, a saber: elevação
da escolaridade, formação humana integral e integração curricular. Em diálogo com o
adensamento teórico construído no item 3.2.1, que trata de três das intenções declaradas no
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, busca-se entrecruzar teoria e o instituído no PPC, de
maneira a perceber como esses elementos estão consubstanciados no referido documento e
como os sujeitos da pesquisa se posicionam em relação à essa materialização na prática.
Em seu conjunto, os três princípios declarados oficialmente no Programa estão
pautando, no todo ou em parte, o PPC do referido curso. A elevação de escolaridade se produz
a partir do momento em que o Curso integra EJA e qualificação profissional – cursos FIC.
Isso se coaduna com a defesa declarada no Documento Base do Programa (BRASIL, 2007b,
p. 20) ao afirmar ser “fundamental associar a elevação de escolaridade a uma formação
profissional, ainda que básica em seu primeiro momento”, confirmando-se na proposição em
análise.
Muito embora a elevação da escolaridade esteja contemplada, dada à integração
proferida, não aparece explicitamente nos objetivos específicos e no perfil profissional de
conclusão do curso contidos no PPC o que se deseja alcançar com a formação geral, no nível
da EJA. Apenas é feita a menção sutil no objetivo geral: “[...] integrando a formação técnica à
cidadania na busca da formação continuada” (NATAL/IFRN, 2011, p. 8). Portanto,
considerando a ausência do tratamento específico voltado à formação geral-EJA, é presumível
afirmar que, no tocante à organização do projeto, há primazia da qualificação profissional em
detrimento dos conhecimentos a serem alcançados no nível da modalidade EJA.
Discute-se sobre o princípio da formação humana integral a partir do entendimento
dos sujeitos da pesquisa. Para eles é uma utopia possível de ser realizável.
Pelo fato de trabalharmos em um ambiente prisional, que priva os alunos à
liberdade, né, então o contato com os professores leva-se a esse conhecimento
empírico do contexto social que é aqui fora, né, eu penso assim dessa maneira. A
formação integral humana que tem é o nosso contato entre o docente e o discente,
né. A gente ali que tá, vem de fora, de fora entre aspas, pra dar aula lá dentro (D7,
2013).
Eu vejo a formação integral assim, a visão do homem que ele age, pensa e sente, né,
uma formação que você não trata pelo trazer o conhecimento, mas trata também o
uso desse conhecimento, o uso desse saber. Esse conhecimento tem um contexto de
realidade social que temos, de nação, de mundo globalizado. Então, assim, nós... a
gente não pode chegar numa sala de aula e ser conteudista, né, trazer um conteúdo
distante, conteúdo pelo conteúdo, mas esse conteúdo dentro de um contexto (D8,
2013).
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Essa formação integral aconteceu, entendeu? Aconteceu, eles sentiram. Eles tanto
tiveram a... essa parte formal, o conteúdo técnico, como eles também tiveram o
conteúdo humano, essa coisa conceitual. Então eles, essa fala deles, traça isso, que
ele aprendeu mais do que ler e escrever, do que retomar os conhecimentos de
História e Geografia, mais que isso foi a aprendizagem que eles tiveram para a vida.
E a gente acha que isso mexeu na questão exatamente dos valores e das atitudes, ou
seja, além de conhecimentos e habilidades nós conseguimos trabalhar valores de
atitude (D8, 2013).

No bojo dessas apreensões, a formação integral conclamada na declaração feita
oficialmente no Programa ganha materialidade nas falas dos sujeitos. Os relatos evidenciam
que os docentes tratam com propriedade elementos nucleares dessa concepção. E isso se
confirma de forma mais contundente no entrecruzamento entre o que os docentes relatam
sobre sua prática e o ponto de vista dos estudantes a esse mesmo respeito.
Eu creio que esse curso foi muito importante para nossas vidas, ele abriu uma janela
para a nossa vida, que estava muito tempo fechada (E3, 2013).
Além da boa vontade dos nossos queridos docentes eles sempre nos ensinaram
outras coisas fora das matérias como por exemplo: valorizar as oportunidades boas
que a vida nos oferece (E4, 2013).
Os professores não nos ensinaram somente os conteúdos, mas também nos
ensinaram como nós devemos viver, como nós devemos agir em oras de tenção (E5,
2013).
Eu percebi quando nas aulas os professores sempre nos incentivaram, sempre nos
davam palavras de conforto e nos aconselhavam para uma vida melhor quando
sairmos da prisão (E6, 2013).
Através de muito diálogo dos responsáveis, no caso de dona [nome] e os professores
que nos ajudaram de maneira positiva (E2, 2013).

Na sintonia entre os dizeres dos professores e o que relataram os alunos, traduz-se um
princípio relacional fundante: a humanização. Implica dizer que as intenções declaradas no
Programa, de contribuir para a formação humana integral dos sujeitos, podem se materializar
na prática. A formação humana vem a complementar os propósitos pretendidos, sobretudo
quando se trata de uma experiência com a educação em prisões.
Outro mecanismo preponderante imbuído na consecução desse curso está relacionado
à integração curricular. Na compreensão dos docentes e gestores, a integração curricular
incidida no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, embora possível, demanda atenção e reflexões
de naturezas variadas. Os relatos a seguir concorrem para essa constatação.
Certas coisas que não combinamos e que coincidiu, por exemplo, fui uma das
primeiras que comecei lá e [nome] tá finalizando. Dando conteúdo mesmo, falando
sobre a música em Artes, a história da música e tudo, e ele entrou em regiões, uma
coisa que eu trabalhei em Geografia na primeira disciplina, não foi combinado,
então a integração, mesmo sem uma combinação entre a gente, trabalhamos
integrado, né. Então, assim, eu acho que... eu creio que devido formação ter sido
boa, ter passado isso pra gente (D4, 2013).
Os conteúdos muito dinâmicos, mas aulas as vezes remetia, eles traziam coisas que a
[nome] tava trabalhando, que [nome] tava trabalhando, que [nome] tava trabalhando,
que [...]... Eles faziam uma ponte de uma disciplina para a outra, entendeu? Então eu
acho que, assim, essa questão a gente percebe que uma coisa é interdisciplinaridade,
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né, a gente percebe claramente e é interessante porque é uma coisa que eles mesmos
traziam. Eles mesmos lembravam: ah, que a gente viu isso com a professora [nome]
e eles faziam muito essa ponte, tanto das disciplinas profissionais entre si como das
disciplinas da formação geral com a profissional .Isso foi tão sério que eles
perceberam que a disciplina que eu lecionava era continuação da [disciplina] de
[nome], e eles disseram: professora, sua disciplina é continuação da de [nome] é?. E
eu disse: é, é, na mesma linha (D6, 2013).

A integração curricular suscitada na proposição do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL
e, por consequência, sugestionada no PPC do Curso, não se constitui em uma prática
pedagógica simples. Na visão dos docentes do Curso, a integração refere-se, por vezes, a uma
ação realizada pelo estudante. Frases como “eles faziam uma ponte de uma disciplina para a
outra”, “eles mesmos lembravam” ou “eles perceberam que a disciplina que eu lecionava era
continuação da [disciplina] de [nome]”, nos dizeres relatados acima pelos docentes, parecem
remeter ao entendimento de que é o estudante quem faz, sozinho, a integração curricular ou
restringe-se a questões metodológicas de aproximação entre as duas áreas ou duas disciplinas
do curso. A materialização do princípio da integração precisa extrapolar os limites de que é o
aluno quem consegue fazer.
Para o estudante, a integração curricular é sinônimo de aproximação. Quando se
cogitou sobre esse assunto, as opções ‘percebi pouca aproximação’ e ‘não percebi nenhuma
aproximação’ não foram assinaladas no questionário. Alguns entrevistados responderam ter
percebido muita aproximação, conforme as exemplificações abaixo.
Houve sim aproximação, pois as aulas ministradas pelas professoras [nomes] foram
uma sequência de temas, sendo que outros professores também se assemelharam as
disciplinas (E2, 2013).
Professora, percebi muita aproximação nas aulas da professora [nome] e da
professora [nome]. São matérias quase idênticas. Ah! O professor [nome] também
na sua aula de empreendedorismo (E3, 2013).
Nas aulas da professora [nome] e da professora [nome] ambas as matérias
complementavam uma a outra. Obs: É apenas um exemplo (E5, 3013).

Há, nas afirmações dos estudantes, sintonia com ponto de vista dos docentes e entre a
observação dos alunos e os exemplos dos docentes. Esse dado revela, em parte, compreensões
equivocadas de como conceber e como alcançar, na prática, a integração curricular por parte
dos docentes. Mesmo obtendo resultados satisfatórios, um dos prováveis motivos que
fundamenta essa visão: falta formação para os docentes encontrarem as diretrizes teóricometodológicas no alcance da integração curricular. A fala de G4, a seguir, traz mais
elementos para compreender o embates teórico-metodológicos que norteiam a materialidade
da integração curricular.
Na verdade eu quero crer que esse projeto de integração, essa perspectiva de
integração curricular ainda esteja sendo costurada, né, uma coisa meio nova, né. Ela
é necessária, entretanto, ainda está em uma fase embrionária. Cada um tentou a seu
modo, tentou do seu jeito, aí eles estão trabalhando, preparando, uma atividade com
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os alunos de modo que eles possam apresentar no final do curso as duas disciplinas
juntas sem ser aquela, vamos dizer... Que às vezes a gente trabalha, diz que está
trabalhando com a integração curricular e na verdade é uma justaposição de
conteúdos, uma justaposição de disciplinas. Então não foi isso que aconteceu no
curso, embora eu haja de vir ainda é uma coisa muito embrionária, ainda é um
processo em construção (G4, 2013, IFRN-MO).

Esta explicação corrobora com a percepção de que houve esforços e tentativas para
alcançar a integração. Cada um foi tentando fazer ao seu modo. Todavia, integrar currículos,
conhecimentos, áreas, disciplinas, eixos, temas, exige domínio e conhecimentos de categorias
estruturantes basilares de integração curricular anunciada nos propósitos do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL. No desdobramento do currículo, no tratamento pedagógico das
disciplinas e na transposição didática dos conhecimentos e saberes abordados na sala de aula e
nos direcionamentos para o desenvolvimento de um curso, a integração curricular não se
remete apenas a um mecanismo metodológico a ser acionado pelo estudante, como alguns
docentes mencionaram. A natureza dessa integração, além de requerer do aluno habilidades
mais complexas e dos docentes maior domínio e aprofundamento amplo de conhecimento,
ainda exige abordagens questionadoras, desafiadoras, dinâmicas, criativas e interativas.
Implica, sobremaneira, no currículo integrado, entendido como diretriz que “organiza o
conhecimento e desenvolve o processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos
sejam apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que se pretende
explicar/compreender” (RAMOS, 2008, p.114).
Assim direcionada, a integração curricular declarada vai muito além da simples junção
e sobreposições de conteúdos ou comparação entre conhecimentos. Pressupõe associação,
diálogos inter-relacionados, interdisciplinaridade e contextualização. Assumir a integração
curricular, segundo essa ótica, implica, mais que a integração de níveis e modalidades de
ensino envolvidos na articulação anunciada para o Curso investigado e de relações entre os
conteúdos realizados pelos próprios estudantes. Assim, a compreensão de currículo que
orienta o PPC do Curso busca o alinhamento com os fundamentos do Programa. E,
embasados nos dizeres expostos pelos entrevistados, mesmo que se tenham dado passos
preliminares, ainda há um lastro caminho na direção de alcançar essa materialidade.
Com base nas inferências que se faz, mobilizada pelos arranjos teóricos construídos e
pelas apreensões e interpretações dos dizeres compilados, é preponderante considerar que as
intenções declaradas oficialmente no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL consubstanciam, em
parte, o desenvolvimento do referido Curso. É necessário avançar, na prática, para alçar o
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programa ao mérito em que é concebido, conceitualmente, a partir das bases e dos
fundamentos que o alicerça.
Sob o viés dessas considerações e dos entrecruzamentos com a modalidade EJA, a
qualificação profissional-cursos FIC e o universo conflituoso da educação em prisões no
Brasil abordam-se, na próxima seção, os processos pedagógicos e administrativos gestados no
IFRN- campus Mossoró para o funcionamento do Curso em análise.
4.2 O FUNCIONAMENTO DO CURSO INVESTIGADO SEGUNDO OS SUJEITOS DA
PESQUISA: GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PEDAGÓGICOS,
OBJETIVOS DO PROEJA FIC FUNDAMENTAL E PPC
Quem somos para chegar e julgar, quem já foi julgado
pela sociedade. E algo que na última aula ficou foi a
promessa de não só um, mas todos os alunos, que eles
iriam sair e vinham aqui em Mossoró agradecer. Eu
disse: “olhe isso é uma promessa!”. Porque eu,
particularmente, queria ver cada um fora,
ressocializado, isso aí seria no caso uma meta alcançada
e extrapolada. E quem não queria! Saber que o fruto do
nosso trabalho pedagógico resultou em uma mudança
realmente, né, vivida! (DOCENTE DO PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL. IFRN-CAMPUS MOSSORÓ,
2013).

A presente seção corresponde ao segundo objetivo de pesquisa, que é analisar o
funcionamento do Curso considerando a gestão dos processos administrativos e pedagógicos,
os objetivos delineados para o Programa e no PPC do referido Curso.
A gestão dos processos administrativos e pedagógicos no âmbito educacional pode ser
visto por várias nuances teóricas. Para as análises desses atributos, nesse estudo, assumiu-se
duas perspectivas focalizadas na gestão escolar.
Em se tratando dos processos de gestão administrativa, é entendida como ação
construída essencialmente pelo ser humano e, por isso mesmo, na esfera individual de atuação
remete-se a conduta. Do gestor administrativo escolar, portanto, são exigidas desde tarefas
mais simples de organização dos processos do cotidiano ao gerenciamento dos mecanismos
mais complexos de tudo o que é demandado, na esfera institucional, para atingir o exercício
da função precípua da escola, que é a efetividade das ofertas formativas na garantia das
condições para alcançar sucesso no processo ensino e aprendizagem (LIBÂNEO, 2004).
Por sua vez, a gestão dos processos pedagógicos aqui especificada, no entendimento
de que tudo aquilo que se relaciona ao funcionamento do curso é pedagógico, muito embora
se remeta mais notadamente à atuação docente, não se restringe, apenas, a ela. Estende-se ao
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fazer compartilhado de docentes e gestores, voltada às prioridades e às condições para o
efetivo funcionamento do referido Curso (LÜCK, 2006). Portanto, a gestão pedagógica diz
respeito a um conjunto de ações que precisam ser geridas, como a gestão da sala de aula, o
planejamento das atividades, a elaboração do programa da disciplina, a relação alunoprofessor, a avaliação da aprendizagem, as reuniões pedagógicas, a distribuição correlata do
tempo, a organização dos ambientes de aprendizagem, a seleção dos conteúdos, a elaboração
de atividades, as intervenções do cotidiano da sala de aula, as medições dos conflitos dentro
da sala de aula, a formação profissional para atuar na sala de aula, dentre outros igualmente
importantes.
Atendo-se aos itens nucleares do objetivo de pesquisa, define-se, nesse estudo, que a
gestão dos processos pedagógicos é o centro de onde emanam as diretrizes, as decisões, as
orientações, as definições e os encaminhamentos para o funcionamento da escola e, no caso
em análise, para o funcionamento do curso. Desse modo, gestão administrativa e gestão
pedagógica, conjuntamente, devem atuar de forma articulada em prol da organicidade do
processo educativo (DEMO, 1993). Esta é, portanto, a linha de raciocínio que conduzirá a
abordagem neste item.
Para sequenciar as discussões ganham centralidade nas análises as potencialidades e as
fragilidades dos processos gestados no funcionamento do Curso. Nesse particular, aspectos
como a forma de conduzir as atividades integradoras, o encaminhamento dos processos
decisórios, a dinâmica do cotidiano da ‘cela de aula’, a definição das condições de
funcionamento do curso, o direcionamento para o trabalho coletivo e conjunto, a organização
das atividades pedagógicas e a formação continuada em serviço, são os vieses observados na
condução da gestão pedagógica e administrativa do IFRN-campus Mossoró, no sentido de
verificar fatores que facilitaram e que dificultaram o funcionamento do referido Curso.
Um dos critérios importantes para ser observado é sobre como foi conduzida, pela
gestão, a escolha do curso. É relevante, pois, saber como se deu esse processo. Primeiramente,
os estudantes foram questionados se sabiam de quem foi a decisão pelo curso Auxiliar
Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços e se, na visão deles, a escolha tinha sido
adequada. As respostas dadas estão organizadas no quadro a seguir.
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Quadro 3 - Respostas dos estudantes à pergunta de número 1 do questionário
Descrição da
pergunta
1) Você sabe
de quem foi a
decisão de
escolher o
curso Auxiliar
Técnico em
Gestão e
Qualidade em
Serviços?

Para você, foi
uma escolha
adequada?

E1
Apenas sei que
teve influência
do Sr. [nome]
e a Dona
[nome] –
(remete-se aos
gestores da
penitenciária)

Sim, foi muito
bom.

E2

Não sei.

Para mim a
escolha do
curso foi
excelente,
pois ele é
preparatório
para que o
preso
consiga um
emprego
quando da
sua
liberdade.

Respostas dos estudantes
E3
E4

Não sei.

*

E5

E6

A quem
escolheu eu
só tenho a
agradecer.

Quem
escolheu foi os
professores ou
a direção.

Não sei de
quem foi a
decisão.

Sim foi
adequada
pois só
ampliou
ainda mais
os meus
conheciment
os.

O curso foi
uma escolha
adequada que
trouxe um
ótimo
conhecimento.

A escolha
foi sim
adequada.

*Sem resposta
Fonte: Elaboração da própria Pesquisadora.

Em se tratando da escolha, percebe-se com clareza que a decisão pelo referido curso
não teve a participação dos estudantes. Esse é um dado relevante quando se considera a
autonomia que o ser humano tem sobre as opções que faz quando na fase adulta da vida.
Ocorre que, mesmo sem o direito de optar, dos seis entrevistados, cinco foram favoráveis ao
curso oferecido, apontando que a escolha foi adequada. Apenas um deixou de responder.
Nota-se que esse fator pode ser atribuído à situação de privação de liberdade dos
estudantes. No cotidiano do sistema prisional brasileiro, em vista das condições efetivas de
cumprimento de pena dos internos que lhes faltam alternativas, sobretudo de atividades
educacionais, o critério afinidade com a área/eixo não se constitui, para os estudantes, no
elemento definidor para escolher um curso. Ademais, muitos dos internos dificilmente
tiveram outra oportunidade igual em seu entorno social, por isso, o atributo preferência (ou
não) pelo curso não prevaleceu. Portanto, estudar, elevar a escolaridade, poder fazer um curso
de qualificação profissional - curso FIC associado à modalidade EJA como esse, no instituído
‘prisão’, parece significar condição suficiente para as pessoas que vivem em regime de
privação de liberdade.
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Dos argumentos apresentados, dois estudantes afirmaram que a escolha do curso foi
acertada em razão de servir para a ampliação dos conhecimentos. Esse atributo confere à
educação o título de vetor da aquisição dos saberes historicamente construídos. Os estudantes
avaliam o curso positivamente a partir do aprendizado adquirido por meio dele. Já para E2, a
excelência da escolha do curso reside no fato de que “ele [o curso] é preparatório para que o
preso consiga um emprego quando da sua liberdade”. Esse ponto de vista é reincidente nestas
análises, como discutido na seção anterior: a noção de educação profissional/curso
profissionalizante como emprego certo (futuro ou imediato). Quando a qualificação
profissional – cursos FIC é compreendida exclusivamente sob esse viés, pode-se
desconsiderar a natureza da educação profissional que deve ser

“determinada,

fundamentalmente, por finalidades sociais e não por interesses individuais ou de mercado
unicamente” (ARAÚJO, 2002, s/p).
Sobre o ponto de vista dos docentes e gestores acerca da escolha do curso, parece ter
sido uma condição determinante, nessa definição, as efetivas condições de desenvolvimento
do curso, considerando o espaço escolar não-formal ser uma prisão, dada a natureza da oferta
de qualificação profissional - cursos FIC que exige, dentre outras atividades, a realização de
aulas práticas e teóricas.
O curso, na verdade as condições efetivas de trabalho foram pensadas, foram
levadas em consideração, a escolha do curso se deu exatamente em função disso,
porque, assim, quando o pessoal da penitenciária procurou para o IF para
desenvolver um PROJEA como atividade lá, nós ficamos pensando o que fazer e
como fazer. O que fazer nós até sabíamos, mas como fazer, como desenvolver um. E
aí nós ficamos pensando o que, como desenvolver uma atividade. [...] que era a
pedagoga na época, responsável por toda essa área, né, penitenciária, era chefe da
reabilitação, esteve conosco falando da necessidade de desenvolvermos o projeto,
mas que tinham batido na porta de todas as instituições, né, saber quem poderia de
alguma forma colaborar, foram à UERN, a UERN trabalhou com o projeto
Filosofart, depois [nome] veio aqui apresentou, né, a estrutura da PFMos, reuniu
todos os professores na sala ali de videoconferência, convidou o grupo pra ir lá
conhecer o espaço, e aí, quando nós fomos ficamos mais preocupados ainda sobre
como desenvolver esse projeto, considerando as limitações daquele espaço, e aí
começamos a pensar: considerando esse público, seria ideal, por exemplo, um curso
na área de construção civil, mas como oferecer um curso de Edificações sem
trabalhar as aulas práticas? E aí o curso foi pensado dessa forma, por quê? Porque
não poderia trabalhar com nada de laboratório, porque eles não podem ter acesso a
nenhum instrumento que implique risco uns aos outros, então tinha de ser teoria..e
teoria. É claro, muita coisa foi discutida em sala, muitas situações foram simuladas,
e tinha uma outra coisa também que ajudava muito, era o fato de eles terem um
tempo muito ocioso, ou seja, eles dispunham de muito tempo para leitura, então
casou, né, o projeto com o perfil deles, assim do ponto de vista do tempo disponível
e do ponto de vista das limitações que o espaço físico impunha, né, à realização do
curso (G4, 2013).
Eu participei da elaboração do projeto e, pelo menos no que diz respeito à formação
profissional, eu lembro que a gente foi convidada pela diretoria acadêmica para
construir, por alguns funcionários aqui formados em administração que estavam
dispostos a fazer parte do projeto, nesse momento já havia sido definido que seria
algo na área de gestão, já havia sido definido isso, em função da especificidade, da
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dificuldade em se trabalhar disciplinas da área industrial e das tecnológicas, e então
nós nos reunimos[...]. Creio que nesse primeiro momento [nome] também opinou
com relação às disciplinas. Então foi isso, conversamos, discutimos e definimos,
então, por Gestão em Serviços e abordamos, em segundo lugar, a Qualidade (D1,
2013).

Extraem-se das falas de G4 e D1 que, ao contrário da constatação de que o grupo de
estudantes não opinou, o processo de escolha que definiu o curso foi amplamente discutido e
analisado entre os outros dois segmentos, conforme expõe com detalhes um dos entrevistados:
Eu estava na gestão no momento de conceber o curso. Trouxe para o debate
elementos importantes acerca de olhares e perspectivas de outras ofertas anteriores
nossas com o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL. O curso nasceu de uma exigência da
SETEC/MEC, em que todas as cidades do país com Penitenciária Federal deveriam
desenvolver PROEJA FIC/FUNDAMENTAL. A princípio, foram solicitados cursos
no eixo de mecânica/eletrotécnica. Em contato com a PFMos, vimos que as reais
condições de desenvolvimento não eram adequadas para cursos dessa natureza,
dadas as restrições para desenvolver a parte da qualificação, a qual exigia a
utilização de instrumento e técnicas formativas incompatíveis com a realidade.
Depois de idas e vindas, negociações, ajustes e adequações, formatou-se o curso de
Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços. Não poderia ser qualquer
curso, mas também não poderia deixar de ofertar. Foi montada uma equipe para
elaborar o PPC, tendo em vista que a proposta inicial defendida pela SETEC não se
adequava à realidade/condições reais para a realização do curso. Então partimos do
seguinte critério: o que seria possível realizar? (G5, 2012, IFRN-MO, informações
verbais).

Depreende-se do exposto que a definição pelo curso se deu no âmbito dos gestores e
docentes, sob critérios de adequação de espaço físico e de estrutura de pessoal, com base nas
condições de funcionamento no espaço prisional, conforme acrescenta G4:
A ociosidade dos alunos, dos internos, o tempo disponível que eles tinham para
leitura e as limitações que nós, os professores, teríamos para desenvolver o projeto
lá, considerando que não se poderia trabalhar com aulas práticas, tinha de ser um
curso quase que eminentemente teórico. Então, isso foi decisivo para a escolha desse
curso, né, esses elementos foram decisivos (G4, 2013, IFRN-MO).

A adequação na definição de um curso se faz necessária considerando a situação de
privação de liberdade em que se encontram os estudantes. A cuidada ponderação dos critérios
da escolha interligados com o mundo do trabalho pode funcionar como um facilitador,
sobretudo pelo fato de o Curso aliar elevação de escolaridade à qualificação profissionalcursos FIC.
Ainda que se reconheça, nos dizeres dos participantes, elementos imprescindíveis para
se definir um curso, como visitas a locais onde o curso vai funcionar, levantamento das
condições efetivas de desenvolvimento, reuniões para escuta da equipe de profissionais e
parceiras envolvidas no curso, mesmo assim, a consulta aos futuros alunos do curso sobre
suas preferências, um diagnóstico preliminar sobre as áreas de afinidades e o perfil educativo
deles constituiriam mecanismos importantes nessa escolha. No entanto, a partir das falas dos
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três segmentos, isso não aconteceu. Mesmo assim, na percepção geral dos sujeitos, a escolha
parece ter sido acertada.
A esse respeito, convém ponderar sobre o nível de satisfação dos estudantes com o
Curso, conforme o demonstrado na tabela a seguir.

Tabela 4 - Nível de satisfação dos estudantes com o Curso
Pergunta: Você está satisfeito com o curso de Auxiliar
Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços?
Estou muito
Estou pouco
Não estou
satisfeito
satisfeito
satisfeito (estou
insatisfeito)
05
01
00
Fonte: Elaboração da própria Pesquisadora

Os dados da Tabela 5 mostram que a satisfação dos estudantes com o Curso alcança
um nível satisfatório considerável, uma vez que, apenas um dos pesquisados demonstrou está
pouco satisfeito. Como complemento à resposta, foi perguntado se eles pudessem escolher, se
teriam escolhido fazer esse mesmo curso e por quê.
Os argumentos dos estudantes apresentam os motivos pela satisfação completa ou
parcial com o Curso. Em parte, eles emitem parecer a respeito do formato do Curso,
especialmente da parte da qualificação profissional-curso FIC. E4, apesar de ter acusado
pouca satisfação, afirma que se pudesse escolher faria o curso. É mister destacar que os
motivos da pouca satisfação do discente residem no fato “da carga horária ter sido
pouquíssima para um curso de grande importância”. No julgamento do estudante, tanto é
notória a importância do Programa como se vê com clareza que a fragilidade do curso
consiste na carga horária, na visão do pesquisado, insuficiente. E este componente exige uma
reflexão.
As informações relatadas a seguir trazem o ponto de vista dos estudantes em relação
ao curso desenvolvido no formato do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL.
É fundamental fazer um curso que une o ensino fundamental a uma qualificação
profissional ao mesmo tempo, porque ao mesmo tempo estamos fazendo dois cursos
em um só e excelente concluir o ensino fundamental e ao mesmo tempo se
profissionalizar (E6, 2013).
O curso foi muito proveitoso, abriu as janelas para quem estava há muito tempo sem
estudar. Seria ideal outros cursos para continuar estudando (E2, 2013).
O diploma deste curso é o cartão de visitas. Ao sair da prisão, chegar a uma
empresa, mostrar o diploma é uma referência. O olhar sobre o ex-presidiário vai ser
outro, pois vão dizer: apesar de estar preso, ele estava estudando (E1, 2013,
informação verbal).

A visão dos estudantes enfatiza o diferencial de se concluir um curso que une o ensino
fundamental a uma qualificação profissional ao mesmo tempo. É oportuno destacar que,
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nesses depoimentos, a representação dos sujeitos advindas de suas histórias de vida são
determinantes. As referências explícitas de satisfação com o curso que E1 faz demonstram
que essa formação trouxe implicações para a vida desse aluno, relacionado ao futuro, ao vir-aser dele, uma vez que está em situação de privação de liberdade. Em seu conjunto, os
depoimentos focalizam as possibilidades de mudanças que a educação pode ocasionar na vida
das pessoas jovens e adultas sem nenhuma ou com pouca escolaridade. Isso pode ser
percebido na intervenção de E2 ao afirmar que “o curso abriu as janelas para quem estava há
muito tempo sem estudar. Seria ideal outros cursos para continuar estudando”. A expressão
‘continuidade dos estudos’, reitera, aqui, o conclamado direito à educação.
Em resposta ao questionamento feito se o curso contribuiu para alguma mudança na
vida deles, os alunos responderam.
Sim, por quê a [há] quase quatorze anos eu não estudava, agora estou com muita
vontade de continuar os meus estudos, que me trouxe a alta estima de volta (E5,
2013).
De qualquer forma me dar mais ânimo para uma projeção melhor, com mais
conhecimento. E na minha opinião, melhorou muito a minha vida, sim (E1, 2013).
O curso te proporciona um aprendizado enorme e te oferece uma profissão lá fora.
Tudo depende de você para a mudança de vida. A semente foi plantada (E2, 2013).
Eu já me considero transformado, esse curso foi importante para mim, não só para
mim, como também para todos, eu creio, ele abriu nossa mente para o futuro (E3,
2014).

Infere-se das falas acima os alcances do referido Curso. Implica dizer que, além de
qualificar profissionalmente para uma atuação no mundo do trabalho, o desenvolvimento do
curso extrapolou os limites dos meios de produção e proporcionou mudanças de vida. “Muito
mais que conteúdos, os professores nos ensinaram coisas importantes para a nossa vida,
aprendemos muito com eles (E3, 2012, informação verbal).
Essa fala remete à amplitude dos propósitos e dos alcances da educação
institucionalizada. Para as pessoas jovens, adultas e idosas que não conseguiram concluir seus
estudos na denominada idade própria, voltar a estudar pode ser uma oportunidade para
ressignificar a vida, para dar um novo estímulo de vida e até para elevar a autoestima,
consoante demonstra E5. Esse pensamento induz afirmar que, em quaisquer fases e
circunstâncias de vida em que se encontra um ser humano, a educação pode ser um
mecanismo social eficaz capaz de entrever positivamente na formação do ser humano. E é sob
o prisma do caráter transformador (FREIRE, 1999), que a educação deve ser assumida,
sempre.
Para você é importante continuar estudando? Sobre esse questionamento os sujeitos
responderam:
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Sim. Quanto mais a pessoa aprende, melhor, tudo é proveitoso para a melhoria em
todos os aspectos de projetos para a melhoria de todos. Sou a favor (E1, 2013).
Sim, pois a sequência é muito válida e você se capacita cada vez mais (E2, 2013).
Eu acho importante. Porque o estudo nos ajuda a ser indivíduos diferentes, nos
relacionamos com pessoas de bem, ele é primordial para nossa ressocialização (E3,
2013).
Sim. Porquê nunca é tarde ou cedo para se querer aprender mais (E4, 2013).
Sim, por quê a educação é fundamental para obter melhores condições de ter um
bom emprego (E5, 2013).
Sim: Porque o estudo é muito importante na minha vida e é ele é que vai me dar um
futuro melhor, para mim e minha família que é meu filho e minha esposa (E6, 2013).

Os argumentos apresentados por esse segmento remetem à imperiosa necessidade da
educação como um direito ao longo da vida.
A justificativa abaixo, dada por um dos estudantes questionados se a conclusão do
respectivo curso contribuiria para alguma mudança de vida, ilustra o apontado.
Sim. Porque nunca tinha feito nenhum curso profissionalizante, então eu não tinha
como conseguir um emprego e hoje graças a Deus vou ter um diploma de um curso
profissionalizante e quando eu sair da prisão vou poder apresentar um diploma para
conseguir um trabalho honesto (E6, 2013).

É evidente que o estudante faz uma menção ilusória por achar que fazer um curso de
qualificação profissional - cursos FIC é a garantia de emprego certo - imediato ou futuro. Esta
é também um das marcas do discurso de um dos gestores.
Essa questão do Proeja/FIC, quando você junta as duas coisas, são duas
necessidades que o indivíduo tem, que são necessárias, e que eu vou trabalhar junto.
Não passa mais essa questão mais imediata, como essa outra questão da formação
geral é muito importante. Mas, pelo menos até o momento que eu saí de dentro do
CRAS, era só essa formação imediata de inserir o indivíduo dentro do mercado de
trabalho. Não se pensava na importância e de como é possível fazer isso junto (G1,
2013, PFMos).

É incontestável o teor neoliberal implícito na justificativa de E6 e, em parte, da fala de
G1. Pelo outro lado, é perceptível a diferenciação feita pela professora ao comparar
experiências anteriores que teve com outros tipos de formação com o PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, assim como é inegável a representatividade da formação viabilizada
por meio desse Programa para a história de vida desse estudante, haja vista a motivação
revelada por fazer ‘um curso profissionalizante’. O que está sendo vislumbrado por ele é o vir
a ser. É a expectativa gerada por ‘um trabalho honesto’ no futuro. É nessa direção que se
postula a Pedagogia da Esperança, uma vez que “não há utopia verdadeira fora da tensão entre
a denúncia e o anúncio de um futuro a ser criado, construído, política, estética e eticamente,
por nós, mulheres e homens” (FREIRE, 1999, p. 91). E, para quem está em cumprimento de
pena por desvio de conduta, apontar para a possibilidade de conseguir um trabalho honesto,
quiçá, configure ruptura de paradigma, mudança de comportamento.
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Esse posicionamento apresenta resquício da noção de empregabilidade incutida nos
seres humanos pela lógica neoliberal como “uma falsa explicação que procura direcionar para
os próprios indivíduos a responsabilidade pela sua condição de desempregado” (OLIVEIRA,
2008, p.201). A empregabilidade tem sua gênese na desresponsabilização do Estado de
cumprir com suas funções sociais básicas, entre elas, educação e emprego, e no fenômeno de
desemprego em massa, em que a culpa pelo desemprego ou pela falta dele é atribuída à má
qualificação profissional dos sujeitos socais.
A valorização do trabalho (como atividade laboral) em detrimento da educação na
dinâmica dos presídios, além de não incentivar a adesão dos apenados pela escolarização,
descaracteriza-a (a educação) como um direito, colocando-a na condição de opção e de
benefício aos detentos, sob a ótica da remição de pena. Julião (2011, p. 217) analisa que “a
valorização do trabalho frente à educação traz como consequência um maior estímulo à
educação como mecanismo de acesso e preparo para o mercado de trabalho, em detrimento de
outros objetivos do direito à educação como desenvolvimento pessoal ou formação para a
cidadania”. A tendência de que a educação funciona como um vetor de desenvolvimento, de
garantia de emprego e de distribuição de renda justa e igualitária é ainda muito difundida.
Igualmente controverso é incutir a ideia de que a educação é fator determinante de
crescimento econômico, de aumento da produtividade ou de redução das desigualdades
sociais, da pobreza e da miséria. Muito embora por meio dela se atinjam fins similares, a
educação é, antes de tudo, um direito da pessoa humana (CIAVATTA, 2005).
Outro fator relevante na gestão dos processos para o funcionamento do curso foi a
seleção dos estudantes para ingressarem no curso. Baseado nas declarações dos sujeitos, o
trâmite foi organizado segundo critérios editalícios, em atendimento às instruções legais. O
processo seletivo aconteceu em razão da demanda, competindo à PFMos escolher critérios
para selecionar 12 internos (o equivalente ao número de vagas ofertadas), conforme exposto
na fala de um gestor.
No momento do Edital, a penitenciária estava com 40 apenados, todos com ensino
fundamental incompleto, e precisávamos selecionar 12. Todos queriam ir, mas
perguntavam se o curso era condição para eles não “retornarem”. Se fosse, não
desejavam participar do curso. Os gestores tiveram que eleger critérios. O mais
importante foi o tempo de permanência na Penitenciária, desde que fosse compatível
com a duração do curso. Assim foi formada uma turma com 12 estudantes/internos
(G2, 2012, PFMos, informações verbais).

A informação sobre esse quantitativo se apresenta com mais precisão no PPC do
Curso: “da população carcerária, de 84 pessoas privadas de liberdade apresentaram grau de
escolaridade diversificado, sendo que, desse número, 37 (44%) têm o Ensino Fundamental
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incompleto” (NATAL/IFRN, 2011, p. 8). Haja vista os meandros da transitoriedade dos
processos prisionais, as incertezas e os intervenientes próprios desse contexto ‘educativo’
não-formal, os critérios para selecionar os estudantes nas atividades educativas dentro das
penitenciárias, de fato, precisam adequar-se à realidade prisional. Considerando a importância
de se conceber um curso com chances de efetiva conclusão, o critério tempo de permanência
na prisão em consonância com o da efetivação do curso é satisfatório.
Curioso e questionável é o próprio processo seletivo. Observar que, de um universo de
40 internos com perfil de escolaridade adequado para ingressar no curso ofertado no âmbito
do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, conforme declara G2, a iniciativa estatal restringe a
adesão a apenas 12 vagas. Esse fato implicou em mais uma ação excludente ao privar 28
pessoas do direito à educação por toda a vida, atestando o contrassenso de um Programa que
se pretende “parte de uma política social inclusiva” (BRASIL, 2007b, p. 5). Essa atitude
denuncia, ainda, o contestável descaso do poder público brasileiro com a promoção e
ampliação de políticas públicas educacionais para a EJA e para a educação em prisões.
Então, nota-se que a formulação do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, além de
transversar sob o viés da elevação da escolaridade, aliando educação básica por meio da EJAEF e EPT e por meio da qualificação profissional - cursos FIC, foi pensada com a
preocupação central de inserir desde adolescentes de 15 a 1733, que se encontram fora da
escola no Brasil, até os adultos sem limite máximo de idade. Da população que forma esses
dois grupos é significativa a quantidade de pessoas que, pelos mais variados motivos,
principalmente motivados pela necessidade de trabalhar, sequer concluíram o ensino
fundamental. Por isso se faz necessário implementar medidas menos restritivas e mais
includentes.
Após as apreensões feitas sobre a escolha do curso e a seleção para o acesso,
problematizam-se os determinantes que incidiram na decisão dos estudantes internos em
aderir ao Curso, já que eles não participaram do processo de escolha. Os motivos elencados
abaixo justificam a adesão dos internos para frequentarem o Curso.
Eu procuro coisa que melhore pra mim. Como estudar só melhora e com isso é bom,
com isso eu participo e tenho certeza que melhorou. Tudo que for pra minha pessoa
e para todos é bom (E1, 2013).
A sede do saber e a vontade de mudar de vida (E2, 2013).
Logo no começo foi pela remição de pena, mas depois fui aprendendo a gostar das
aulas, dos professores e hoje eu já me sinto angustiado, porque está terminando.
Esse nos ajudou muito para a nossa vida pro futuro. Que possam vir outros cursos.
Agradeço (E3, 2013).

33

De acordo com os dados do relatório divulgado pela UNICEF (BRASIL, 2012), em todo o Brasil existem
1.539.811 adolescentes com idade entre 15 e 17 fora da escola.
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Ampliar mais os meus conhecimentos (E4, 2013).
No começo foi um pouco difícil de estudar, mas depois comecei a gostar do curso, o
que me motivou foi o estudo e a vontade de aprender (E5, 2013).
O que me motivou foi eu ter pensado na vida do meu filho, da minha esposa e na
minha própria vida (E6, 2013).

As falas revelam que as motivações residem, na sua maioria, na dimensão da vida,
expectativas de vida são aviltadas. Entre as motivações legítimas para a adesão ao curso, que
transitam nas esferas do crescimento pessoal e da relação familiar, uma de caráter legal chama
a atenção: a da remição de pena. Para E3, o que o motivou foi a ideia de estudar com o
propósito de reduzir o tempo de permanência na prisão. Esse mesmo argumento foi citado na
fala de D1.
Eu acho que a remição, com certeza foi, de início, foi o maior motivador, a
motivação pra eles quererem participar do projeto. Mas depois que eles começaram,
e aí essa fala de [nome] é tudo. Eu acho que era tudo isso aí que motivava mais, que
eles que motivaram mais essa interação, eles estarem ligados, saírem de um cômodo,
uma cela, onde a gente chegou a conhecer, totalmente sozinho, um vazio, só ele ali,
e ter interagido com outras pessoas, com o professor e com os colegas, eu acho que
isso aí foi determinante pra eles (D1, 2012).

No Brasil, a remição da pena está regulamentada pelo artigo 126, da Lei de Execução
Penal (LEP) nº 7.210/1984. Figura-se em uma forma instituída de resgatar parte da pena por
meio do trabalho e da educação, uma vez que diminui o tempo de sentença da privação de
liberdade. Funciona, nitidamente, como uma espécie de pagamento antecipado, conforme o
anunciado:
Em liberdade, o processo de escolarização faz parte do processo de socialização dos
jovens e isso significa que há valores adicionais que se obtêm por meio do acesso e
permanência na escola: amizades, afirmação da identidade, senso de pertencimento a
grupos, ampliação do universo cultural, estabelecimento de relações sociais,
namoro, etc., coisas inacessíveis para quem está preso. A remição pode ser, nesse
sentido, uma compensação (SILVA, 2011, p. 113-116).

Entrecruzando a motivação inicial explicitada por E3 de querer fazer o curso ‘logo no
começo foi pela remição de pena’ com a ideia defendida na citação acima, figura mais uma
contestação da intenção declarada no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL de constituir-se
política social inclusiva emancipatória, de modo a localizá-lo no escopo das medidas
governamentais compensatórias.
Na visão dos sujeitos, abordar a gestão dos processos administrativos e pedagógicos
no funcionamento do curso implica, primeiramente, nas dificuldades encontradas. E é sobre
esses aspectos que a fala a seguir se expressa.
A primeira dificuldade, e eu diria que a maior dificuldade, foi a constituição do
quadro docente, porque como o projeto foi pensado para ser desenvolvido através de
um convênio celebrado entre três instituições que seriam o IF, o DEPEN e a
Secretaria de Educação do Estado, esta última não deu a contrapartida que deveria
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dar, no tempo em que essa contrapartida precisaria de ter sido dada. Nós tínhamos os
daqui [IFRN-MO], os servidores técnico-administrativos que iriam começar as aulas
da formação profissional, entretanto não tínhamos os da formação geral, que é um
número bem maior, 9. E aí o estado não disponibilizava esses professores, nós até
entendíamos, porque a situação era realmente muito crítica no estado por haver uma
carência de profe... uma carência muito grande de professores, escolas ditas
regulares sem professores para várias disciplinas, como é que a comunidade escolar
iria reagir ao fato de a DIRED tirar de uma escola convencional um professor que
estava, enfim, resolvendo uma situação ali, em uma escola que já tinha um quadro
docente comprometido (G4, 2013, IFRN-MO).

A constituição do quadro de docentes é uma ação que está prevista nas orientações
oficiais para o desenvolvimento de cursos no âmbito do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL em
presídios brasileiros. A título de esclarecimentos, de acordo com o item 3 do Documento
Orientador do PROEJA-FIC em prisões federais, o desenvolvimento de cursos no âmbito do
Programa prevê três etapas da implantação: a) a composição de equipes, inclusive com
previsão de adicionais de periculosidade e insalubridade; b) produção de material pedagógico;
e c) formação dos profissionais, com realização de cursos com, no mínimo, 120 horas. A
figura a seguir respalda essa definição.

Figura 4 - Trecho retirado do Documento orientador para o PROEJA-FIC em prisões federais

Fonte: Anexo do Ofício nº 115/2010-DPEPT/SETEC/MEC

A problemática supramencionada por G4 está circunstanciada em dois polos: a
composição de docentes para lecionar as disciplinas da qualificação profissional e de docentes
para a educação básica – ensino fundamental EJA. O primeiro caso reside na não adesão dos
professores da área técnica do IFRN-MO, consoante explicitado na fala a seguir.
[...] os professores de educação profissional daqui nunca se dispuseram participar do
projeto. Os professores da formação geral sim, [...] por exemplo é da formação geral
e se dispôs a ministrar Educação Física, mas os da formação profissional nunca
quiseram. Então desde o começo que a gente trabalhou com técnicos-administrativos
atuando como docente, enfim (G4, 2013, IFRN-MO).
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Ocorre, neste primeiro caso, que não houve adesão ao Curso no âmbito do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL por parte do quadro de docentes do IFRN, conforme complementa
G4.
E aí quando o PPC foi aprovado que voltou pra cá, que aí a gente foi pensar no
quadro de docentes: quem quer dar aula, quem quer ministrar aula lá. E aí [nome]
veio, foram reunidos... foram convidados professores para participar dessa reunião,
enfim, e daí todo mundo olhava assim, meio que fazendo caras e bocas, né, “tá
ótimo, tá muito interessante, mas eu não quero, não quero me envolver. Conversei
com o professor [nome] e ele disse: “professora, vamos ver quem aqui no Instituto
tem formação em Administração e que queira se envolver”. Eu conversei com
[nome], ela listou as pessoas que tinham formação na área, ou eram administradores
com a graduação ou pós, etc., e nós fomos conversar com essas pessoas, falar sobre
o projeto, dizer como que ele seria desenvolvido, né, que ele seria desenvolvido,
“não, Deus me livre... Deus me livre” (G4, 2013, IFRN-MO).

Esta situação, além de trazer implicações de ordem operacional para a gestão
administrativa do curso, no sentido de compor a equipe de docentes, pode se traduzir em
rejeição ao Programa. Atribui-se, talvez, ao fato de se tratar de um curso de qualificação
profissional-curso FIC associado à EJA e, por isso, alguns docentes com experiência em
outras formas de ofertas de EPT, teoricamente menos trabalhosas, resistam trabalhar com esse
público.
O segundo caso situado nessa problemática diz respeito à adesão à cessão dos
docentes da rede estadual vinculados a SEEC/RN/DIRED-MO.
Inclusive na rede estadual também nós fomos, o professor [nomes] e eu fomos ao
CEJA, fizemos reunião com os professores dos três turnos. Não conseguimos sair de
lá com uma única que se dispusesse a trabalhar com o projeto. Agora, interessante
como todo mundo achava a ideia ótima: “não, o projeto é muito interessante, não,
pode ser que no futuro...”, sequer participar do curso de formação as pessoas se
dispuseram, né, e aí me senti... (G4, 2013, IFRN-MO).

Outro componente desse embate foi à viabilidade de cessão de professores da rede
estadual de ensino do RN para ministrar as disciplinas da formação geral – ensino
fundamental/EJA no Curso. Guiando-se pelo Documento Orientador para o PROEJA FIC em
prisões federais, a parceria com a rede estadual está prevista no item 2, que regulamenta a
natureza das instituições proponentes e parcerias, e estabelecida no item 9.3, letra e) desse
mesmo Documento, conforme o demonstrado abaixo:
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Figura 5 - Trecho retirado do Documento orientador para o PROEJA-FIC em prisões federais

Fonte: Anexo do Ofício nº 115/2010-DPEPT/SETEC/MEC

É bem verdade que a constituição do quadro de pessoal para o funcionamento do curso
é competência da gestão administrativa da instituição proponente da oferta educativa, neste
caso, o IFRN-campus Mossoró. E nessa composição dois embates se instalaram. Ainda que
sob força de convênio, constata-se ter havido descumprimento de responsabilidades por parte
da SEEC/RN. Este fator dificultou, em grande medida, o funcionamento do curso, como se
observa em todo o bloco das falas a seguir.
Então eu acrescentaria como dificultador a atuação do pessoal da DIRED, [nomes],
e sinto a necessidade de que a secretaria estadual de educação veja a... como eu
posso dizer...que ela realmente... (D13, 2013).
cumpra sua parte (G4, 2013, IFRN-MO).
É isso, que ela veja que houve o esforço perceptível, visível da equipe do IFRN-MO
e da PFMos, mas em termos de estado (rede) há uma lacuna... (D13, 2013).
Inclusive, Ana Lúcia, só complementando a fala de [nome] esse descaso na
secretaria de educação... (D4, 2013).

Essa organicidade movimenta diversas instituições e parcerias a fim de firmar os
compromissos e as contrapartidas recomendadas nos documentos oficiais. Portanto, o descaso
de uma das instituições parceiras pode comprometer as fases de implementação e o
cronograma previsto para o funcionamento do Curso, em concordância com o relatado a
seguir:
Porque, inclusive, o projeto era para ter acontecido em 2010 e 2011. Ele foi
elaborado em 2010 e era pra ter sido executado em 2011, e não foi porque nós não
tínhamos o quadro, o corpo docente constituído. A gente entendia, agora não dava
para ficar esperando ad eterno. Aí marca reunião e desmarca, e tenta conversar com
a secretária, e fala-se com a DIRED, a DIRED não tinha a autonomia que precisava
de ter pra resolver essas questões, então a grande dificuldade, eu diria que a maior de
todas foi essa, depois que esse problema foi resolvido, o restante foi mais fácil para
administrar. (G4, 2013, IFRN-MO).
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O não cumprimento implicou no redimensionamento das ações planejadas, inclusive
no tocante aos recursos financeiros, tendo em vista que a gestão administrativa do Curso
investigado precisou mobilizar outros mecanismos para formar o grupo de profissionais que
ministrariam as disciplinas da EJA, uma vez que a cessão de professores via SEEC/RN foi,
em parte, destituída. O necessário replanejamento acionou o repertório de competências da
gestão administrativa que, “pela posição de liderança que exerce, tem responsabilidades
diferenciadas, porém não menos importantes daquelas exercidas pelo professor” (CÂMARA,
2002, p. 16).
O descumprimento dos compromissos assumidos é preocupação reincidente no grupo
de gestores e docentes do curso quando se refere à avaliação das relações estabelecidas entre
as três instituições envolvidas na ação educativa. São elas: o IFRN-MO, a SEEC/RN e a
Penitenciária Federal de Mossoró.
Olha, eu posso falar é... bem, o que eu vi em relação mais ao Instituto [IFRN], o
interesse, né, principalmente da professora [nome do gestor 4] e do professor [nome
do gestor 5], né. A dedicação da penitenciária, [nomes dos gestores 2 e 3], tomando
a frente. E a DIRED, também na pessoa de [nome], da professora [nome], que nunca
esteve nas reuniões, mas que eu creio que estava ciente de tudo que estava
acontecendo, que [nome] repassava. Agora, da Secretaria de Educação eu acho um
descaso para com o professor, se tem essa parceira, como foi firmada a parceria, né,
mas como que ela quer que seja um trabalho bem feito se ela não oferece nada,
principalmente ao professor de motivação. Quando eu falo de motivação, fala-se em
dinheiro, né, nós não recebemos nada de parte de remuneração e eu acho isso um
descaso, porque nós, nós, só éramos três professores (D4, 2013).
Concordo porque deveria haver incentivos (D11, 2013).
Exatamente, porque nós trabalhamos lá com periculosidade, né. Mas nas escolas,
apesar de ter também esse item, talvez de início maior que lá, eu confesso. Que já
tenho 23 anos de estado, de escola, e talvez até maior periculosidade nas escolas,
mas a segurança lá na penitenciária é máxima mesmo. Que eu me sentia super
segura, mas segura do que na escola mesmo. Teve um descaso, nesse ponto, não
ofereceu nada, nenhum suporte pra gente, como teve para o pessoal aqui do IF. Eles
recebiam uma bolsa pra atuar lá e nós não recebíamos nada, certo, e eu me sentia até
injustiçada com uma causa que houve aí com relação ao DIRED, né, que teve
alguém que foi mais contemplado do que eu, [...] quando me deram a notícia foi,
assim, um impacto: “você está lá como voluntária, fulano de tal está só à disposição
do projeto”. E isso pra mim foi um choque, mas eu me senti tão angustiada que no
dia seguinte eu fui pra aula e 15 minutos antes pra eu ir dar aula eu pedi ao agente
pra me levar até [nome], que eu precisava desabafar [...] (D4, 2013).

A referência ao descaso é recorrente. Porém, essas últimas falas não se limitaram tão
somente ao descumprimento do quantitativo do pessoal, em que dos 9 profissionais apenas 3
foram cedidos. O elemento novo suscitado para o debate incide na falta de uma política de
incentivos aos profissionais que atuam na educação em prisões, dada à situação de
periculosidade em que são submetidos. Os relatos que seguem levam a crer que, no estado do
RN, esses mecanismos não têm funcionado a contento.
A gente percebe que houve um empenho lá do IF, um empenho da penitenciária, um
empenho grande do pessoal daqui de Mossoró, mas a gente sente falta de uma
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política estadual, né, que venha da secretaria pra atender realmente esse projeto, para
que o professor possa estar disponível, pra que possa se preocupar e para que haja,
sim, uma bolsa remuneração, uma gratificação, por esse desempenho (D1, 2013).
Não, eu... Fui cedido aqui do IF, acho que quanto o que depende do IFRN é bem
compromissado no que diz repeito ao projeto (D7, 2013).
Na verdade, aqui no Rio Grande do Norte, falta do estado uma política de incentivo
a essas questões. No ano passado nós estivemos no DEPEM Nacional, o professor
[nome], eu e os representantes das secretarias de educação do estado do Brasil, né,
praticamente todo e ... (G4, 2013, IFRN-MO).
[...] delicado porque [nome] se sentiu assim, sem chão, quando ela viu os
representantes das secretarias de outros estados fazendo as suas exposições. Em
todos eles existe uma política de incentivo aos professores para trabalharem com
educação para privados de liberdade. Tem estados em que o incentivo financeiro
para os professores que trabalham com educação para privados de liberdade,
educação, enfim... chega a 150% sobre o salário, [...] Não conseguiu, ela teve uma
reunião, ela disse que não havia conseguido, que os professores vão continuar
lotados na escola, cedidos ao presídio. E assim, eu acho que... o estado só vai
deslanchar quando se sentir obrigado, talvez por uma promotoria ou coisa do gênero,
porque está longe, longe de assumir isso como política pública (G4, 2013, IFRNMO).
[...] começa pela falta de interesse, também, da DIRED, eu creio que em fazer um,
alguma coisa pelo professor do estado, da rede pública estadual. Primeiro: nós
trabalhamos lá, aqui os professores daqui do IF recebiam uma bolsa, nós não
recebemos nada. (D4, 2013).

As observações feitas são emblemáticas. É perceptível que os problemas da educação
pública brasileira, em destaque os da modalidade EJA, da qualificação profissional-cursos
FIC e da educação em prisões, independente da esfera administrativa que habita, do nível, da
modalidade ou do espaço em que esteja inserida, guardam sintonia entre si.
Em face das dificuldades citadas acerca do quadro de pessoal e da falta de incentivos
aos profissionais, convém enfatizar que o perfil e a remuneração dos profissionais para atuar
na educação de pessoas jovens e adultas em situação de privação de liberdade estão
referendados no artigo 11, § 1º, da Resolução nº 2/2010, que trata das diretrizes para essa
oferta ao determinar que “Os docentes que atuam nos espaços penais deverão ser profissionais
do magistério habilitados e com remuneração condizentes com as especificidades da função”
(BRASIL, 2010b, s/p). Na visão dos entrevistados, em vista desses atributos não serem
levados em consideração, gera-se certo desconforto que exige intervenção frequente na
condução dos processos por parte do gestor.
Não existe um incentivo por parte da rede estadual para que esses professores
ministrem aulas nesse ambiente que, de uma certa forma, já implica um certo me...
uma certa insegurança [...]. Soma-se a isso a falta de apoio financeiro, ele tem que se
desprender cada vez mais, porque, por exemplo, enquanto num espaço escolar ele
ministra duas aulas de 45 minutos, lá ele ministra quatro aulas de 45 minutos e de
forma ininterrupta, porque não tem intervalo. Então até pela qualidade das aulas que
precisam ser ministradas lá, como deve ser em qualquer outro lugar, o professor
precisa de muito mais tempo, precisa de tempo para corrigir essas atividades, para
dar um feedback mais rapidamente para eles, porque embora ele vá lá uma vez por
semana, um dia por semana, no próximo encontro é interessante que ele já leve essas
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atividades corrigidas, já discuta, já dê um feedback. Então essa falta de incentivo do
estado é crucial (D6, 2013).
[...] Ou seja, é totalmente diferenciado de você ensinar em um colégio, totalmente.
Primeiro, eu acho que no momento que eu fui, recebi o convite, aceitei o desafio, o
mínimo que o estado deveria fazer, já que não vem nada de recursos financeiros para
mim, o mínimo que deveria fazer, era me deixar somente a disposição desse projeto.
Mas eles não dispensam, tenho que completar minha carga-horária em outro colégio.
Nem isso sequer o estado oferece para a gente. Pelo menos pra mim, pra Socorro,
pra Carmem, que é as três do estado que manusearam no ano de 2012, né (D4,
2013).
[...] Com relação aos outros professores do Instituto, quando [nome] diz que os
professores recebem por isso, eles recebem realmente uma bolsa, primeiro porque a
Instituição se organizou e isso faz parte do planejamento, já está incluído no
planejamento para 2013 (G4, 2013, IFRN-MO).

Deduz-se do apontado a constatação de dois dificultadores para o processo de gestão
administrativa para o funcionamento do Curso em questão. O primeiro em decorrência do
registrado no dispositivo legal e dos elementos citados na fala de G4 em relação aos
incentivos, conforme relata um dos gestores. É contundente afirmar que inexiste, no país, uma
diretriz única para gerir essas questões. Em razão da ausência de uma política pública nessa
direção, prevalecem a falta de unidade e a ocorrência de atos de gestão desiguais, como a
ventilada no complemento da fala a seguir.
Agora tem um fato muito interessante: é que as pessoas que estão ministrando aulas,
elas não são professores aqui nos Instituto. Nós temos técnicos-administrativos na
função docente, então, fatalmente, eles precisam receber por isso, porque eles não
ministram aulas aqui, é fora a jornada de trabalho deles [...] E aí a gente não teve
como, embora a gente tenha elaborado projeto e mandado para SETEC, não teve
como garantir um fomento que pudesse subsidiar esse professor da rede pública
estadual (G4, 2013, IFRN-MO).

Destaca-se, a partir da intervenção de G4, o descaso da gestão governamental do
estado do RN, o que trouxe problemas de várias naturezas para serem mediados pela gestão
do curso. Na condução, foi preciso gerir processos pedagógicos iguais para o funcionamento
do curso. Os docentes caracterizam três grupos com motivações e desmotivações (financeiras
e de jornadas de trabalho) diferenciadas, a saber: a) grupo de docentes com bolsas, como os
servidores do IFRN-MO, por meio de contratos extras para as disciplinas da qualificação; b)
grupo de docentes servidores cedidos da rede estadual para as disciplinas da formação geral EJA, submetidos a condições diferenciadas de cessão entre si – para uns, afastamento total, e
para outros, com redução parcial; c) estagiários (para complementar o quadro das demais
disciplinas da formação geral – EJA não atendidas pela desobrigação incidida no convênio
com a SEEC/RN). Nota-se que a condução desse processo não se constituiu em tarefa fácil
para a gestão.
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O segundo, ainda com referência ao artigo 11 da mencionada Resolução, faz menção
ao perfil profissional para atuar na educação em prisões. A contratação de estagiários para o
funcionamento do curso fere a exigência de ‘profissionais do magistério habilitados’. O fator
inexperiência está explicitado no depoimento de um dos estagiários como uma fragilidade:
Então, assim, como eu tô terminando a licenciatura, diferente dos experientes, dos
mestres, a minha prática foi um conteúdo muito novo pra mim e logo onde eu
comecei, né, logo no ambiente prisional. Então, foi um pouco mais difícil por isso,
porque além de não ser uma coisa assim, que é foco da minha graduação, que o que
eu vejo já é muito pouco em relação ao que eu poderia, que eu poderia garimpar
melhor em educação artística. Então foi bem mais difícil, né, é isso que eu poderia
dizer (D7, 2013).

Ainda que a contratação de estagiário tenha sido a única opção da gestão para garantir
o funcionamento do Curso, as informações trazidas por D7 sugerem reflexões quando se
pensa na garantia de uma oferta de qualidade. Esse Curso, por exemplo, não foi apenas um
caso isolado. Sabe-se que a substituição de profissionais da educação (já habilitados para a
docência) por um estagiário (ainda em formação) para atuar como docente titular em sala de
aula é um procedimento recorrente na esfera da educação brasileira. No entanto, esse fator
pode, em grande medida, trazer prejuízos para a qualidade do curso, uma vez que a
experiência docente pode fazer a diferença, principalmente quando se trata de EJA na
educação em prisões. Por agregar fatores reconhecidamente específicos do público dessa
modalidade, como a organização do tempo e dos espaços pedagógicos, o ritmo de
aprendizagem, as adequações metodológicas, entre muitos outros, esse processo exige
domínio dos saberes da docência, ainda mais quando se junta ao universo da educação em
prisões, em que se processam relações duais como desumanização e humanização, inclusão e
exclusão, autonomia e privação de liberdade. Em tese, lidar com esse contexto pedagógico
exige um profissional mais experiente na docência, uma característica que, por vezes, um
estagiário não tem.
Logo, diante do que externou D7, é premente que uma experiência como essa aponta
para a necessidade de formação continuada. Esse pressuposto visa possibilitar, aos
profissionais envolvidos (gestores, docentes e técnico administrativos), o aperfeiçoamento dos
saberes e o subsídio para a condução das tarefas educativas nessa esfera, de modo a
sensibilizá-los para lidar com as características do público EJA em situação de privação de
liberdade e com o ambiente escolar não-formal da educação em prisões.
As orientações do item 3, letra c), do Documento orientador, prevê no planejamento
das ofertas de cursos nesse formato incentivos de insalubridade, de periculosidade e de
formação continuada para os profissionais envolvidos no curso. As queixas dos docentes já
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comprovam que esse incentivo não é extensivo a todo o grupo. Talvez, a depender do vínculo
desses profissionais com a Instituição proponente, haja permissão ou restrição do direito a
esses incentivos financeiros. E essas diferenças podem gerar ainda mais conflitos para a
gestão do Curso.
Dos incentivos previstos, a formação continuada para os profissionais envolvidos no
curso foi um item avaliado positivamente pela a equipe. A fala a seguir corrobora com esse
entendimento e demonstra, com detalhes, como essa ação aconteceu.
Nós tivemos um curso de formação durante um período bem... bem significativo, um
curso de 200 horas que fez uma diferença significativa tanto quanto em vista do
conhecimento quanto das posturas que precisavam ser abordadas lá. E, sobretudo,
porque funcionou como espaço de alimentação e retroalimentação do grupo. Então,
quem ia administrando aulas inicialmente, já ia socializando com os que ainda iam
pra lá, posteriormente, as experiências já vividas. Porque no inicio havia uma
angustia muito grande por parte dos professores sobre como se comportar, como
ministrar o espaço não escolar, o que a grade representaria pra eles, se não iria
atrapalhar a atuação deles, né, enquanto para com os alunos e aí esse... esse curso de
formação serviu, dentre outras coisas, para que um professor expusesse pros outros,
socializasse com os outros as suas experiências e fossem, inclusive, salinando os
ânimos de quem ainda ia ministrar as aulas, né. Então acho que é um dado bem
interessante que merece ser posto em evidência. Inclusive, a gente percebeu que há
uma diferença significativa entre o professor que não participou de curso de
formação e aqueles, né, que participaram do curso. É... Certamente esse curso os
subsidiou melhor. (G4, 2013, IFRN-MO).

O relato de G4 delineia o contorno dessa formação continuada, o que posiciona essa
ação como uma potencialidade do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL. O Programa prevê
recursos para operacionalizar a formação de gestores, professores e técnicos-administrativos
envolvidos no desenvolvimento dos cursos (BRASIL, 2007b, p. 51).
A figura a seguir apresenta a matriz curricular referente à formação continuada,
organizada com uma carga horária de 200 horas para os profissionais envolvidos no curso
investigado, promovido pelo IFRN-MO.
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Figura 6 - Matriz curricular do curso de formação continuada para os profissionais do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL - IFRN/Campus Mossoró - 2012-2013

Fonte: Anexo II do Projeto Pedagógico PROEJA FIC penitenciárias, IFRN-campus Mossoró, 2010.

O escopo da formação planejada, muito mais do que mostrar carga horária, objetivos e
metodologia, faz uma defesa das temáticas que devem ser abordadas num curso dessa
natureza. Convém avaliar, portanto, a pertinência dessa formação continuada e a motivação
para fazer o curso na perspectiva dos cursistas.
No caso do professor, lecionar no ambiente prisional já é uma coisa bem atípica pra
agradar alguém. E além de ser um ambiente prisional, um sistema novo e bem
rígido, completamente diferente do estadual, porque o sistema penitenciário federal
é um ambiente prisional diferente do que se é comum você ver nos sistemas
estaduais. O rigor na questão do procedimento de segurança diária com o preso, a
questão de segurança, uma coisa muito burocrática. E eu acredito que se não tivesse
acontecido o curso (a formação), ia ter aquela questão do embate do professor com o
agente, e de desistência de professor, de não permanecer, e se sentir um pouco aflito
na questão (D6, 2013).
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Eu acho que a diferença nesse nosso exercício... nossa prática foi exatamente o
curso, a formação em serviço. Nós fomos nos apropriando do nosso objetivo, do que
ia fazer lá, né, e foi ali que muitas vezes, no dia a dia da sala de aula... A pessoa
planeja, a gente se planeja para cumprir um conteúdo, uma carga-horária, mas por
esse curso ter sido acompanhado, né, cobrado também, né (D13, 2013).
E o curso de formação paralelo à execução do projeto não foi planejado, mas foi o
que aconteceu e acabou sendo positivo, porque a medida em que a gente vivenciava,
a gente tava se encontrando, se reunindo, e ficou uma coisa muito interessante,
porque não foi uma formação antes e o curso depois, não, foi concomitante
(D12,2013).
Eu acho que o fato do curso de formação dos professores ter sido concomitante da
execução do projeto e toda troca experiência que nós tivemos... Isso deu uma
uniformidade fantástica (D8, 2013).
O curso de formação, tendo sido paralelo ao curso, foi importantíssimo, o curso de
formação foi importante, nos tornamos um grupo coeso, construiu todo um
relacionamento, uma aproximação, tudo isso. Apenas essa questão da avaliação e
algumas disciplinas que a gente precisaria, talvez, antes do início... (D1, 2013).

Tomando essas falas como referência, a visão dos docentes revela que a formação
continuada proporcionou a unidade do grupo, contribuiu para um trabalho pedagógico coeso e
interdisciplinar, favoreceu para o bom desempenho docente e discente e para o
desenvolvimento das aulas, dentre outras vantagens. O bloco de falas converge, também, para
o apontado por G4 na fala anterior. Assim, constata-se uma visão consensual do gestor e
desses docentes quanto a inscrição dessa formação no patamar de uma ação importante, que
contribuiu para o alcance dos objetivos postulados no Programa e traçados no PPC do curso.
Do ponto de vista do planejamento, o curso para os formadores teve como
preocupação central a diversidade e a aderência de temáticas que se voltassem às
especificidades dos campos educativos em confluência na oferta e ao próprio fazer docente na
‘cela de aula’. EJA, educação em prisões, EaD, teorizações e base legal acerca dos
fundamentos do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL foram alguns dos temas apropriados a essa
junção. Infere-se que, certamente, essa formação contribuiu para a atuação em serviço dos
docentes.
Em vista da representatividade dessa formação para esses profissionais, conforme
declararam em suas falas, especialmente por ter acontecido em paralelo ao desenvolvimento
do curso com os estudantes, de um modo geral, o projeto de formação continuada, promovido
pela gestão do IFRN-campus Mossoró como uma das etapas operacionais necessárias ao
funcionamento do Curso em análise, no âmbito do PROEJA FIC/ FUNDAMENTAL, atende
à necessidade formativa dos profissionais e está na direção adequada, segundo planejamento
feito a priori. Essa declaração toma maior consistência nos relatos a seguir.
Nesse caso do PROEJA FIC aqui, essa nossa experiência, ela está junto com o curso
de formação, então uma coisa que deu certo é a existência desse curso de formação
para trabalhar com esse público específico (D3, 2013).
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Eu confesso que achei fundamental esse curso de formação. Eu achava muito bom
participar, apesar de um pouco cansativo como ela falou, sábado a gente quer relaxar
um pouco, quer tá com a família, quer tá em casa, mas eu só faltava no dia que
realmente era necessário, era das primeiras a chegar, sempre... mas o que me
angustiava era essa avaliação. Achava ótimo as discussões, os debates, as trocas de
ideias, tanto é que funcionou tão bem assim esse curso aqui, essa formação, essas
aulas que foram ministradas, que eu creio que houve uma interação entre todos os
professores que trabalharam, né. Se alguém fugiu a regra, foi questão pontual não
foi, não foi, não vamos generalizar e dizer... Que todos trabalharam numa linguagem
só (D4, 2013).
Eu insisto nesse curso de formação. Então eu vejo assim, um professor habituado a
dar aula pra um aluno de nível técnico ou superior, de fato, encontra essa
dificuldade, né, de transpor esse conhecimento, que na mente dele tá nítido
“engenharia” para esse nível bem fundamental. Então essa formação, trabalhar isso,
houve disciplinas em que foi discutido o que é a EJA, a filosofia da EJA, os
objetivos, pra nós, nos deu muito subsídio, toda experiência que [nome] trazia,
outros professores que já trabalham com EJA, então, creio que essa formação ela é
fundamental. Deve ser mantido (D11, 2013).
Então, o que é que aconteceu, o curso acabou se tornando um espaço de
retroalimentação para o grupo, ou seja, à medida que os colegas iam lá, ministravam
a aula, traziam essas experiências pra sala de aula, elas eram discutidas, e aí iam, por
exemplo, retroalimentando o grupo e, também, fortalecendo o próprio grupo, dando
mais... como é que eu posso dizer... mais segurança para quem ainda não havia ido
lá, ainda dar aula (G4, 2013, IFRN-MO).

Depreende-se, das informações coletadas, que é inegável a relevância desta formação.
Entretanto, algumas falas trazem elementos importantes para se refletir sobre a continuidade
da oferta.
A meu ver, o curso de formação deve ser revisto. Tem que ser oferecido novamente,
mas sem cobrar avaliação. O tempo dele que eu acho que precisa ser
redimensionado, as posições das disciplinas, porque todos somos profissionais e as
pessoas que trabalham nesse Programa são profissionais que se consideram atuantes,
muito atuantes (ocupados). Então, essa questão avaliação é dificultador, no sentido
de você tá produzindo material, produzindo texto, e foi um gargalo que nós
percebemos no nosso curso. Essa é a dificuldade... claro. (D10, 2013).
Então, e teve um outro fator muito interessante que foi: se por um lado o curso de
formação nos exauriu, pelo fato de ser aos sábados, embora as aulas fossem
quinzenais e em alguns momentos essas lacunas eram até maiores para que nós
pudéssemos adequar o calendário do curso à disponibilidade de alguns
professores.Que alguns foram daqui, outros vieram de fora, por exemplo, nós
tivemos aula da professora Graça, do professor Márcio Azevedo, né, enfim. Então,
se por um lado nos exauriu, foi bom porque realmente foi essa.. essa... esse
elastecimento de prazo acabou jogando o curso lá, o final do curso... pra diante (G4,
2013, IFRN-MO).

Mesmo sendo avaliado positivamente pelos profissionais, esses sujeitos apontam
necessidade de ajustes nessa formação, com vistas a aspectos motivacionais (no âmbito
individual) e operacionais, em âmbito coletivo, no sentido de assegurar a participação dos
profissionais envolvidos no curso na área de educação de jovens e adultos nas prisões. Esse
dado é importante por referendar a importância dessa formação para esse processo, uma vez
que as falas acenam para as possibilidades de continuidade: da formação e do curso.
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Ainda na perspectiva das potencialidades e das fragilidades na gestão dos processos
pedagógicos e administrativos, outros fatores relevantes no funcionamento do curso são a
operacionalização dos recursos didáticos, a adequação da infraestrutura e a organização dos
tempos, dos espaços e das atividades pedagógicas.
O Instituto já garantiu no planejamento, no orçamento, recursos para pagar os
técnicos-administrativos daqui que vão ministrar aula lá. O fato é que o recurso para
pagar estes profissionais está já garantido porque foi alocado no planejamento da
Instituição, mas aí nós precisamos, por exemplo, de fomento para é... a reprodução
do material para os internos, para pagar professores para o curso de formação dos
formadores, material de expediente e material didático, tais como caderno, lápis,
borracha e etc. Então o projeto nasceu daí, da participação do IF no projeto, nessa
chamada pública (G4, 2013, IFRN-MO).

Nesse ordenamento, a logística necessária para o funcionamento do curso, no tocante à
aplicação dos recursos financeiros e ao cotidiano das aulas, mobiliza gestores (de ambas as
instituições), professores e estudantes, o que pressupõe antecipação do planejamento,
negociação, fiscalização, inspeção, compromisso e flexibilidade por parte da equipe.
O relato de G4 traz à tona os detalhes da mobilização necessária ao funcionamento das
aulas no cotidiano do espaço escolar não-formal prisão, em relação aos recursos financeiros,
material didático, a estrutura da ‘cela de aula’, as redefinições e adequações da dinâmica
escolar prisional.
Porque, assim, há recurso para comprar material didático. A PFMOS fez a parte dela
que seria de infraestrutura, né, teve algumas dificuldades, houve algumas
dificuldades no começo por causa da adequação do espaço. Porque, como a gente
demorou muito a começar as aulas, houve a necessidade de que essas aulas agora
fossem nos dois turnos, então, pra isso, o interno, como dá muito trabalho tirá-lo da
cela , trazer pra sala, depois levar de volta, pra fazer isso quatro vezes ao dia era
muito complicado, então ele tinha de ficar na cela o dia inteiro. E aí tinha de ser
montado uma estrutura que desse conta dessa estrutura. E aí não tinha uma, não
tinha banheiro...tinha banheiro na sala, mas com a porta para o espaço do professor,
não tinha para o espaço do interno, e ele também não podia ficar lá o dia inteiro sem
ter acesso ao banheiro, e quando é para levar o interno ao banheiro, quando era pra
levar o interno ao banheiro fora, externo, aí tinha de mexer com toda estrutura
porque todos os outros tinham de se levantar, tinha de ficar de frente pra parede,
enfim, tinha de mexer com toda estrutura da sala de aula. Então nós começamos a
trabalhar num turno só, depois vimos a necessidade de trabalhar nos dois turnos,
mas aí suspendemos pra reforma desse banheiro, né. Mas aí depois de resolvido esse
problema do espaço, resolvido o problema do quadro, né, de professores, o restante
foi tudo muito tranquilo, pelo menos pra mim, eu não sei como é que os outros
professores veem, mas, assim, parece que eu tirei uma tonelada dos ombros. E aí,
vocês que deram aula lá é que ficam mais à vontade de falar sobre (G4, 2013, IFRNMO).

A síntese descrita da organicidade do ambiente e do trabalho pedagógico no espaço
escolar não-formal prisão demonstra que a condução desses processos não é simples.
Demanda cooperação, sobretudo dos funcionários da prisão, na acolhida dos docentes e na
acomodação dos estudantes para que o processo ensino e aprendizagem ocorra a contento

152

dentro daquelas condições reais de efetivação. Os desafios cotidianos nessa condução são
perceptíveis nas falas dos sujeitos a seguir.
Não sei se se encaixa na logística, mas tudo o que a gente deveria usar, digamos
assim, tudo que fosse pensar, tinha que pensar tudo antes, a gente teve que pensar
tudo antes. Com relação à Educação Física, a gente teve que pensar todo o material
possível de ser utilizado, porque foi preciso mandar uma lista pra penitenciária, né,
eles tem um grupo de pessoas que faz uma análise daquela lista de material. Então
eu mandei uma lista com muito tempo antes, demorou um pouco, porque não foi
analisada aqui, é analisado na DEPEN . Todo material utilizado na aula passa pela
inteligência, demora um pouco, demorou um pouco pra dizer o que podia e o que
não podia ser utilizado lá dentro. Pelo menos na educação física o que eu percebi
que mais demorou foi isso. E, assim, vetou coisas que eu poderia ter conversado
com ele mais um pouco e poderia ter convencido, mas foi coisa muito simples que
eu ficava imaginando, o que é que tá nesse material, mas, assim, questão deles, né?
Aí eu utilizei o que foi liberado. Mas eu acho que a logística, né, demorou um pouco
pra ser dito que poderia (D10, 2013).
E até por causa dessa logística desse trabalho que eu acho que poderia ser
necessário, até tanto pra entrar quanto pra sair, né, umas atividades minhas se
perderam, de alguns professores, né, eu acho que não só minha... se perderam por
causa de todo esse vai e vem, de analisar trabalho, deixa com fulano, deixa com
cicrano e...(D7, 2013).
Porque, na verdade, Ana Lúcia, o professor não deve entrar lá com nada e nem tão
pouco sair, por exemplo, as avaliações que os professores faziam, tinham de ficar lá,
e como existe um rodízio, de como existe um... a questão dos plantões, né, a
inteligência analisa e volta, entrega a não sei quem. Enfim, até que ele chegue as
mãos do professor, demanda um tempo muito grande e umas avaliações desse...
acabaram se perdendo. (G2, 2013, IFRN-MO).
O curso não teve o acompanhamento pedagógico que deveria haver tido porque não
contemplava um pedagogo, né. Primeiro, por exemplo, o pedagogo não receberia
por isso, assim como eu também não recebi por esse trabalho que eu desenvolvi lá,
então, lá, nós não tínhamos um pedagogo porque o que tinha lá foi embora pro
DEPEN, né, se transferiu. Então eu fui acompanhando na medida do possível, a
partir das experiências que eu tinha, mas eu não sou pedagoga, minha formação é
licenciatura (G4, 2013, IFRN-MO).

Na exposição acima, são notórios o processo de negociação instaurados e os esforços
conjuntos empreendidos na dinâmica das aulas. O último ponto abordado remete, mais
notadamente, ao fato de não ter um pedagogo para fazer o acompanhamento dos trabalhos
junto a docentes e discentes. Esse fazer é negligenciado em razão da não existência de rubrica
financeira para o pagamento do profissional responsável por fazer esse trabalho. Prescindir da
atuação do pedagogo no acompanhamento da gestão pedagógica e administrativa do
funcionamento do Curso em questão é um fator questionável.
Das afirmações acima, outro determinante é que muito embora tenham sido exigidos
os mesmos procedimentos sempre, a depender de algumas posturas profissionais, podem-se
constituir os impedimentos para o alcance do que foi planejado. A fala a seguir relata o passo
a passo dessa dinâmica na visão de um dos gestores.
Assim, o grande problema também é que nem todas as pessoas, nem todo mundo lá
dentro da penitenciária, vê o projeto com bons olhos. Por quê? Porque ele dá
trabalho. Se por um lado ele é bom, porque ele, porque ele acaba de alguma forma
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melhorando a vida do interno, ele passa a ter outra postura, passa a ser mais
disciplinado. Ele vai se reabilitando para algumas questões, por outro lado ele dá
trabalho, porque, ora, uma coisa é o agente passar o dia lá trabalhando, só o detento
está na cela, ele está do lado de fora tranquilo, seguro, numa zona de conforto, né. A
outra é ele sair dessa zona de conforto pra ir lá abrir a cela, tirar o interno, levar pra
sala de aula, traz de um em um, depois fecha essa sala, tem de ficar na porta da sala
durante todo o horário que o professor está ministrando a aula, atento ao que o
professor está fazendo, ao que o interno pode dizer em sala de aula, porque tudo isso
é observado, depois leva esse interno de volta pra sala, então isso, obviamente,
implica trabalho extra, mais trabalho (G4, 2013, IFRN-MO).

Infere-se, com base na fala de G4, que a natureza do trabalho pedagógico, em
quaisquer circunstâncias, já demanda organização e planejamento. Todavia, considerando as
especificidades do funcionamento do Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade
em Serviços, promovido no espaço escolar não-formal prisão, os procedimentos exigidos são
redobrados. Na avaliação dos estudantes sobre se as condições físicas para realização do curso
eram favoráveis, eles se expressaram afirmando que
Na medida base foi essencial na medida possível (E1, 2013).
Eu afirmo que foi normal dentro do padrão da convivência (E2, 2013).
Sim. O espaço físico não prejudicou e o material didático oferecido foi excelente,
não deixando nada a desejar. (E3, 2013).
Sim. Porque do que foi dado eu tive grande aproveitamento. Minhas médias
confirmaram a minha resposta (E5, 2013).
Sim, por quê estavam bem organizadas (E6, 2013).

Como complemento da avaliação das condições de funcionamento do curso, na visão
desses mesmos estudantes, o que mais facilitou foi: bastante tempo para estudar; o interesse
total do corpo docente e dos gestores em realmente encarar o projeto com a seriedade de vida;
os docentes com sua capacidade e paciência em nos ensinar da melhor maneira possível e
sempre nos tratando sem indiferença quanto a nossa situação de ‘detento’; o resultado, o
aprendizado, a amizade, a destreza com as outras matérias.
Entre os facilitadores do desenvolvimento do curso, na sua maioria, remeteram-se a
atuação dos docentes e ao tempo disponível que eles têm para estudar, considerando a
situação de privação de liberdade em que se encontram esses estudantes. No geral, esses
atributos são favoráveis à gestão dos processos pedagógicos para o desenvolvimento do curso.
As principais dificuldades enfrentadas pelos entrevistados durante a realização do
curso foram: o desinteresse de alguns alunos, que acabaram atrapalhando as aulas; a caneta,
pois eles utilizam somente a carga; o uso de revistas para recorte, tendo vista a não utilização
da tesoura na atividade de recorte e colagem; a grade que separa, fisicamente, professor de
alunos; e as dificuldades com matemática.
Entre os itens elencados como dificultadores, a maioria (caneta, revista e grade)
remete-se às condições estruturais e de materiais didáticos de uso dos estudantes para
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realizarem as tarefas. Isso ocorre em razão das restrições estabelecidas oficialmente, o que
exige, na maioria das vezes, controle, improvisos e adaptações. Essa adequação, apesar de
necessária, pode comprometer a realização das atividades ou exige redimensionamentos por
parte do professor com frequência.
Muito embora se reconheça a existência de elementos dificultadores na gestão dos
processos administrativos e pedagógicos, a exemplo dos que foram situados até o momento, o
funcionamento do Curso é considerado satisfatório, conforme se apresenta nesta fala.
Então eu acho que nós fomos... eu avalio, não acho, eu avalio que nós fomos
extremamente felizes e vitoriosos porque apesar das lacunas impostas pela limitação
do espaço, pelas limitações que o professor tinha para utilizar determinados
instrumentos, recursos pedagógicos, apesar dessa... dessa lacuna, né, de
acompanhamento pedagógico, eu acho que as coisas funcionaram muito bem.
Porque o grupo foi se ajudando, foi conversando, foi trocando experiências (G4,
2013, IFRN-MO).

Com o objetivo de desvelar a gestão desses processos, cogitou-se se algumas das
dificuldades adicionais do funcionamento do curso decorreram do fato de ser ministrado em
espaço prisional. Houve consenso por parte dos participantes em afirmar que sim. Isso aponta
para algumas preocupações a serem consideradas quando se trata da oferta de PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL na educação em prisões.
Eu acho, assim, que o termo limitação, né, assim, já implica muita coisa, né, Se eu
vou fazer meu plano de aula, se eu vou fazer uma logística, o que eu vou utilizar. Eu
tenho um termo, limitação. Então, assim, já vou tomar cuidado, já são coisas que
vão passar por um crivo, não sou eu que vou determinar (D10, 2013).

A limitação trazida pela fala de D10 aborda um ponto importante a ser
problematizado: a restrição. Num ambiente em que há estritas proibições e que todas as
atividades docentes e materiais didáticos passam por uma vistoria para anuência de pessoas
externas ao contexto educativo, logo se vê que não se constitui em tarefa fácil para o
professor.
O quadro a seguir expõe a visão dos estudantes a respeito dos aspectos que
favoreceram negativa ou positivamente para a atuação do professor na sala de aula.
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Quadro 4 - Aspectos que favoreceram (negativa ou positivamente) para a atuação do professor na sala de aula
na visão dos estudantes
ASPECTOS NEGATIVOS
ASPECTOS POSITIVOS
Uns professores teve menos A preparação dos professores do curso.
interesse do que outro.
O desinteresse de alguns alunos que O interesse total do corpo docente e dos gestores em
acabaram atrapalhando as aulas.
realmente encarar o projeto com a seriedade de vida.
Nada a declarar, o curso foi muito Disposição e vontade do professor.
bom.
O tempo foi ingrato.
Só tenho a agradecer.
O tempo curto de algumas A facilidade em que os professores tiveram em nos
disciplinas.
ensinar, isso provou a sua capacidade para comigo,
pois estou falando por mim.
Comportamento bom
Excelentes professores foram bem prestativos.
Os professores tiveram facilidade de nos ensinar.
Fonte: Elaboração da própria Pesquisadora.

Ao contrário dos pontos negativos, que se colocam de maneira diversificada, com
exceção para o tempo curto, citado duas vezes, os pontos positivos estão centrados, na grande
maioria, em argumentos que potencializam os docentes do Curso. Há, no geral, um
reconhecimento pela atuação dos docentes. Isto pode ser comprovado, logo abaixo, nos
argumentos apresentados pelos estudantes para avaliar o nível de preparação dos docentes
para atuar no curso.
Achei os professores altamente capacitados para o que foram designados (E2, 2013).
Só tenho que agradecer por tudo o que vocês fizeram por nós, a atenção, o
compromisso, a vontade de todos, isso é muito gratificante para nós (presos) (E3,
2013).
Só de em quererem ajudar a acreditar em pessoas na situação na qual nos
encontramos requer um bom preparamento (E4, 2013).
Eu só tenho a agradecer vocês professores e responsáveis por terem me motivado a
estudar, muito obrigado pela atenção de vocês. Que Deus abençoe a todos (E5,
2013).
Eles estavam bem preparados porque eu aprendi o suficiente (E6, 2013).

Na avaliação dos estudantes, os docentes estão bem preparados para o desempenho de
do papel dentro da sala de aula. Esse fator pode ter sido o diferencial que contribuiu para a
permanência e a conclusão dos estudos com sucesso dos estudantes.
A gestão pedagógica, para a realização das atividades não-presenciais, foi objeto de
análise também. A esse respeito, G4 reflete:
Agora é uma coisa quem me preocupava, assim, será que esse é o caminho certo?
Será que trabalhar educação a distância é realmente dessa forma, o que é que a gente
pode fazer para melhorar o nível dessas aulas não-presenciais, será que não está
sendo somente meio que atividade para casa, uma coisa que tem me angustiado,
sabe Ana, e aí eu acho que precisa muito de um acompanhamento pedagógico pra
nos dar esse suporte (G4, 2013, IFRN-MO).

De fato, essa deve ser uma preocupação central, tendo em vista os 50% da carga
horária total a distância para cada bloco de disciplinas. E as dificuldades aparecem na fala de
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G4. Nesse particular, os entrevistados relataram quais os mecanismos didático-pedagógicos
utilizados para o cumprimento dessa modalidade. As falas evidenciaram as possibilidades e as
dificuldades de materializar a proposta planejada.
Pelo menos nas minhas disciplinas deram muito boas. Eu passava sempre trabalho
baseado na videoteca, deixava um vídeo lá, onde eu já deixava no pendrive de
[nome], que é o único pendrive cadastrado que entra lá. Então eu deixava isso, eles
assistiam, faziam uma análise sobre um filme baseado no conteúdo que eu estava
trabalhando. Então eu deixava pra fazer essas aulas complementares mais relativo a
filmes, porque eles, assim, e era assim uma motivação maior pra eles. E algumas
vezes com relação ao livro eu levava um texto à parte, usava um texto a parte em
sala de aula, explicava e tudo mais, trabalhava a atividade e deixava o livro didático
mais para eles trabalharem nas aulas complementares, né, então comigo funcionou
desse jeito (D4, 2013).
Pra mim, eu, pra mim, isso foi bem difícil, porque como eu tava lecionando artes,
suava muito mais pra poder... Minha área é somente música, então, eu tive que
corr... Foi um desafio que eu aceitei e...e, inclusive, uma dessas atividades foi
exatamente as que se perderam, né. Então foi bem mais difícil, né, é isso que eu
poderia dizer (D5, 2013)
Na verdade eu fui privilegiada porque as disciplinas eram poucas horas, então eu
trabalhei praticamente presencial. Exatamente, trabalhei 18 horas de cada disciplina,
e houve um dia, e está registrado no diário, eu trabalhei finalizando a disciplina
anterior e iniciando a próxima. E eu trabalhei com livros, nós trabalhamos, fizemos
um trabalho muito bom com livro de Augusto Cury, “Filhos Brilhantes, alunos
fascinantes” e eles ficaram realmente encantados com a leitura, com as apostilas que
era um material que a gente fazia pra eles, visto que eles dispunham de bastante
tempo. Eu fiz o seguinte, eu comprei o livrinho, né, 12 alunos, eu compre 12
livrinhos e dei um pra cada um, e nós... ficava, então, com esse livro, só que num
outro momento eu já fui rever isso porque, assim, tudo que servir à biblioteca porque
depois, a biblioteca, ela tem que recolher, porque não há esse espaço pra você deixar
material com...Tudo que é móvel pra eles é então mais difícil (D1, 2013).

As falas remetem à operacionalização das aulas a distância. Do exposto pode-se inferir
que, realmente, houve mobilização para o cumprimento da carga horária. Há clareza de que
nem todas as disciplinas funcionaram de forma semipresencial. O critério utilizado nessa
definição foi a carga horária total de cada componente curricular, conforme se observa na
sequência.
Foram os componentes curriculares com carga-horária maior (G4, 2013, IFRN-MO).
Na profissionalizante a gente trabalhou praticamente mais presencialmente (D9,
2013).
Eu lamento que o Sr. [nome] não esteja aqui, né, que ele... ele, assim, desenvolveu
uma experiência fantástica também lá, né, ele trabalhou com “Ciências
“Matemática”, “Empreendedorismo” e com “Informática”, né. Assim, foi meio que
Bombril, lá no projeto. E aí ele sempre deixava atividades para que os internos
realizassem na cela, né, pedia pra depois o pessoal recolher. A dificuldade é essa de
recolhimento, que quando eles vem pra sala de aula, no próximo encontro, que eles
vem pra sala de aula. Talvez seja dificuldade também o fato de os encontros serem a
cada oito dias, então nesse intervalo muita coisa acaba se perdendo. Ele sempre
deixava atividade é, teve uma atividade bem interessante que desenvolveu com eles,
que foi sobre fotossíntese, conseguiu, a duras penas, na verdade, ele queria levar
aqueles recipientes de margarina, mas não foi permitido, conseguiram levar
copinhos, porque ele queria mostrar pra eles... na verdade, ele queria que isso
ocorresse na cela, ele queria que eles levassem pra cela a.. fizessem o plantio da
semente e acompanhasse a incidência da luz para o processo de germinação, não deu
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certo. Acabou conseguindo fazer isso na sala, mas, assim, ele sempre deixava um
número significativo de atividades para que eles realizassem e trouxesse no encontro
seguinte. Até porque matemática tem muito exercício, né, ciências também, mas
matemática muito mais (G4, 2013, IFRN-MO).

As falas descritas acima apontam, pelo menos, para dois critérios utilizados na
definição das aulas não-presenciais pela equipe. Um deles foi destinar as disciplinas com
carga horária mais ampla, o que favoreceu, proporcionalmente, interação presencial e a
distância entre doentes e estudantes. Do outro, as disciplinas profissionalizantes aconteceram,
preferencialmente, na modalidade presencial, talvez porque o tempo destinado já é, de fato,
reduzido.
O desenvolvimento de aulas não-presenciais é um desafio para a gestão pedagógica.
Muito embora esse mecanismo seja uma possibilidade legal no funcionamento de cursos
nesse formato, haja vista as especificidades do ambiente, foi necessário eleger critérios,
adequar as condições e acompanhar o planejamento e a execução das atividades por parte do
docente. Mais ainda, implica no acompanhamento e no retorno das tarefas por parte dos
estudantes, a fim de que o objetivo da atividade seja alcançado e a carga horária (EaD) seja
efetivamente cumprida.
Apesar das dificuldades em gerir processos administrativos e pedagógicos para o
funcionamento do curso por parte de toda a equipe e de alguns entraves constatados na
adaptação à dinâmica do espaço escolar não formal-prisão por parte dos estudantes, é visível a
satisfação de todos os segmentos com a proposta de promover a integração entre a
modalidade EJA e a educação profissional-cursos FIC. Os docentes do curso, em parte, sem
experiência com a docência, em especial com o público EJA, vivenciaram emoções, reações,
ansiedades, expectativas, frustrações, satisfações e realizações.
Em face das manifestações expostas e das apreensões feitas ao longo desta seção,
torna-se conveniente retomar os objetivos gerais do Programa e do PPC para verificar o
favorecimento (ou não) da gestão desses processos na consecução dos respectivos objetivos.
A título dessa recuperação, o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL objetiva “integrar
conhecimentos da educação geral com a formação profissional inicial e continuada por meio
de metodologias adequadas aos tempos e espaços da realidade dos sujeitos sociais que
constituem o público beneficiário” (BRASIL, 2007b, p. 31). O Curso investigado tem como
objetivo geral
formar profissionais capazes de processar informações, acompanhar e avaliar a
evolução dos conhecimentos inerentes a gestão e a qualidade de serviços, tendo
senso crítico, criatividade, atitude ética e capacidade de desenvolver, com
autonomia, suas atribuições, portando-se como agente impulsionador do
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desenvolvimento sustentável, integrando a formação técnica à cidadania na busca da
formação continuada (NATAL/IFRN, 2011, p. 8).

O debate no decorrer da seção girou em torno da gestão dos processos pedagógicos e
administrativos que permearam o funcionamento do Curso em meio ao universo conflituoso
da educação de pessoas jovens e adultas privadas de liberdade; no entendimento de gestão, em
sentido amplo, que concebe processos administrativos e político-pedagógicos conjuntos e
envolve os diversos segmentos existentes na participação, na organização e nas decisões, em
que o cerne é o trabalho pedagógico.
Apesar da síntese descrita nesta seção não conseguir expressar, com a devida
propriedade, as razões, os conflitos, as contradições, as tensões, as riquezas, as contribuições,
as negações, as afirmações e os alcances tangíveis e intangíveis desta experiência, é
incontestável a valorosa singularidade dos dizeres dos sujeitos, alimentado com a análise
documental e o diálogo mantido com os teóricos da área. Estes entrecruzamentos
possibilitaram refletir sobre as intenções declaradas no Programa e sobre as ações gestadas
para o funcionamento do Curso em questão, com o intuito de favorecer, dentre outros motivos
de natureza acadêmica, conjeturas prováveis ao aprimoramento da oferta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: A PROVISORIEDADE DAS CONCLUSÕES
Eu fiquei surpresa quando a professora disse: ‘eu me
sinto bem aqui. Aqui eu me sinto livre’. Que paradoxo
grande você dizer que se sente livre num espaço daquele
né. Então, foi uma experiência fantástica!
(GESTORA DO PROEJA FIC/FUNDAMENTAL,
IFRN-MO, 2013).

A imediata difusão do discurso anunciado na epígrafe acima induz a afirmar que o
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL é uma iniciativa governamental sucedida. Todavia, para
consagrar qualquer veracidade a essa afirmação, faz-se necessário ponderar sobre os
intervenientes circunscritos às intenções do Programa e ao funcionamento de cursos nesse
âmbito, imprimindo uma visão global, particularizada e dialética aos meandros dessa
materialização e suas mediações sociais, culturais e educacionais.
Ao contrário de propor um ensaio teórico para atribuir verdades àquilo que pode ser
improvável comprovar, esta pesquisa, ao adotar para objeto de estudo o PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, objetivou analisar o desenvolvimento do Curso FIC de Auxiliar
Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços, na forma integrada ao ensino fundamental na
modalidade EJA, desenvolvido pelo IFRN-MO, orientando-se por três dimensões de pesquisa:
as intenções declaradas oficialmente para o Programa; o Projeto Pedagógico de Curso - PPC;
e a gestão dos processos pedagógicos e administrativos no funcionamento do Curso
investigado.
Na direção de refletir sobre as sempre provisórias constatações conclusivas, convém
relacionar com as questões de pesquisa, com o fito de produzir respostas atinentes, fundadas
nas apreensões perquiridas em cada objetivo específico. Antes, porém, enfatiza-se que a
retrospectiva histórica da EJA e da qualificação profissional-cursos FIC, bem como a
configuração das medidas governamentais instituídas no último decênio também para a
qualificação profissional no Brasil, erigidas no capítulo 1 desta dissertação, foram elementos
substanciais para a consecução das mediações com o objeto de estudo.
Assim, essa recuperação se faz necessária para sistematizar as possibilidades de
respostas, advindas de diversos elementos que constituíram a teoria e a empiria, alicerçadas
nas análises que emergiram da articulação conjunta entre as intervenções dos sujeitos, os
diálogos mantidos com os autores da revisão de literatura e a intermediação com a análise
documental. Para tanto, tecem-se considerações finais preliminares para cada uma das três
questões de pesquisa, entendendo que a elucubração científica não se esgota com o
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fechamento de uma pesquisa, isso somente possibilita que novas nuances sejam percebidas.
Conforme se apresenta a seguir, é apenas o começo revestido de fim.
Questão 1: O curso desenvolvido no âmbito do PROEJA FIC/ FUNDAMENTAL pelo IFRN-MO em
espaço prisional vem ocorrendo conforme as intenções declaradas oficialmente de um Programa que
se pretende parte de uma política social de inclusão emancipatória?

O debate desdobrado desta primeira questão de pesquisa visou analisar em que medida
as intenções declaradas oficialmente no PROEJA FIC/ FUNDAMENTAL se materializam na
prática, tendo como parâmetro de análises o Curso investigado. Ao respondê-la, tem-se o
primeiro objetivo proposto nessa tessitura. Para tanto, foi necessário discorrer sobre a
dualidade dos meandros que configuram o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL em política
social inclusiva emancipatória ou compensatória.
Ao direcionar o olhar para o contraditório, na ótica de que os saberes da experiência
subsidiam a compreensão de uma realidade social circunstanciada historicamente, no decurso
das reflexões empreendidas, dos arranjos produzidos, das conjeturas estabelecidas, das
mediações feitas e dos dizeres proferidos pelos sujeitos da pesquisa e problematizados no seio
deste debate, reconhece-se a importância do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL no sentido de
que pode ser um instrumento para a ampliação da elevação da escolaridade e do acesso a
ofertas educativas articuladas de qualificação profissional - cursos FIC, da modalidade de
educação de jovens e adultos e da educação em prisões, no alcance dos direitos de cidadania.
Ao mesmo tempo em que se enaltecem as possibilidades, há que se atentar para as limitações
assentadas no desenvolvimento desse Programa, notadamente no que se refere às fragilidades
constatadas em cada exemplo e em cada argumento discutido no conjunto dos capítulos 3 e 4.
Em face do questionamento feito acima e da intenção declarada oficialmente no
Documento Base do de consolidar-se numa “proposta educacional que se pretende parte de
uma política de inclusão social emancipatória”, reafirma-se não ser possível vislumbrar o
alcance da perspectiva emancipatória do Programa. Esta afirmação, além de originar-se das
apreensões feitas, fundamenta-se no entendimento de que
[...] é inegável que sempre haverá barreiras à frente daqueles que sonham com uma
educação emancipatória que deflagre processos de consciência e de busca de um
lugar para os que estão à margem das condições de vida. Um lugar diferente de
quem espera exercer sua condição de sujeito no mundo e não ficar a mercê das
políticas internacionais porque ‘o ser humano é maior do que os mecanismos que o
minimizam’ (FREIRE, 2005, p.130).
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Não se trata, contudo, de atribuir ao PROEJA FIC/FUNDAMENTAL a prerrogativa
de salvaguardar os direitos de cidadania a todas as pessoas jovens, adultas e idosas com baixa
escolaridade no Brasil, mas aventar o reconhecimento de que essa ação formativa pode
exercer um importante papel no alcance à emancipação humana dos sujeitos sociais que se
formam e se qualificam profissionalmente sob as bases e os fundamentos desse Programa, no
que concerne aos desdobramentos de suas ofertas, bem como aos espaços escolares onde o
fenômeno educativo se realiza, seja ele escolar ou não-escolar.

Questão 2: O PPC do Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços, na forma
integrada ao ensino fundamental, na modalidade EJA, desenvolvido no âmbito do PROEJA FIC/
FUNDAMENTAL em espaço prisional pelo IFRN-MO, alinha-se às orientações nacionais do
Programa e mantém consonância com os fundamentos que o ancoram?

Mobilizada pela provocação desse questionamento norteador e balizando-se pelos
aportes teóricos que dão sustentáculo às bases e aos fundamentos do Programa, a discussão do
item 3.2 revigora o contexto de criação do PROEJA, em seu espectro geral. Esse debate foi
imprescindível para compreender que a proposta de inclusão da oferta de modalidade EJA na
rede federal de educação científica e tecnológica, tendo como referência o PROEJA FIC
FUNDAMENTAL, teve sua gênese focalizada muito mais nas exigências de organismos
internacionais do que no atendimento da educação como direito de cidadania das pessoas
jovens, adultas e idosas. A negação desse direito é ainda mais acentuada quando se trata da
educação em prisões, na perspectiva de alçar a emancipação humana.
Ocorre que, embora se registrem esforços, ora velados ora explícitos, de ancorar os
componentes do PPC do Curso nos fundamentos da categoria trabalho, como uma dimensão
natural da vida humana, e nos princípios da elevação de escolaridade, formação humana
integral e na integração curricular, é pujante afirmar que o referido PPC apresenta lacunas no
que tange ao alcance dos eixos nucleares do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL.
Em vista da expressiva relevância formativa do Programa, defende-se a necessária
aplicação prática desses princípios e pressupostos no funcionamento dos cursos, a fim de
perseguir a qualidade social desejada. Em especial, nas propostas educativas que associam a
modalidade EJA à qualificação profissional-cursos FIC, com vistas à elevação de escolaridade
das pessoas jovens, adultas e idosas brasileiras, trabalhadoras ou não, libertas ou privadas de
liberdade. Neste caso, é imperioso assumir a educação ao longo da vida como política pública
e como direito de cidadania, no sentido de produzir melhorias significativas para os sujeitos
destinatários.
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Logo, abarcar a materialização das intenções declaradas oficialmente no PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL implica em decisão política por parte do Estado, dos governantes e
dos estores que fazem a educação brasileira, em especial a o EF/EJA, a EPT e a educação em
prisões. No âmbito das instituições envolvidas, exige, antes de tudo, a garantia das condições
efetivas de desenvolvimento dos cursos vinculados ao Programa, notadamente em relação à
formação continuada dos profissionais envolvidos na implementação de cursos planejados
para integrar a modalidade EJA à qualificação profissional-cursos FIC no chão do espaço
escolar não-formal prisão. A direção é perseguir fenômenos educativos pautados em práticas
humanizadoras e humanizantes. E esta pode ser uma prática utopicamente possível a partir da
constatação incidida na afirmação feita: “os professores nos ensinaram coisas importantes
para a nossa vida (Estudante do PROEJA FIC/FUNDAENTAL-IFRN-MO)”. Muito mais
que comprovação, esse registro conduz pensar a educação (a profissional, a de jovens e
adultos e a que se realiza em prisões) na perspectiva freireana, uma vez que se defende ser
impossível efetivar o PROEJA/FICFUNDAMENTAL nesse modelo, a não ser pelas vias de
um fazer humano.
É na vertente da intensificação da humanização dos processos gestados, das interrelações estabelecidas, dos direcionamentos dados, das mediações realizadas, do tratamento
dado e recebido, das trocas feitas, dos ensinamentos e dos aprendizados construídos, dos
dizeres verbalizados, dos gestos cometidos, do conhecimento socializado, que o PROEJA FIC
FUNDAMENTAL vai adquirindo corpo no alcance dos propósitos e das intenções declaradas
oficialmente na sua formulação.

Questão 3: A gestão dos processos pedagógicos e administrativos implementada no funcionamento do
Curso investigado colabora para o alcance dos objetivos postulados no Programa e delineados no
PPC?

Os passos dados na direção desse debate ganham consistência na concretude das
conjeturas da investigação. Vale lembrar que o desenvolvimento do Curso, nas circunstâncias
do Programa em que habita, não podia deixar de se assentar na ideia de trabalho como
construção humana e como princípio educativo e não podia prescindir dos princípios da
elevação da escolaridade, da formação humana integral e da integração curricular.
Em decorrência da herança mundial das bases materiais da existência humana, a
depender da condução ideológica dos projetos governamentais, prevalecem, em grande
medida, os referentes dos meios de produções capitalistas nas formulações e nos propósitos
do Estado, na qualidade de indutor e fomentador de políticas públicas, projetos e programas
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educacionais. Atenta-se para o fato de que, quando há prevalência de modelos de projetos
definidos de maneira a sobrepujar os princípios sociais e humanos e retroalimentar,
desmedidamente, as demandas dos meios produtivos, subsume-se a formação humana.
Considerando a conjuntura socioeconômica e política da criação do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, abrangida neste texto, a questão de partida assim direcionada não
encontra respaldo para atender aos objetivos postulados, teoricamente, no Programa e nem
assegura a inclusão dos sujeitos como cidadãos, por priorizar as exigências mercadológicas no
perfil traçado para sua formação.
Dessa forma, o desafio é construir um projeto pedagógico de curso capaz de
materializar, na prática, as dimensões trabalho, ciência, tecnologia e cultura e a elevação de
escolaridade, tendo como referência o perfil dos estudantes e suas experiências anteriores.
Nesse alcance,
[...] é preciso superar o histórico conflito existente em torno do papel da escola, de
formar para a cidadania ou para o setor produtivo e, assim, o dilema de um currículo
voltado para as humanidades ou para a ciência e tecnologia, bem como a dicotomia
entre conteúdos e competências. Afinal os conteúdos não são conhecimentos
abstratos desprovidos de historicidade, nem insumos para o desenvolvimento de
competências. De conhecimentos construídos historicamente e que se constituem,
para o trabalhador, em pressupostos a partir dos quais se pode construir novos
conhecimentos nos processos de investigação e compreensão do real. (FRIGOTTO;
CIAVATTA; RAMOS, 2005, p. 29).

Validando, pois, a noção precípua de inconclusão expressa nas considerações para
imprimir a ideias de provisoriedade e para responder às três questões de pesquisa,
apresentam-se duas declarações fundamentais incididas nesta investigação.
Em primeiro lugar, reconhece-se a relevância social das intenções do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL como uma medida governamental que anuncia ser parte de uma
política social inclusiva e emancipatória, perspectivada na elevação de escolaridade e
conectada ao mundo do trabalho por meio da oferta conjunta de educação de jovens e adultos
e qualificação profissional-cursos FIC. Entretanto, a partir do que ficou constatado na empiria,
infere-se que há muito mais correspondência das intenções declaradas com os anseios da
população destinatária do que com os reais alcances do Programa em nível nacional e local.
No cerne desta declaração residem aspectos relevantes ao debate, como a exclusão
social, a democratização do ensino e a universalização da educação como direito humano
inalienável, em especial no Brasil, uma vez que o discurso do acesso de todos à educação para
a vida toda, com garantia da permanência e da conclusão dos estudos com qualidade e com
sucesso, é ainda mais patente.
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Ainda que guarde potencialidades, é contundente afirmar que o PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL não está sendo desenvolvido a contento, em razão de apresentar
fragilidades de naturezas diversas em nível nacional e local, a exemplo da baixa capilaridade,
a pouca abrangência e a desoneração dos compromissos públicos para a garantia das
condições da qualidade das ofertas no âmbito desse Programa, conforme o apontado nas
estatísticas in loco e na experiência relatada nesta investigação.
Em segundo lugar, em face dos pressupostos da associação do PROEJA FIC/
FUDAMENTAL com o universo da educação em prisões no Brasil, a confluência em que
habita o Programa inspira preocupação e atenção, pois exige decisão política por parte dos
gestores públicos em prol da efetividade da ação e assunção pelos compromissos assumidos
por parte dos órgãos responsáveis e parceiros envolvidos nesse desenvolvimento.
. Essa declaração incisiva remete à necessária vontade política para fazer valer os
dispositivos previstos na legislação educacional para a EJA, no geral, e no sistema prisional,
especificamente, e à assunção dos compromissos por parte dos órgãos responsáveis e
parceiros envolvidos no desenvolvimento do Programa na esfera prisional brasileira.
Tendo como parâmetro a investigação do Curso FIC de Auxiliar Técnico em Gestão e
Qualidade em Serviços, na forma integrada ao ensino fundamental, na modalidade EJA, no
âmbito do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, desenvolvido pelo IFRN-MO em espaço
prisional, compreendendo o período de 2011 a 2013, a partir do conjunto das análises sobre o
o PPC do curso e a gestão dos processos administrativos e pedagógicos do funcionamento do
curso, conclui-se que a educação pode, sim, colaborar com o projeto de ressocialização dos
cidadãos. E quando o projeto formativo proposto visa a elevação da escolaridade por meio da
modalidade EJA, associada a uma qualificação profissional, assim como o idealizado no
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, embora haja restrições em razão das condições de
viabilização do funcionamento de um curso no espaço escolar não-formal ‘prisão’, esse
modelo torna-se mais significativo e promissor para o sujeito em situação de privação de
liberdade.
Há que se pensar nos condicionantes sinalizados pela ausência da educação nesse
cenário. Há que se refletir acerca da necessária relação de proximidade entre educação
escolar-prisão e as interfaces esboçadas entre educação, qualificação profissional e trabalho
(futuro ou imediato). Há que se pensar, no Brasil e no Rio Grande do Norte, primordialmente,
sobre o direito universal à educação ao longo da vida para todo e qualquer ser social em
quaisquer que sejam as circunstâncias de vida desses sujeitos. Indiscutivelmente, não se pode
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prescindir de projetos educativos de cunho integrador e humanizador cujo parâmetro seja a
ressocialização de pessoas jovens, adultas e idosas em situação de privação de liberdade.
Em que pesem os paradoxos, os limites e as possibilidades, há que se destacar a
predominância de expressões comuns que figuram no escopo das finalidades e dos objetivos
traçados no âmbito das propostas governamentais formuladas tanto para a prisão como para a
educação em prisões. São exemplos disso, o uso de termos, como socialização e
ressocialização, inserção e reinserção social, habilitação e reabilitação, integração e
reintegração social, interação e diálogo, significação e ressignificação, resgate e recuperação,
construção e reconstrução identitária, formação e transformação, inclusão e exclusão,
produção e reprodução34.
Face à convergência nas intenções de humanização declaradas nos significados da
maioria dessas expressões, os propósitos anunciados nas ações implantadas concorrem tanto
para vislumbrar o horizonte das possibilidades perseguidas como para perceber as
proximidades postas entre a instituição prisão e a educação em prisões.
Ao mesmo tempo em que assinala desafios proeminentes, uma iniciativa como o
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL representa uma ação necessária.
É notório o papel que a educação pode desempenhar na vida de seres humanos em
condição de aprisionamento, posto que “na prisão, com todas as dificuldades, a educação
escolar se apresenta como possibilidade. A escola, mesmo simbolizada em espaço-não
escolar, é um local diferenciado, representando valor e possibilidade de resistência e, no
limite, a possibilidade de formação” (PENNA, 2011, p. 144). Portanto, são as possibilidades
de humanização, incididas na e da ação cultural para a liberdade (FREIRE, 1982a), que dão
sentido e sedimentam a educação em prisões.
Foucault (2001) considera o poder capitalista uma das formas aparentes dessa
disciplina, ao manter vigilância e controle sobre o proletário. E a escola, quando fica a serviço
dessa ideologia, funciona como aparelho reprodutor eficaz da manutenção desse domínio,
formando pessoas passivas, submissas, subservientes. Machado (2004, p. 30) chama a atenção
para o fato de o “poder capitalista possuir uma positividade no sentido de pretender gerir a
vida dos indivíduos e das populações para utilizá-los ao máximo, com um objetivo ao mesmo
tempo econômico e político: torná-los úteis e dóceis, trabalhadores e obedientes”.
A depender da forma como é concebida, dos pilares em que se alicerça, dos
condicionantes teórico-metodológicos que balizam os processos e das condições efetivas
34

Esta terminologia encontra-se pulverizada em marcos legais e documentos oficiais regulamentadores das
finalidades e dos objetivos da instituição ‘prisão’ e nas diretrizes da educação em prisões.
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desse desenvolvimento, a escola tanto pode estar a serviço da construção positiva do vir a ser
humano como pode desempenhar o papel nocivo da formação perspectiva no referencial
humano. Não há como negar que, no espaço prisional, a educação escolar se modifica em
razão da natureza das finalidades, dos objetivos imediatos, das práticas, do formato, da
realidade concreta e das singularidades dos destinatários. Entretanto, em essência, ainda
continua sendo processo educativo. Mas nem por essas razões essa prática educativa deve se
fechar, também, em grades.
Na perspectiva foucaulniana, a escola é um lugar de prisão quando homogeneíza, de
um lado, por meio de castigos naturalizados e, por outro, pelos mecanismos disciplinares
(re)produzidos. Portanto, para constituir-se um lugar diferente do instituído prisão, a escola
não deve se edificar sob um prisma único, inflexível e hegemônico. A relação que se
estabelece ‘no estar próximo’ na educação em prisões precisa ir de encontro ao sentido de
educação que domina, oprime, alija, desresponsabiliza ou subjuga, segundo defende Onofre
(2001, p. 280).
Não é demais lembrar que os propósitos declarados oficialmente correspondem, em
grande medida, ao atendimento de demandas potenciais sinalizadas no contexto da
idealização do Programa. Nas raízes do contexto social e econômico da criação do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, no ano de 2006, já prevalecia o discurso hegemônico da
desqualificação para o trabalho, demandado pelos meios de produção e pelas necessidades do
‘mercado’, o qual determina as finalidades educacionais brasileiras, especialmente para a
educação profissional e tecnológica. Naquele período predominaram projetos formulados com
a finalidade de desenvolver, em larga escala e de forma imediata, qualificação profissional
voltada ao maior número possível de pessoas em todo o país.
Para contrapor-se às intenções não-declaradas no delineamento desse Programa, essa
ação governamental pressupõe compreender a abordagem didático-pedagógica de saberes que
habilitem o cidadão tanto para o prosseguimento e a conclusão dos estudos como para o
exercício profissional. Entretanto, a possibilidade de imediata ou de futura atuação no mundo
do trabalho deve ser uma opção do cidadão formado e não uma imposição vinculada à
necessidade mercadológica.

Em sendo assim, ainda que se reconheçam fragilidades e limitações nos processos
gestados no funcionamento do Curso pelo IFRN-MO, é relevante considerar os esforços
conjuntos da gestão administrativa e pedagógica, mobilizados pelas instituições envolvidas no
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atendimento desses objetivos, com a finalidade de se garantir a efetividade e a qualidade das
ações implementadas.
Mediatizados pelas interfaces do contexto investigado, os resultados mostraram que a
consolidação do PROEJA FIC FUNDAMENTAL vai além das intenções declaradas
oficialmente. Infere-se que após sete anos de criação, ainda que guarde potencialidades, esse
Programa não está sendo desenvolvido a contento, em razão de apresentar fragilidades em
nível nacional e local, configuradas na baixa capilaridade, pouca abrangência e desoneração
dos compromissos públicos essenciais ao desenvolvimento dos cursos. A efetivação do
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL como parte de uma política social de inclusão
emancipatória, conforme declaração oficial, pressupõe a aproximação da lógica legal com a
lógica social, de modo a não propagar apenas discursos e efetivar o culto às experiências
pontuais e bem sucedidas que atingem tão somente a uma minoria, mas sim oferecer as
condições reais e necessárias para promover a abrangência e a qualidade social das ofertas
nesse formato do Programa.
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APÊNDICE I – TERMOS DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE
SÍGILO
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEL DE MESTRADO
TÍTULO: PROEJA FIC/FUNDAMENTAL NO IFRN-CÂMPUS MOSSORÓ: DAS
INTENÇÕES DO PROGRAMA AO FUNCIONAMENTO DE UM CURSO DESENVOLVIDO
EM UM ESPAÇO PRISIONAL
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO E DE SIGILO – Gestores
e professores
PARTE I: Identificação dos entrevistados
Nome completo:
Idade:
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Formação:
Sugestão de pseudônimo (apelido):
Vínculo(s) institucional (is):
Função atual na instituição de origem:
Atuou no curso como:
Indicar a disciplina que ministrou como professor do curso:

PARTE II: Termos de consentimento e de sigilo
a) A presente pesquisa tem o objetivo de contribuir para aperfeiçoar esse importante programa
governamental que associa elevação de escolaridade com qualificação profissional da população.
b) As informações coletadas durante o desenvolvimento da técnica grupo focal serão
utilizadas, exclusivamente, para fins acadêmicos.
c) A privacidade dos entrevistados será preservada, de modo que os participantes da entrevista
não terão suas identidades reveladas em hipótese alguma. Assim, em qualquer trabalho ou publicação
decorrente da pesquisa os nomes ou apelidos dos entrevistados serão substituídos por um código,
conhecido, exclusivamente, pela pesquisadora.
d) Os dados gerados por meio deste estudo serão guardados com absoluta confidencialidade e
não serão disponibilizados para outros fins que são sejam publicações acadêmico-científicas.
e) TERMO D AUTORIZAÇÃO
Ciente dos termos contidos neste formulário, declaro concordar em participar deste estudo. E,
através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo a pesquisadora Ana Lúcia Pascoal
Diniz, Pedagoga, RG 899.051/RN, a utilizar as informações obtidas neste estudo em publicações
científicas. Concedo também o direito de retenção das informações observadas e registradas/gravadas
em áudio e o uso delas para fins de ensino e divulgação científica, desde que mantido o absoluto sigilo
sobre a minha identidade. Estou ciente que nada tenho a exigir de ressarcimento ou indenização pela
minha participação na pesquisa.
Mossoró (RN), _______, de ____________________ de 2013.
De acordo, ___________________________________________________________
(Assinatura do entrevistado)
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEL DE MESTRADO
TÍTULO: PROEJA FIC/FUNDAMENTAL NO IFRN-CÂMPUS MOSSORÓ: DAS
INTENÇÕES DO PROGRAMA AO FUNCIONAMENTO DE UM CURSO
DESENVOLVIDO EM UM ESPAÇO PRISIONAL
MODELO DE TERMO DE CONSENTIMENTO E DE SIGILO - ESTUDANTES
PARTE I: Identificação dos entrevistados
Nome completo:
Idade:
Sexo: ( ) masculino ( ) feminino
Nível de escolaridade (estudou até que série?):
Último ano em que frequentou a escola:
Tempo de pena
Sugestão de apelido:

PARTE II: Termos de consentimento e de sigilo
a) Informamos que a presente pesquisa tem o propósito de produzir conhecimentos
que possam contribuir para aperfeiçoar o desenvolvimento desse importante programa
governamental, voltado à elevação de escolaridade com qualificação profissional da
população.
b) Assumimos o compromisso de que as informações coletadas durante o
desenvolvimento da técnica grupo focal serão utilizadas, exclusivamente, para fins
acadêmicos.
c) A privacidade dos sujeitos será preservada, de modo que os participantes da
entrevista terão as suas identidades resguardadas.
d) Os dados gerados por meio deste estudo serão guardados com absoluta
confidencialidade e não serão disponibilizados para outros fins que são sejam publicações
acadêmico-científicas.
e) TERMO D AUTORIZAÇÃO
Ciente dos termos contidos neste formulário, declaro concordar em participar deste
estudo. E, através deste instrumento e da melhor forma de direito, autorizo a pesquisadora
Ana Lúcia Pascoal Diniz, Pedagoga, RG 899.051/RN, a utilizar as informações obtidas neste
estudo em publicações científicas. Concedo também o direito de retenção das informações
observadas e registradas/gravadas em áudio e o uso delas para fins de ensino e divulgação em
jornais e/ou revistas nacionais e internacionais, desde que mantido o sigilo sobre a minha
identidade. Estou ciente que nada tenho a exigir de ressarcimento ou indenização pela minha
participação na pesquisa.
Mossoró (RN), _______, de____________________de______.
De acordo, ____________________________________________________
(Assinatura do pesquisado)
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APÊNDICE II – ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL – DOCENTES E GESTORES
SEGMENTO: gestores e docentes
1º Momento: socialização dos elementos centrais da investigação; exposição das instruções
gerais acerca do desenvolvimento da técnica grupo focal, a ser utilizada para fins de coletar
dados empíricos para a investigação.
2º Momento: Assinatura do termo de consentimento e de sigilo e preenchimento do
formulário de levantamento dos dados para a caracterização dos participantes da pesquisa.
BLOCO A: SOBRE O PROEJA FIC/FUNDAMENTAL
QUESTÃO 1: Uma das intenções declaradas no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL,
oficialmente, é a tentativa de romper com propostas de cursos “focais, fragmentados,
imediatistas, assistencialistas e de puro treinamento centrado no mercado de trabalho e na
empregabilidade” (BRASIL, 2009, p. 25). Considerando essa experiência vivenciada por
vocês, é possível afirmar que o formato dado ao PROEJA FIC/FUNDAMENTAL pode
possibilitar esse rompimento?
Desdobramento 1: Qual a opinião de vocês sobre a afirmação declarada oficialmente de ser
um Programa inclusivo e emancipatório que tem a intenção de consolidar-se em política
pública?
QUESTÃO 2: Um dos focos do PROEJA é a elevação de escolaridade dos brasileiros jovens
e adultos com baixa escolarização. Como vocês avaliam a proposta do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL ?
Desdobramento 1: Foi mencionado por um dos estudantes que “muito mais que conteúdos, os
professores nos ensinaram coisas importantes para a nossa vida, aprendemos muito com eles”.
Vocês concordam com os alunos? Por quê?
Desdobramento 2: Qual o entendimento de vocês a respeito da formação humana integral?
Desdobramento 3: Qual a compreensão de vocês sobre a integração? Foi possível essa
materialização na prática? Como?
QUESTÃO 3: Muito embora o público ao qual se destina seja uma parcela da população
bastante representativa, os índices de expansão do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL estão
abaixo da média desejada. Como vocês veem a perspectiva de consolidação e a ampliação de
ofertas do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, tendo como parâmetro a experiência
desenvolvida pelo IFRN-MO?
BLOCO B: SOBRE O CURSO I - A ELABORAÇÃO E O CONTEÚDO DO PPC
QUESTÃO 4: Como vocês avaliam a proposta de curso elaborada IFRN-MO?
Desdobramento 1: Vocês estão de acordo com a estrutura organizada para o curso? Na visão
de vocês, o PPC apresenta problemas? Em caso afirmativo, de que natureza?
Desdobramento 2: Houve alguma adequação no documento no decorrer do curso ou foi
mantida a proposta elaborada inicialmente? Como foi feita a seleção dos
conteúdos/conhecimentos contidos nas ementas do PPC?
Questão 5: A matriz curricular do curso está adequada em relação à EJA e ao mundo do
trabalho? Como isto é percebido?
Desdobramento 1: Na concepção de vocês, os objetivos propostos no PPC estão alinhados às
intenções do Programa? É possível atingi-los ao término do curso? Por quê?
QUESTÃO 6: Desenvolver o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL na PF de Mossoró foi uma
decisão tomada por quem?
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Desdobramento 1: Quem decidiu pelo Curso de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em
Serviços esta forma de ensino?
Desdobramento 2: A comunidade envolvida no projeto (alunos, professores, gestores e parceiros)
foi ouvida? Por quê?
Desdobramento 3: Vocês participaram da elaboração da proposta curricular (PPC)? Como e em
que momentos/fase ocorreu essa participação? Como tiveram contato com a proposta planejada
para o curso?
Desdobramento 4: Como vocês avaliam a escolha pelo curso? Quais critérios prevaleceram e
o que foi determinante nessa escolha?
Desdobramento 5: Como vocês avaliam a adequação do curso? (considerar o que está
estabelecido no PPC, como: os perfis da formação básica e da qualificação profissional
estabelecidos, o público a quem se destina, as efetivas condições de realização do curso infraestrutura disponibilizada-, o processo seletivo utilizado para a formação da turma critérios de escolha dos estudantes-, a composição do quadro docente e as parcerias
necessárias à realização do Projeto)
BLOCO C: SOBRE CURSO II - O FUNCIONAMENTO E A GESTÃO DOS
PROCESSOS PEDAGÓGICOS E ADMINISTRATIVOS

QUESTÃO 7: Quais as principais dificuldades enfrentadas na condução dos processos de
gestão do curso? Na visão de vocês, o que deu certo e o que precisa ser redimensionado nos
rumos do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL no IFRN-MO?
Desdobramento 1: Quanto às expectativas para a continuidade dos estudos dos estudantes,
quais as possibilidades e o que precisa ser fortalecido para a abertura de novas turmas do
PROEJA FIC/FUNDAMENTAL no IFRN-MO, sobretudo neste espaço prisional?
QUESTÃO 8: As parcerias são essenciais no funcionamento do curso. Como vocês avaliam
as relações estabelecidas entre IFRN-MO, Secretaria de Estado da Educação e da Cultura do
RN e Penitenciária Federal de Mossoró no cumprimento dos compromissos assumidos por
cada uma dessas instituições para o funcionamento do curso? Elas, de fato, permitiram a
articulação necessária ao efetivo desenvolvimento do curso? Por quê?
Desdobramento 1: Como vocês analisam:
1) a não adesão à proposta, por parte dos professores vinculados ao IFRN-MO, de modo que
as disciplinas da qualificação profissional “profissionalizantes” fossem ministradas por
técnico-administrativos e não por professores?;
2) o não cumprimento da contrapartida por parte da Secretaria de Estado da Educação e da
Cultura do RN, no que concerne à cessão dos professores da EB/EJA, de modo que as
disciplinas foram ministradas por monitores?
3) os técnico-administrativos que atuam como professores no curso se sentem adequadamente
formados para essa atuação?
4) as condições de trabalho do grupo durante o desenvolvimento de todo o curso? (inquirir
sobre as condições de trabalho e o nível de satisfação dos docentes do curso que não são do
IFRN-MO).
QUESTÃO 9: Didaticamente, como as disciplinas foram dispostas/desenvolvidas no decorrer
das aulas? Considerando as condições de privação de liberdade dos alunos, como foram
planejadas e desenvolvidas as atividades não presenciais, já que elas perfazem 50% da CH
total dos dois blocos?
Desdobramento 1: Para avaliar se os processos pedagógicos adotados e desenvolvidos para o
funcionamento do curso aconteceram a contento, convém ressaltar as barreiras físicas
existentes para o desenvolvimento das aulas, as normas e exigências do espaço prisional, a
relação professor e aluno apenado em cela de aula, as limitações na utilização de
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metodologias de ensino no uso do material didático e a transposição didática e o tratamento
dos conteúdos/conhecimentos. Considerando esses elementos, avalie, do ponto de vista dos
elementos que facilitaram e os que dificultaram
1) as condições viabilizadas para o desenvolvimento das atividades pedagógicas (espaços
físicos para a realização das aulas; disponibilidade e qualidade dos materiais didáticos);
2) os momentos e formatos das reuniões pedagógicas e dos planejamentos;
3) o acompanhamento/apoio discente;
4) a proposta formulada para a formação continuada dos profissionais de educação envolvidos
no curso;
5) a possibilidade real de integração dos conhecimentos (gerais com os da qualificação).
Desdobramento 2: Para um dos gestores do curso “os professores fizeram a diferença na
permanência dos alunos no curso”. Considerando que não houve evasão na turma e a não
obrigatoriedade de os estudantes frequentarem a cela de aula, para vocês que fatores foram
determinantes para a permanência dos alunos no curso?
Desdobramento 3: Uma das dimensões contempladas no Projeto foi a formação continuada
destinada aos servidores envolvidos no curso. Na visão de um dos gestores e também
participante da formação continuada “os momentos de formação foram essenciais para a
atuação do professor”. Até que ponto e de que maneira esse processo de formação continuada
e em serviço contribuiu para a sua atuação no curso?
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APÊNDICE III – QUESTIONÁRIO – ESTUDANTES
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEL DE MESTRADO
TÍTULO: PROEJA FIC/FUNDAMENTAL NO IFRN-CÂMPUS MOSSORÓ: DAS INTENÇÕES
DO PROGRAMA AO FUNCIONAMENTO DE UM CURSO DESENVOLVIDO EM UM ESPAÇO
PRISIONAL
QUESTIONÁRIO – ESTUDANTES
PARTE I: Identificação do entrevistado
Nome completo:

Idade:

Nível de escolaridade (estudou até que série antes de fazer o atual curso?):

Último ano em que frequentou a escola antes de fazer o atual curso:

Sugestão de apelido:
PARTE II: Perguntas
1) Você sabe de quem foi a decisão de escolher o curso Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em
Serviços? Para você, foi uma escolha adequada?

2) Para você, o que diferencia terminar apenas o ensino fundamental de fazer um curso que une o ensino
fundamental a uma qualificação profissional ao mesmo tempo, como é o caso do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL?

3) No curso você percebeu alguma aproximação entre as disciplinas profissionalizantes e as do ensino
fundamental?
Percebi muita aproximação
Percebi pouca aproximação
Não percebi nenhuma aproximação
Se você percebeu alguma aproximação, explique como isso ocorreu (dê exemplos):

4) Você está satisfeito com o curso de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade?
Estou muito satisfeito
Estou pouco satisfeito
Não estou satisfeito (estou insatisfeito)
Se tivesse de escolher, você escolheria fazer esse mesmo curso? Por quê?
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5) Você acha que é importante continuar estudando? Por quê?

6) As condições dadas (recursos materiais, estrutura física, etc. ) para o funcionamento do curso estavam
adequadas e atenderam as necessidades? Por quê?

8) “Muito mais que conteúdos, os professores ensinaram coisas importantes para a nossa vida, aprendemos
muito com eles”. Esta foi uma frase dita por um dos estudantes desse curso. Você concorda com essa
afirmação? Explique?

5) Você acha que a conclusão desse curso pode contribuir para alguma mudança na sua vida? Por quê?

8) O que lhe motivou a se matricular no curso e a frequentar as aulas até o final?

9) Ao avaliar o trabalho dos professores e gestores do curso, você acha que essas pessoas demonstraram estar
bem preparadas para desenvolver o trabalho?
Acho que os professores estão:
Bem preparados
Razoavelmente preparados
Despreparados

Acho que os gestores estão:
Bem preparados
Razoavelmente preparados
Despreparados
Se desejar, faça seus comentários a esse respeito:

10) Cite as principais dificuldades que você enfrentou e o que mais facilitou o seu aprendizado durante todo o
curso:
Dificuldades

Facilidades

11) Na sua opinião, o que favoreceu (negativa ou positivamente) para a atuação do professor na sala de aula?

Aspectos negativos

Aspectos positivos

Agradecemos a sua participação!
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APÊNDICE IV – TRANSCRIÇÃO DOS DADOS – TABULAÇÃO DO QUESTIONÁRIO (QUESTÕES ABERTAS E FECHADAS)
SEGMENTO: ESTUDANTES/INTERNOS
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE EDUCAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
PESQUISA CIENTÍFICA EM NÍVEL DE MESTRADO
TÍTULO: PROEJA FIC/FUNDAMENTAL NO IFRN-CÂMPUS MOSSORÓ: DAS INTENÇÕES DO PROGRAMA AO FUNCIONAMENTO DE UM
CURSO DESENVOLVIDO EM UM ESPAÇO PRISIONAL
PARTE I: Caracterização dos entrevistados
PARTE II: Perguntas

PERGUNTAS
1) Você sabe
de quem foi a decisão
de escolher o curso
Auxiliar Técnico em
Gestão e Qualidade
em Serviços?
Para você, foi
uma
escolha
adequada?
2) Para você,
o
que
diferencia
terminar apenas o
ensino
fundamental
de fazer um curso que
une
o
ensino
fundamental a uma
qualificação
profissional
ao
mesmo tempo, como

Estudante 1
Apenas sei que
teve influência do
Sr. Azevedo e a
Dona Shislene.
Sim,
bom.

foi

muito

Seria melhor na
caso o ensino
fundamental junto
com
uma
profissão.

Estudante 2
Não sei.
Para
mim
a
escolha do curso
foi excelente, pois
ele é preparatório
para que o preso
consiga
um
emprego quando
da sua liberdade
Fazer o ensino
fundamental e o
curso è melhor
para o preso, pois
ele é preparado
para
ter
uma
profissão.

RESPOSTAS DOS PARTICIPANTES DA PESQUISA
Códigos
Estudante 3
Estudante 4
Estudante 5
Não sei.
A quem escolheu eu
Quem
só tenho a agradecer. escolheu
foi
os
Sim foi adequada professores
ou
a
pois só ampliou ainda direção.
mais
os
meus
O curso foi
conhecimentos.
uma
escolha
adequada que trouxe
um
ótimo
conhecimento.

Estudante 6
Não
sei de quem
foi a decisão.
A
escolha
foi
sim
adequada.

Esses cursos foram
excelentes para nós.
Por quê vai nos ajudar
no futuro. No meu
caso que estava a
tanto
tempo
sem
estudar
foi
muito
importante,
espero
saber usá-los em meu
favor.

É
fundamental
de fazer um
curso que une
o
ensino
fundamental a
uma
qualificação
profissional ao
mesmo

Fazer os dois ao
mesmo tempo é mais
positivo
pois
almentam as chances
dempregos
futuros
uma vez que já
saímos
qualificados
profissionalmente.

Na
minha
opinião é bom fazer
os dois ao mesmo
tempo, por quê trás
bons resultados para
a nossa vida.
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é o caso do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL?

3) No curso
você
percebeu
alguma aproximação
entre as disciplinas
profissionalizantes e
as
do
ensino
fundamental?
___06__ Percebi
muita aproximação
__00___Percebi
pouca aproximação
__00___Não percebi
nenhuma
aproximação
Se
você
percebeu
alguma
aproximação,
explique como isso
ocorreu
(dê
exemplos):

Percebi
muita
aproximação

Percebi
muita
aproximação

Percebi
aproximação

muita

O
professor
Edilson participou
de mais opções e
para mim foi o
número um. Foi
uma pessoa que
em vários itens
foi
muito
importante; com
a
professora
Cleide
também
foi
importante,
pois eu tenho
firma e foi bom
na minha área
comercial
e
projetos
que
andei
errando
pois eu não tinha
este
conhecimento,
pois com o que

Houve
sim
aproximação, pois
as
aulas
ministradas pelas
professoras
Lacôncia, Cleide e
Socorro foram uma
sequência
de
temas, sendo que
outros professores
também
se
assemelharam as
disciplinas.

Professora, percebi
muita
aproximação
nas
aulas
da
professora Cleide e da
professora Lacôncia.
São matérias quase
idênticas.
Ah!
O
professor
Edilson
também na sua aula
de
empreendedorismo.

Percebi
aproximação

muita

Nas aulas da profª
Laconcia
e
da
professora
Cleide
âmbas as matérias
complementavam
uma a outra. Obs: É
apenas um exemplo.

Percebi
aproximação

muita

Através de muito
diálogo
dos
responsáveis,
no
caso
de
dons
Shislene
e
os
professores que nos
ajudaram de maneira
positiva.

tempo, porque
ao
mesmo
tempo
estamos
fazendo dois
cursos em um
só e excelente
concluir
o
ensino
fundamental e
ao
mesmo
tempo
se
profissionaliza
r.
Percebi muita
aproximação

Eu percebi
quando nas
aulas os
professores
sempre nos
incentivaram,
sempre nos
davam
palavras de
conforto e nos
aconselhavam
para uma vida
melhor
quando
sairmos da
prisão.
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4) Você está
satisfeito com o curso
de Auxiliar Técnico
em
Gestão
e
Qualidade?
__05__ Estou
muito satisfeito
__01___
Estou pouco satisfeito
__00___ Não
estou satisfeito (estou
insatisfeito)

aprendi não erro
mais.
Estou
muito
satisfeito

Estou
satisfeito

muito

Estou muito satisfeito

Estou
pouco
satisfeito, pelo motivo
da carga horária ter
sido
pouquíssimo
para um curso de
grande importância.

Estou
satisfeito

muito

Não, mais fazia
contabilidade,
poiso curso de
gestão
foi
importante.
Porque
faço
rojeto e com o
que eu aprendi
melhora a minha
ideia nos meus
projetos e meio
ambiente.

Sim, porém com
maior
profundidade, pois
o
curso
dá
embasamento para
a vida profissional.

Sim e outros também,
porque nos capacitaria
melhor ainda para o
futuro quem sabem.

5) Você acha
que
é
importante
continuar estudando?
Por quê?

Quanto mais a
pessoa aprende
melhor tudo é
proveitoso para
melhoria
em
todos
os
aspectos
de
projetos para a
melhoria
de
todos. Sou a
favor.

Sim,
pois
a
sequência é muito
válida e você se
capacita cada vez
mais.

Eu acho importante.
Porque o estudo nos
ajuda a ser indivíduos
diferentes,
nos
relacionamos
com
pessoas de bem, ele é
primordial para nossa
ressocialização.

Sim. Porquê nunca é
tarde ou cedo para se
querer aprender mais.

Sim, por quê
a
educação
é
fundamental
para
obter
melhores
condições de ter um
bom emprego.

6)
condições
(recursos

Na medida base
foi sencial na
medida possível.

Sim. O espaço
físico
não
prejudicou e o

Eu acho que os
professores estavam
capacitados, mas o

Sim. Porque do que
foi dado eu tive
grande

Sim, por quê
estavam
bem
organizadas.

Se tivesse de
escolher,
você
escolheria fazer esse
mesmo curso? Por
quê?

As
dadas
materiais,

Sim. Fazeria para
ampliar mais o meu
conhecimento quanto
ao curso. OBS.: a
carga horária do curso
deveria
ser
mais
ampliada, pois o curso
é muito importante.

Sim, por quê
gostaria
de
me
aprofundar mais em
auxiliar técnico em
gestão e qualidade,
para
adquirir
um
maior conhecimento.

Estou
muito
satisfeito
Sim:
Porque
o
curso
me
ensinou não
somente
como agente
administra a
profissão,
mas também
como agente
administra
avida
da
gente,
a
nossa família,
o nosso lar,
etc.
Sim:
Porque
o
estudo
é
muito
importante na
minha vida e
é ele é que
vai me dar um
futuro melhor,
para mim e
minha família
que é meu
filho e minha
esposa.
O
tempo
foi
pouco,
mas
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estrutura física, etc. )
para o funcionamento
do curso estavam
adequadas
e
atenderam
as
necessidades?
Por
quê?
7)
“Muito
mais que conteúdos,
os
professores
ensinaram
coisas
importantes para a
nossa
vida,
aprendemos muito
com eles”. Esta foi
uma frase dita por um
dos estudantes desse
curso. Você concorda
com essa afirmação?
Explique?

Eu afirmo que foi
normal dentro do
padrão
da
convivência.

material
didático
oferecido
foi
excelente,
não
deixando nada a
desejar.

tempo de cada curso
é muito curto, e isso
nos atrapalhou um
pouco.

aproveitamento.
Minhas
médias
confirmaram a minha
resposta.

deu
para
aprender
o
necessário.

Faço referência
ao
professor
Edilson
e
a
professora
Cleide. Para mim
eles foram muito
importantes para
a minha pessoa.
Os outros foram
menos
importantes para
a minha pessoa,
mas fico grato
por tudo.

Sim.
Os
professores não se
ateram somente ao
trivial
e
nos
passaram
verdadeiras lições
de vida, o que nos
serviu
de
exemplos.

Eu creio que esse
curso
foi
muito
importante
para
nossas
vidas,
ele
abriu uma janela para
a nossa vida, que
estava muito tempo
fechada.

Sim. Além da boa
vontade dos nossos
queridos
docentes
eles
sempre
nos
ensinaram
outras
coisas
fora
das
matérias como por
exemplo: valorizar as
oportunidades
boas
que a vida nos
oferece.

Sim, por quê
eles si dedicaram ao
máximo para ensinar
nós alunos.

Sim.
Os
professores
não
nos
ensinaram
somente
os
conteúdos,
mas também
nos
ensinaram
como
nós
devemos
viver,
como
nós devemos
agir em oras
de tenção.

8) Você acha
que
a
conclusão
desse curso pode
contribuir para alguma
mudança
na
sua
vida? Por quê?

De
qualquer
forma me dar
mais ânimo para
uma
projeção
melhor, com mais
conhecimento. E
na minha opinião,
melhorou.

Sim. O curso te
proporciona
um
aprendizado
enorme
e
te
oferece
uma
profissão lá fora.
Tudo depende de
você
para
a
mudança de vida.
A
semente
foi
plantada.

Eu já me considero
transformado,
esse
curso foi importante
para mim, não só para
mim, como também
para todos, eu creio,
ele abriu nossa mente
para o futuro.

Sim. A qualificação
de todo o curso em
algum lugar será bem
vindo.

Si, por quê a
quase quatorze anos
eu não estudava,
agora
estou
com
muita vontade de
continuar os meus
estudos,
que
me
trouxe a alta estima
de volta.

Sim.
Porque nunca
tinha
feito
nenhum curso
profissionaliza
nte, então eu
não
tinha
como
conseguir um
emprego
e
hoje graças a
Deus vou ter
um
diploma
de um curso
profissionaliza
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9) O que lhe
motivou
a
se
matricular no curso e
a frequentar as aulas
até o final?

10) Ao avaliar o
trabalho
dos
professores
e
gestores do curso,
você acha que essas
pessoas
demonstraram estar
bem preparadas para
desenvolver
o
trabalho?
Acho
que
os
professores estão:
_05__
Bem
preparados
_01_ Razoavelmente
preparados

Eu procuro coisa
que melhore pra
mim.
Como
estudar
só
melhora e com
isso é bom, com
isso eu participo
e tenho certeza
que
melhorou.
Tudo que for pra
minha pessoa e
para todos é
bom.

A sede do saber
e a vontade de
mudar de vida.

Logo no começo foi
pela
remissão
de
pena, ma depois ffui
aprendendo a gostar
das
aulas,
dos
professores e hoje eu
já
me
sinto
angustiado,
porque
está terminando. Esse
nos ajudou muito para
a nossa vida pro
futuro. Que possam vir
outros
cursos.
Agradeço.

Ampliar
mais
os
meus conhecimentos.

No
começo
foi um pouco difício
de
estudar,
mas
depois comecei a
gostar do curso, o
que me motivou foi o
estudo e a vontade de
aprender.

Razoavelmente
preparados

Bem preparados

Bem preparados

Bem preparados

Bem preparados

nte e quando
eu sair da
prisão
vou
poder
apresentar um
diploma para
conseguir um
trabalho
honesto.
O que
me
motivou
foi
eu
ter
pensado
na
vida do meu
filho,
da
minha esposa
e na minha
própria vida.

Bem
preparados
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_00_ Despreparados
Acho que os gestores
estão:
_06_ Bem preparados
_00_ Razoavelmente
preparados
_00_ Despreparados

Bem preparados

Bem preparados

Bem preparados

Bem preparados

Bem preparados
Bem
preparados

Se desejar, faça seus
comentários a esse
respeito:
Essa parte já foi
comentado, pois
uns
foi
mais
importantes para
minha
pessoa,
isso foi coisa
pessoal.

Achei
os
professores
altamente
capacitados para o
que
foram
designados.

Só
tenho
que
agradecer por tudo o
que vocês fizeram por
nós, a atenção, o
compromisso,
a
vontade de todos, isso
é muito gratificante
para nós (presos).

Só de em quererem
ajudar a acreditar em
pessoas na situação
na
qual
nos
encontramos requer
um
bom
preparamento..

Eu
só
tenho
a
agradecer
vocês
professores
e
responsáveis
por
terem me motivado a
estudar,
muito
obrigado pela atenção
de vocês. Que Deus
abençoe a todos.

Eles
estavam bem
preparados
porque
eu
aprendi
o
suficiente.

11) Principais dificuldades enfrentadas e o que mais facilitou o aprendizado dos estudantes durante todo o curso:
DIFICULDADES

Tudo certo
O desinteresse de alguns alunos que
acabaram atrapalhando as aulas.

QUAN
TIDADE DE
VEZES QUE
FOI CITADA

FACILIDADES

Bastante tempo para estudar
O interesse total do corpo docente e
dos gestores em realmente encarar o projeto
com a seriedade de vida.

QUAN
TIDADE DE
VEZES QUE
FOI CITADA
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Nenhuma

Muitas
Os docentes com sua capacidade e
paciência em nos ensinar da melhor maneira
possível e sempre nos tratando sem
indiferença, quanto a nossa situação.
“Detento”.
resultado
aprendizado
amizade
Facilidades com as outras matérias.

caneta
revista
grade
Dificuldades com matemática, mas
consegui aprender o suficiente.

12) O que favoreceu (negativa ou positivamente) para a atuação do professor na sala de aula, segundo os estudantes?
ASPECTOS NEGATIVOS

QUAN
TIDADE DE
VEZES QUE
FOI CITADA

Uns professores teve menos interesse
do que outro.

Nada a declarar, o curso foi muito bom.
O tempo foi ingrato.
O tempo de alguma disciplinas.

Comentários

feitos

pelos

estudantes

QUANTI
DADE DE
VEZES QUE FOI
CITADA

Dois professores referenciados como
os mais positivos, sem desrespeitar os
demais.
O interesse total do corpo docente e
dos gestores em realmente encarar o projeto
com a seriedade de vida.
Disposição e vontade do professor.
Só tenho a agradecer.
A facilidade em que os professores
tiveram em nos ensinar, isso provou a sua
capacidade para comigo, pois estou falando
por mim.
Comportamento bom
Excelentes professores foram bem
prestativos.
Os professores tiveram facilidade de
nos ensinar.

O desinteresse de alguns alunos que
acabaram atrapalhando as aulas.

13)

ASPECTOS POSITIVOS

a

respeito

do

curso

e

que

não

foi

possível

dizer

no

questionário.
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APÊNDICE V – TRANSCRIÇÃO DAS ENTREVISTAS – GRUPO FOCAL –
DOCENTES E GESTORES – ENCONTRO I
TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL
SEGMENTO: gestores e docentes
1º encontro
Data: 07/02/2013
Local: IFRN – câmpus Mossoró (sala de reuniões da diretoria geral)
Horário: início 16h10min – término 17h30min
Quantidade: _______ participantes
Passo a passo:
- exposição feita pela pesquisadora acerca das instruções e das normas gerais para o desenvolvimento
do grupo focal, técnica utilizada para fins de coletar dados empíricos para a investigação.
- preenchimento do formulário de levantamento dos dados para a caracterização dos participantes da
pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e de sigilo.
- Escolha do participante para auxiliar nos registros – Professora Lúcia, coordenadora do Proeja/FIC –
IF\MO
2) Transcrição dos dados
BLOCO
A:
FIC/FUNDAMENTAL

SOBRE

O

PROEJA

1ª rodada de perguntas, após a socialização das normas:
MEDIADORA: Considerando a filosofia do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, qual a opinião de
vocês sobre o desenvolvimento desse Programa. Seria uma espécie de avaliação do Programa em nível
nacional, como vocês veem esse Programa?
(Gestora PFMos) – eu trabalho na penitenciária. Como gestora, auxilio o líder, né, estou auxiliando
ele na execução do projeto. E eu posso falar desse projeto em si, esse que a gente desenvolveu, não é, mas eu
acho a filosofia dele muito interessante. Por que numa penitenciária de segurança máxima, é ... a forma como
ele foi executada, executamos ele lá até em horário integral né, manhã e tarde. Então, os presos, os alunos
assistem aula no turno matutino e vespertino, três vezes na semana. Então o desempenho dos alunos, a gente viu
ali que as notas foram excelentes, as notas foram excelentes. Então eu considero a filosofia do projeto muito,
muito importante. E muito de acordo com o que o preso precisa, que é... formação geral mais o curso
profissionalizante, que a maioria chega pra gente sem nenhuma profissão, sem nenhuma profissão. Geralmente
são pedreiros, pintores... É, num levantamento, assim que eles chegam, né, eu enquanto terapeuta ocupacional
eu faço esse levantamento. Então pra gente ninguém chega com nenhuma escolaridade e nenhuma profissão.
Então o curso além de dar a formação geral, já dar ali uma formação profissional. Acho que veio calhar
exatamente com o perfil necessário deles.
MEDIADORA: Alguém pode complementar ou discorda do ponto de vista de ...? Como é que
você vê o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL? A Filosofia do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL prevê
escolarização para pessoas jovens e adultas que há muito tempo ficaram fora da escola e permite que essas
mesmas pessoas façam, o EF e mais uma qualificação profissional. Como você vê esse Programa? Ele
pode ser desenvolvido na prisão, como foi este caso, mas ele também pode ser desenvolvido qualquer outra
escola ou mesmo em qualquer espaço, mesmo que seja não-escolar. Como vocês veem esse Programa?
(Gestora PFMos) – Comecei a acompanhar o projeto agora, mas essa questão de presos que
passaram muito tempo sem estudar, quando se pensou num projeto de unir a educação e a questão profissional,
essa parte da filosofia eu achei muito interessante, porque no caso da pessoa adulta, ele desperta muito pra
questão profissional. Então ele já está na fase adulta e na dinâmica da sociedade ele precisa trabalhar. E à
questão quando junta a educação, eu acho que junta dois grandes interesses da pessoa, por mais que ela tenha
interesse mais profissional, ele também juntou a essa questão da educação. Então são duas coisas que vão
caminhar juntas e talvez num outro momento, se ele fosse só partir para estudar aquele ensino regular, ele não
ia ter chance de se qualificar profissionalmente. Então eu achei a ideia muito mais rica.
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Mediadora: Alguém discorda?
Docente – Eu queria só complementar. É o direito do cidadão ao saber, à educação e a receber ensino.
Não deve ser negado esse direito. E é uma oportunidade que se tá dando, né, às pessoas, aos cidadãos que estão
aqui precisando, e também, receber e até interagir com esses conhecimentos, porque a gente não só vai levar
conhecimento. E acho que chegou numa hora boa. Então eu vejo muito assim: a lei está aí para ser cumprida,
mas que não seja só como a lei, mas um direito à humanização, né, que não se deve ser negado como pessoa,
como sujeito da sua própria história.
Docente – É, eu acho que contribui pra diminuir a evasão, em função do que a ... falou, né, reúne dois
interesses. Se isso fosse expandido pra... se o nosso sistema de EJA fosse dessa forma eu acredito que a evasão
reduziria bastante, porque a pessoa adulta ela estaria tendo essa educação geral, mas também uma formação
que atenda uma necessidade de formação profissional.
Mediadora: Você está comparando quando o estudante faz apenas a EJA, não é isso?
Docente – É, aí a evasão é elevada. E quando você tem aquela formação profissional junta se torna um
fator de motivação a mais.
(Gestor - PFMos) – Complementando as falas das colegas, essa oportunidade, esse curso foi muito
importante para os nossos alunos, nossos presos por vários motivos. Mas principalmente pela própria educação
ser um instrumento de inclusão. E o local que existe mais exclusão social nesse país, quem sofre mais essa
exclusão são aqueles que estão hoje sendo escanteados nos presídios. É, ainda mais a educação, por si só, já vai
tentar reparar esse problema social. E essa modalidade, como foi dito pela colega ... ela é muito importante,
porque desenvolve esse interesse deles, porque tanto há inclusão ao conhecimento como [cria ...] ela é uma
ferramenta para o futuro deles. Então nesse ponto é muito importante. O desempenho... Despertou um grande
interesse que foi demonstrado nas nossas avaliações, o nosso público-alvo atingiu uma nota muito alta,
comparada à EJA em outros locais. Então, isso é um ponto positivo que deve ser analisado. Por que atingiu essa
eficiência toda, não por não ser esperado, mas o porquê. São pessoas que, realmente, necessitam dessa
oportunidade para ter uma inserção na sociedade.
(Gestora PFMos) - Porque ele tá ali, a gente acompanha de dentro do presídio, então ele tá ali porque
ele não teve nenhuma oportunidade, né. E mesmo quando a gente fala por ser uma penitenciária federal, e ás
vezes muitos creem por ter ali, digamos, a nata da criminalidade, as pessoas tenham educação é mito, é irreal,
né. O número de analfabetos é muito grande, muito grande, né. A nossa turma de analfabetos está lotada.
Então, é ... dentro da prisão foi onde ele veio ter oportunidade: oportunidade de educação, oportunidade de ter
uma profissão. Então, a filosofia eu acho que é extremamente importante isso. [...] a gente tem outros fatores
para minimizar a evasão. Mas ninguém desistiu. Assim, saíram porque foram transferidos ao final do ano,
inclusive. Mas não porque não acreditaram no projeto. Esse tipo assim voluntário, essa evasão por
voluntariedade não houve, não houve.
Mediadora: É importante isso que vocês estão trazendo, exatamente porque a nossa próxima
questão trata de uma afirmação que é declarada oficialmente nos documentos oficiais do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, quando ele se propõe a ser um Programa inclusivo e emancipatório que tem a
intenção de consolidar-se em política pública. Isso será possível, partindo dessa experiência que vocês
vivenciaram? Nós estamos analisando a experiência de vocês para poder aplica-la em uma análise mais
geral em nível de Brasil, por exemplo. Então, como vocês veem essa declaração oficial de ser um
Programa inclusivo e emancipatório que tem a intenção de consolidar-se em política pública educacional
brasileira? È possível vermos esse Programa com essa dimensão?
(Gestora PFMos) – Eu acredito que sim, eu acredito que sim! Como a questão educacional do país
tem um déficit muito grande, né, cada um mais alto do que o outro. Mais, a gente vê que hoje a EJA, por
exemplo, no RN tem uma população de analfabetos e os índices são altíssimos, acho que se tornar uma política
talvez no momento seja muito adequado, muito adequado para suprir esse déficit enquanto, né, esperamos
outras políticas pra que esta educação de base na época certa se fortaleça.
(Gestor PFMos) – É tanto possível que nós já estamos planejando a continuidade, não é?!
,
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Docente – A gente percebe que quando você alia com a formação profissional a gente é ... claro que
toda educação é geradora de competências, mas o aluno ele tem mais essa percepção, que ele está criando,
absorvendo, gerando, adquirindo competências. A questão de ser uma política pública, ela traz um desafio
grande para o Estado, uma vez que o Estado é o executor da política de EJA, você ter essa formação profissional
vai requerer do Estado uma capacidade, não é, um suporte pra fazer. Porque, assim..., o PROEJA FIC ele é
executado pelos IFs já há algum tempo, acho que, penso eu, desde que surgiram aqueles programas do FAT trabalhador, que a gente já trabalha isso em parceria com as prefeituras municipais. Então, você tem aquele aluno
do ensino fundamental e ele faz esses cursos, até onde eu sei é assim já há algum tempo. Estamos tendo esta
experiência, e isso num espaço prisional. Mas assim, trazendo pra a política pública e trazendo pra a EJA, então
cria uma demanda pras prefeituras e pros estados, que vai além da capacidade dos IF`s, entende? Mas que seria
uma coisa fantástica! Aliar essa formação profissional à educação desde o ensino fundamental pra pessoa que já
está no mercado de trabalho, ou está querendo se reinserir, ou está afastado, é algo de fato muito interessante e
desafiador, mas seria muito bom que isso fosse a opção nossa de política pública.
Docente .... Como a nossa conversa é esse debate, né, eu já penso diferente, que hoje a política pública
está recuperando uma falha dela, uma falta de políticas públicas que, por que senão no meu ver, não teria presos
analfabetos por falta de uma política pública, então ela tá querendo recuperar o ela não fez.
Mediadora: Então eu poderia afirmar que é consenso do grupo concordar que esse Programa é
uma ação que se constitui numa proposta inclusiva e emancipatória para esses sujeitos?
Todos: sim!
Docente – sabe de uma coisa interessante, Ana, é que assim... Não se trata de um curso
profissionalizante isolado. Você tá formando aqui o pedreiro, você tá formando aqui o pintor, mas assim, junto
disso você tá resgatando, junto desse formato, a questão da formação geral, entendeu? Você está resgatando aqui
a questão da comunicação e expressão, a questão do cálculo, da matemática, do uso social da escrita. Entende?
Então assim, nem traz a formação geral isolada e nem... é uma coisa que une, que junta, ele traz conhecimento
de uma base e lança na outra. Então, existe essa questão da práxis, existe essa união teoria e prática.
Mediadora: E uma das intenções declaradas no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, oficialmente, é a
tentativa de romper com propostas de cursos “focais, fragmentados, imediatistas, assistencialistas e de
puro treinamento centrado no mercado de trabalho e na empregabilidade” (BRASIL, 2009, p. 25), que vai
coadunar exatamente com o que estar sendo explicitado na ideia de alguns de vocês daqui do grupo. Isso
quer dizer que o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL pode romper, de fato, com esses tipos de
programas/cursos?
(Gestora PFMos) – Isso acontece muito dentro de uma política de assistência social. Eu trabalhei um
ano e três meses com o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e ele trabalha muito essa
questão de minicurso, com capacitação, pra inserir o indivíduo de imediato dentro do mercado de trabalho. É
uma necessidade imediata, que eu preciso trabalhar, porque tem toda uma história da família e tal, então se
trabalha muito essa questão, daquelas necessidades imediatas. Essa questão do Proeja/FIC, quando você junta as
duas coisas, são duas necessidades que o indivíduo tem, que são necessárias, e que eu vou trabalhar junto. Não
passa mais essa questão mais imediata, como essa outra questão da formação geral é muito importante. Mas,
pelo menos até o momento que eu saí de dentro do CRAS, era só essa formação imediata de inserir o indivíduo
dentro do mercado de trabalho. Não se pensava na importância e de como é possível fazer isso junto.
Mediadora: Alguém complementa OU discorda de algo posto pelos membros do grupo?
(Gestora- IFRN-MO) – Eu gostaria de me referir ao Projeto [Proeja FIC/Fundamental] como
necessidade de ser transformado em política pública. Até porque é, inclusive, uma pretensão nossa, um sonho,
não é! Porque, assim, como os internos têm uma mobilidade muito grande de estar numa Unidade durante um
período e depois ter de ser remanejado pra outras, uma vez se tornando política pública, isso garantiria a
terminalidade do curso pra eles, garantiria não só o nível de escolarização, mas também da profissionalização.
Não a profissionalização pela profissionalização, conforme ... acabou de falar, mas as duas coisas juntas. Então,
se esse projeto de repente se tornar um projeto de Rede, e virar uma política pública, nós temos a consciência e a
clareza de que ele, certamente, operacionalizará muitas mudanças nas vidas dessas pessoas. Quando nós
começamos a desenvolver este Projeto, tínhamos já essa intenção, essa perspectiva. Já funciona, também, na
Unidade de Porto Velho, né. Inclusive, a Pró-reitora de Extensão é professora desse projeto lá. E um dos cursos
que eles trabalham lá é esse curso que nós trabalhamos aqui. Com algumas mudanças, o deles é modular, o nosso
não. Enfim, mas o objetivo, acreditamos, ser o mesmo. Quiçá ele se torne, realmente, uma política pública.
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Mediadora: OK? Em visita anterior que realizei à Penitenciária, foi mencionado por um dos
estudantes do curso que “muito mais que conteúdos, os professores nos ensinaram coisas importantes para a
nossa vida, aprendemos muito com eles”. Foi dito por um aluno. Vocês concordam com o aluno que disse
isso? Por quê?
E aí? Vejam! Foi uma afirmação feita por um estudante do curso!
(Gestora- PFMos) – E tão comum! Já que os professores não dizem, eu vou logo dizer [risos]!... A
gente acompanha e ouve, eu estava presente nesse dia e ouvi o aluno dizer isso. E eu acho que o professor, ele
representa ali um referencial de expressão máxima, onde a disciplina como um todo está presente ali a todo o
momento. E o professor é aquilo que, a meu ver, traz pra ele [o aluno] um pouco mais de, digamos assim, de
autonomia. É um momento, naquela relação de isolamento que com professor ele se coloca como sujeito, né, ele
pode se colocar enquanto sujeito. Nos demais momentos ele recebe ordens, né. Então tem todas as regras,
procedimentos, disciplina que todo o momento ele tem que cumprir, e nessa interação professor-aluno, a questão
da relação interpessoal, a questão da humanização, o trato, ele é tratado com igualdade, eu acho que ali pra ele,
isso, quando a fala deles é muito com professor, né, que o professor doou muito mais, eu acho e que é nestas
questões mesmo, mais na relação interpessoal mesmo, né. ... é uma professora que eu acho que fez uma
discussão extremamente forte com eles né, ela... ela iniciou a disciplina de ética e na fala deles isso foi
extremamente importante, a disciplina, o como ela lidou com isso né, a forma que ela interagiu com eles nas
discussões que saiu dessa disciplina, então, não como alguém... como pessoas, enquanto seres humanos,
enquanto homens que falam, por exemplo. Então acho que foi muito forte né ....
Moderadora: Os professores em sala assim no dia a dia sem que eles fossem questionados vocês
perceberam isso se revelar ali, num comentário que ele tenha feito, num elogio que ele tenha feito vocês
perceberam... Vocês professores perceberam algum relato deles que viesse a confirmar?
Docente - Eu percebi em todas as aulas minhas isso, mesmo porque em cada momento que eu ia
introduzir uma aula, eu não jogava o conteúdo... não chegava assim de imediato jogando Historia e Geografia,
antes eu preparava aula pra eles, vindo com uma reflexão, um vídeo assim de autoestima. E isso eles valorizaram
muito, eu tenho certeza disso. Então eu quero registrar aí um vídeo que é eles aprenderam... que ficou muita
coisa com isso.
Docente: materiais, tem um deles que fez um cordel o qual... que vai ser o apresentado no (XXX,
23min55seg) de vocês e ele cita o bloco de cada um professor, o qual faz menção a cada um dos professores que
ministraram as aulas.
Moderadora: esse material pode ser disponibilizado na pesquisa?
[Sujeito: Só se ele autorizar.
Moderadora: Só se ele autorizar né? E ele ainda está?
[Está sim. Então, tem que ir de um por um, vamos cada um, o que pra eles foi positivo.
Docente; A postura dos professores ela foi, de certa forma, foi uniforme no sentido da seriedade,
respeito, do tratamento com eles, das posturas... inclusive eles... a postura de Ritinha foi uma postura exemplar,
que eles... comentavam depois, que ela foi uma dos primeiros professores então foi uma impressão forte né no
sentido dela seguir as regras depois que contasse com a gente, que já tinha o exemplo dela. Cleide trabalhou com
eles, assim, sabe aquela coisa de cada aluno, naquele nível, eles se sentiam bastante valorizados por isso, pelo
livro, pelo material individual que ela levou pra eles. Então eles se sentiam respeitados, entende, uma relação de
fato professor-aluno, não houve um tratamento de diferença... de achar que eles fossem menos capazes entendeu,
então eles sentiram isso. E aí eles tiveram duas disciplinas que são os temas relacionados a ética, “Cidadania e
ética” na formação profissional, e “Valorização para vida” na formação geral. Então foram dois momentos, duas
disciplinas muito abertas, muito amplas, que permitiram uma confrontação e uma análise pra poder... o tema de
criminalidade foi tratado sim, entende, e as consequências dessa criminalidade na sociedade partindo do princí...
vendo as situações, as consequências o que... pra onde caminha a sociedade, pra onde caminha o Brasil nesse
nível que nós temos a necessidade da gente ter posicionamentos éticos em todos os níveis: governo, cidadão,
cada pessoa, família, cada um individualmente. E o nível das discussões assim é no sentido de cada um avaliar o
seu lado, assim, o que é que eu estou fazendo enquanto pessoa, cidadão, brasileiro, minha vida, minha historia de
vida, tendo sempre o cuidado assim não contar o que eles fizeram, mas como a sociedade desse contexto, que o
Brasil é considerado uma sociedade de formação histórica, como essa sociedade se comporta e as consequências.
Então eu penso assim em fazer essas reflexões pra eles e eles se sentirem parte dessa historia e desse... Como o
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fazer deles, cada um, acaba afetando a sociedade como um todo ou se para eles o nível de reflexão muito
positivo.
Gestora (IFRN-MO): Um dado interessante que é valido ser posto quando ... disse que... se referiu a
postura da professora Rita, que acabou servindo de exemplo para os demais, é porque nós tivemos um curso de
formação durante um período bem... bem significativo, um curso de 200 horas que fez uma diferença
significativa tanto quanto em vista do conhecimento, quanto das posturas que precisavam ser abordadas lá e,
sobretudo, porque funcionou como espaço de alimentação e retroalimentação do grupo. Então quem ia
administrando aulas inicialmente já ia socializando com os que ainda iam pra lá, posteriormente, as experiências
já vividas. Porque no inicio havia uma angustia muito grande por parte dos professores sobre como se comportar,
como ministrar o espaço não escolar, o que a grade representaria pra eles, se não iria atrapalhar a atuação deles
né enquanto para com os alunos e aí esse... esse curso de formação serviu dentre outras coisas para... para que
um professor expusesse pros outros, socializasse com os outros as suas experiências e fossem inclusive
salinando os ânimos de quem ainda ia ministrar as aulas, né. Então acho que é um dado bem interessante que
merece ser posto em evidência. Inclusive há pouco tempo ... se referia também a um outro projeto que funciona
lá na PFMOS, que é o projeto de alfabetização com uma outra professora que não passou por esse curso de
formação e que tem também uma postura interessante e etc, mas assim na fala de ... a gente percebeu que há uma
diferença significativa entre o professor que não participou de curso de formação e aqueles né que participaram
do curso. É... Certamente esse curso os subsidiou melhor. Nós tivemos aulas com professores da Instituição,
aqui do Instituto, professores até aposentados como é o caso de Graça né que deu uma contribuição enorme, e
professores de lá da própria penitenciária, umas das disciplinas foram ministrada por agentes, uma delas foi
ministrada por ..., né, que é terapeuta ocupacional e aí essas disciplinas acho que funcionaram muito bem como
um norte para que nós pudéssemos comportar de uma forma mais tranquila lá dentro né. Até que nós, a principio
ficamos meio apreensivos, mas depois fomos serenando um pouco, ficando mais quietos, mais tranquilos.
Moderadora: ... traz uma palavra chave na fala dela: unidade do grupo. Professora Lucia atribui
essa possibilidade de unidade, do fazer docente do grupo lá na sala de aula, ao curso de formação
continuada que foi ministrado ao longo deste período. É consenso do grupo a contribuição deste curso? Eu
gostaria de ouvir um a um se vocês concordam que esse curso contribuiu para o desenvolvimento de vocês
na sala de aula? E se alguém quiser citar algum exemplo que retrate isso, como .... trouxe, que possa
registrar.
Docente Eu achei assim, porque no caso do professor lecionar no ambiente prisional já é uma coisa bem
atípica pra agradar alguém, e você, além de ser um ambiente prisional, um sistema novo completamente
diferente do estadual, porque o sistema penitenciário federal é novo e está... já é um ambiente prisional diferente
do que se é comum você ver nos sistemas estaduais. O rigor na questão do procedimento de segurança diária
com o preso, são todos... a questão de segurança, uma coisa muito burocrática, e eu acredito que se não tivesse
acontecido o curso (a formação) ia ter aquela questão do embate do professor com o agente, e de desistência de
professor, de não permanecer, e se sentir um pouco aflito na questão. Que já é novo o fato de vocês está num
ambiente prisional, e num ambiente que também é diferente do sistema prisional do estado, que querendo ou não
também é um sistema novo, e bem rígido.
Docente Novo tanto pra gente como para o professor.
Docente Ana Lúcia, só complementando a fala de (xxx, 32min07seg). Eu posso dizer que contribuiu
muito. Inclusive veio uma pessoa de Natal e fez uma entrevista e eu fui uma das professoras entrevistadas lá na
DIRED e eu falei pra ela “tenho 23 anos de estado e 19 anos na [rede de ensino] privada, pra mim foi o melhor
ambiente que eu passei foi lá.. nesse período... como profissional”.
Moderadora: Em termos de formação?
Docente Em termos de formação, em termos de... De um contexto geral que possa se dizer. E com
relação ao estadual, como ela falou na questão da segurança, no início eu temi bastante, eu era muito insegura,
até eu via a questão da grade que me assustava muito... Depois da primeira visita eu fui perdendo aquele temor,
fui... Então a ansiedade, uma vez eu até pedi a professora Lúcia pra me botar no início das aulas, que eu tinha
muita curiosidade, por isso que eu fui uma das professoras que iniciou, e pra mim eu nunca... já fiz formação
com o pessoal, agentes da estadual, já participei porque a DIRED sempre quis me colocar dentro de um sistema
prisional e eu não, até então eu desistia, o CEDUC na Mário Negócio e eu nunca tinha aceitado, participei de
uma formação da estadual com somente agentes, só tinha eu e outra professora da rede pública, e eu até então
não tive a coragem de ser inserida nesse projeto. Mas quando eu recebi esse convite da penitenciária eu fiquei...
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assim me balançou. E eu aceitei e não me arrependi. Abracei a causa e hoje sou grata e posso até dizer que
atingiu as minhas expectativas, fui muito feliz, pelo menos no meu ponto de vista, fui muito feliz na realização
das minhas aulas.
Docente Professora, dizendo que a colocação do aluno ele confirma, pelo menos para mim e acredito
que pra todos também, o que eles passaram né na... no seu olhar, nas suas reflexões, na sua interação. E as aulas
não eram simplesmente jogar conteúdos né, passar conteúdos, mas a gente fazia um trabalho de interação,
socializando com a vida, com coisas que talvez fizessem eles refletirem. Desde um vídeo né, uns
(xxx,35min20seg) que se passava, eles refletiam teve até um que disse “ah, que saudade” quer dizer, saudade da
vida deles né, saudade da paz, saudade da família, da vida. Então ele só faz confirmar o caminho que eu senti,
né, porque eu saí perguntando o que é que eles estão guardando de tudo isso né. E a gente vê que é uma pessoa
comum que tem sensibilidade também porque pode ter algum monstro dentro dele mas vai existir também a
sensibilidade né, o bem estar.
Moderadora: Nós estávamos com dois pontos de discussão um é a fala de cada um que levou a
formação, do curso de formação. Mas eu vou voltar um pouco a fala do aluno, pra gente poder fechar, e
depois se for necessário se alguém quiser falar um pouquinho mais sobre o curso de formação a gente
retoma essa questão do curso. Qual o entendimento que vocês tem a respeito de Formação Humana
Integral? O que significa para vocês? E que relação a gente pode fazer nesse conceito com a nossa fala?
Docente: Pelo fato de trabalharmos em um ambiente prisional, que priva os alunos a liberdade né, então
o contato com os professores, leva-se a esse conhecimento empírico do contexto social que é aqui fora, né, eu
penso assim dessa maneira. Como “Ética e Cidadania”, que muitos ali já estão há muito tempo no ambiente e
acaba essa formação integral humana que muitas vezes... que está embasada no convívio social, no convívio aqui
fora, eles estão lá dentro e estão privados disso. Então, como por exemplo, há na fala dos alunos como “ah que
saudade” então chega-se a ser lembranças dessa formação humana que muitas vezes o tempo já tem levado e
que, ao contato com a nossa... em nossas aulas, isso de alguma maneira traz à tona, e vem fortalecendo a ponto
do aluno a expressar-se. Eu trabalhei a disciplina Artes lá então, trabalhei com a questão musical, a pintura, a
expressão. Então eles gostam muito de se expressar, sentir saudade do que era... Essa música fala sobre isso e
sobre aquilo e tal. A formação integral humana que tem é o nosso contato entre o docente e o discente, né. A
gente ali que tá, vem de fora, de fora entre aspas, pra dar aula lá dentro.
Docente: Eu vejo a formação integral assim a visão do homem que ele age, pensa e sente, né, uma
formação que você não trata pelo trazer o conhecimento mas trata também o uso desse conhecimento, o uso
desse saber. Esse conhecimento tem um contexto de realidade social que temos, de nação, de mundo
globalizado. Então assim, nós... a gente não pode chegar numa sala de aula e você trazer... ser conteudista né,
trazer um conteúdo distante, conteúdo pelo conteúdo, mas esse conteúdo dentro de um contexto.
Docente: Qual a utilidade do conteúdo na vida do sujeito.
Docente: É e de ter atitude porque você pode ser um excelente administrador, com muitos
conhecimentos em administração e entretanto dentro de uma postura ética de atitude você tem um ditador e não
(xxx, 39min36seg, falas sobrepostas) liderança. Retome a pergunta novamente, eu penso que me perdi. Eu ia
responder uma coisa e...
Moderadora: Qual é o entendimento que vocês tem sobre formação humana integral? E qual a
relação que se pode fazer desse conceito com a fala do próprio aluno.
Docente: Então, que essa... a gente tá dizendo o quê? Que essa formação integral aconteceu, entendeu?
Aconteceu, eles sentiram. Eles tanto tiveram a... essa parte formal, o conheci... o conteúdo técnico, como eles
também tiveram o conteúdo humano essa coisa conceitual. Então eles, essa fala deles traça isso, que ele
aprendeu mais do que ler e escrever, do que retomar os conhecimentos de História e Geografia, mais que isso foi
a aprendizagem que eles tiveram para a vida. E a gente acha que isso mexeu na questão exatamente dos valores e
das atitudes, ou seja, além de conhecimentos e habilidades nós conseguimos trabalhar valores de atitude.
Docente: Eu achei interessante... E foi minha primeira experiência como professora, mas as disciplinas
que eu passei pra eles que foi da parte mais profissional o que eu achei interessante é que ontem, antes de ontem,
no último encontro com eles é que aos... a forma com que eles absorveram aquilo foi fantástico. A vontade de
aprender, a vontade de conciliar a teoria com a prática, e assim a unanimidade entre eles primeiro em perguntar
“professora nós vamos ter condições de colocar isso em prática, né, fora daqui?” e outra é que todos eles têm
planos profissionais dentro daquilo que foi discutido, foi aprendido ali. Fantástico! Um quer gerir uma coisa,
gerir outra coisa, quer... Enfim, eles querem usar aqueles ensinamentos que eles tiveram... a vontade de obter
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recursos visuais, literários, de obter mais informação, a ânsia do conhecimento e a vontade de aplicar esse
conhecimento lá fora. No momento em que eles sonham, anseiam, pela liberdade. É. Eu acho isso, assim,
fantástico. Se eles vão aplicar, como vão aplicar... Mas que eu me senti muito feliz por ter participado, ter
colocado um pedacinho.
Moderadora: Isso seria formação humana integral?
Docente: E, só reforçando aqui o que eu falei. O que vale salientar é que eu falei uma lembrança né, e
muitos ou alguns podem não ter tido uma formação humana lá fora. Pode ter outra vertente de pensamento de
como é a vida mesmo. E, ao chegar em um ambiente que ali está restrito a sua liberdade, restringe mesmo, e
[ainda assim] aprender né. Tipo assim ter alguma oportunidade de realmente aqueles que não tiveram uma
formação... meio desestruturada e destruidora do que aconteceu lá fora, tá construindo uma nova concepção de...
como é que eu posso dizer... de integração. Impressão de mundo, como ver assim de uma perspectiva do corpo
docente né. E acaba enxergando outras coisas, “ah professor eu descobri né, ‘tô’ sabendo disso agora” como por
exemplo, eu ensinei música lá, apreciação musical, o porquê de fazer música, o porquê do ouvir, e realmente...
eu disse “música pode levar vocês a qualquer lugar”. A música muitas vezes, o ouvir por ouvir, então você pode
através de uma música, através do que a música está sendo expressa, e você ali se envolver e com essas cosias
bem minuciosas, bem pequenas que serviram, né, teve um grande feedback, um grande retorno.
Docente: Eu acho que a diferença nesse nosso exercício... nossa prática foi exatamente o curso
(xxx,45min07seg), a formação foi sabido, nós fomos sabidos do nosso objetivo, do que ia fazer lá né, e foi ali
que muitas vezes, no dia-a-dia da sala de aula... A pessoa planeja, a gente se planeja para cumprir um conteúdo,
uma carga-horária, (xxx,45min20seg, falas sobrepostas) mas por esse curso ter sido acompanhado né, cobrado
também né. A professora Lúcia “cadê seu planejamento? Cadê o planejamento?”.
Docente: E o curso de formação paralelo a execução do projeto não foi planejado, mas foi o que
aconteceu e acabou sendo positivo porque a medida em que a gente vivenciava a gente tava se encontrando, se
reunindo e ficou uma coisa muito interessante porque não foi uma formação antes e o curso depois não, foi
concomitante.
Docente: E foi unânime né, você vê que o desempenho dos professores foi unânime, a forma como
tratou da sua disciplina, o trato com o preso. Foi uma mesma linguagem.
Docente: Eu diria assim professora, com a continuação, que com certeza vai continuar, vai melhorar
porque com certeza a gente vai necessitar de uma proposta curricular própria pra isso né, pra gente não tá
buscando conteúdo daqui ou de lá, entende, eu acho que no decorrer das coisas a gente pode até criar a nossa
(xxx,46min38seg).
Gestora (IFRN-MO: Na verdade Socorro nós estamos terminando de elaborar o PPC né, que é o
Projeto Político do Curso, Projeto Pedagógico do Curso. Com... A partir, do planejamento que você fez, nós
estamos recebendo isso gostaria de até receber o seu.... Com as ementas de cada uma das disciplinas que
obviamente a partir da ementa o professor elabora o programa da disciplina né. Então eu acredito que até o final
da próxima semana iremos estar fechando esse Projeto Pedagógico de Curso. Que aí com certeza vai, vai dar um
norte muito melhor para os professores trabalharem, porque a princípio nós chegamos e dissemos assim “você
vai trabalhar com”, por exemplo Socorro, “vai trabalhar com Ética e Valorização da vida” e aí ela foi procurando
ver que conteúdos poderiam ser trabalhados (xxx,47min23seg) que era a pedagoga que não estava no projeto, foi
dando algumas informações... tem algumas disciplinas nas quais isso fica mais fácil, por exemplo Língua
Portuguesa, Matemática, História, Geografia, até porque eles puderam, os professores dessas disciplinas as quais
eu me referi, puderam trabalhar com o livro que foi entregue pela DIRED né, lá do CEJA, então já vem com o
plano de conteúdos né, mais ou menos estruturado. Mas as outras disciplinas não. Foram vendo, ao longo do
processo, o que é que era importante trabalhar, foram reavaliando a partir das aulas já ministradas, o que é que
poderia ser revisto e foi algo que foi se adequando, foi sendo construído, ao longo do processo.
Moderadora: Pronto? A professora Lúcia já antecipa na fala dela, das ementas, que é sobre
“como” essas ementas foram organizadas. Esse PPC do curso já veio prontinho? Como ele foi se
construindo? A professora Lúcia já sinalizou que isso dependeu mais de vocês, que foram vocês algumas
disciplinas, as mais trabalhadas (xxx,48min50seg) Português e Matemática contra algumas coisas já
prontas mas as demais não. Então eu adianto a pergunta que estava mais pro fim. Então isso quer dizer
que houve a participação e vocês na construção dessas ementas. Não é isso? Dos programas, das ementas?
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Vozes: Sim
Moderadora: E qual a compreensão de vocês sobre “Integração Curricular”? O que é que vocês
entendem? Um dos princípios do PROEJA FIC Fundamental é Integração Curricular. O que isso
significa para vocês? E ao mesmo tempo eu pergunto: isso foi possível, essa materialização na prática
nessa experiência de vocês? Integrar. O que é e se foi possível.
A gente já teve alguns exemplos aqui, as pessoas já sinalizaram que houve uma forma de juntar
isso com aquilo e tal e tal. Eu gostaria de ouvir vocês. Qual o entendimento que vocês tem sobre integração
curricular e se isso foi possível ser efetivado nas experiências.
Gestora (PFMos) disciplinas mas eu tive a oportunidade de ver muito isso, às vezes alguns vídeos que
eram usados aqui no nosso curso de formação, os professores chegavam “encaixou”, “eu quero encaixar na
minha disciplina” e foi utilizado lá, usando na sala de aula né. Então não foi só uma integração entre disciplinas,
houve uma integração muito maior, até da formação do professor com a formação do aluno. Então eu acho que
houve assim um integrado até demais.
Moderadora: Shislene acha. Vocês concordam?
Docente: Eu acho que o fato do curso de formação dos professores ter sido concomitante da execução
do projeto e toda troca experiência que nós tivemos... Isso deu uma uniformidade fantástica. E assim o fato da
gente, não sei.... Os conteúdos muito dinâmicos, mas (xxx,51min30seg) aulas as vezes remetia, eles traziam
coisas que a Rita tava trabalhando, que Carmem tava trabalhando, que Edilson tava trabalhando, que Cleide...
Eles faziam uma ponte de uma disciplina para a outra, entendeu? Então eu acho que assim, essa questão a gente
percebe que uma coisa tão objeta interdisciplinaridade, né, a gente percebe claramente e é interessante porque é
uma coisa que eles mesmos traziam. Eles mesmos lembravam “ah, que a gente viu isso com a professora Cleide”
e eles faziam muito essa ponte tanto das disciplinas profissionais entre si, como das disciplinas da formação
geral com a profissional.
Docente: Isso foi tão sério que eles perceberam que a disciplina que eu lecionava era continuação da
[disciplina] de Lacôncia, e eles disseram “professora, sua disciplina é continuada a de Lacôncia é?” e eu disse “é,
é, na mesma linha”.
Moderadora: Alguém discorda desse ponto de vista?
Docente: E eu tomava cuidado assim, por exemplo, um filme que eu usava, né, então eu procurava ver
se outra professora não já tinha trabalhado pra..
Docente: Explorar outros aspectos.
[exatamente.
Gestora (IFRN0-MO): na verdade eu quero crer que esse projeto de integração, essa perspectiva de
integração curricular ainda esteja sendo costurada né, uma coisa meio nova, né. Ela é necessária entretanto ainda
está em uma fase embrionária. Cada um tentou a seu modo, tentou do seu jeito, por exemplo, pra Rita já foi bem
mais fácil porque ela trabalhava com Geografia e História né. Lacôncia que trabalhou mais de uma disciplina.
Cleide trabalhou mais de uma disciplina. Mas isso também ocorreu entre professores, professores que
trabalharam com disciplinas diversas. Por exemplo, Artes e Educação Física, estão trabalhando nessa perspectiva
inclusive o último encontro, Mônica tinha sete encontros com o pessoal [e] trabalhou seis, e um deles ela deixou,
já foi costurando nessa perspectiva e deixou o último para desenvolver esse trabalho com Juan. Com Educação
Física com Artes e aí eles estão trabalhando, preparando, uma atividade com os alunos de modo que eles possam
apresentar no final do curso as duas disciplinas juntas sem ser aquela vamos dizer... Que as vezes a gente
trabalha, diz que está trabalhando com a integração curricular e na verdade é uma justaposição de conteúdos,
uma justaposição de disciplinas. Então não foi isso que aconteceu no curso, embora eu haja de vir ainda é uma
coisa muito embrionária, ainda é um processo em construção.
Dessa perspectiva a gente pode perceber, depois a gente pode até mostrar pra vocês se possível, um
texto que um dos alunos, um dos internos produziu na avaliação que fez das disciplinas administradas por Rita,
porque nós temos adotado a prática que ao término da carga-horária de cada disciplina o professor devolver as
atividades realizadas em sala, conversar sobre a disciplina comentar as avaliações, entregar as notas e
oportunizar aos alunos, aos internos, uma avaliação, eles tem a oportunidade de fazer uma avaliação da
disciplina, do que aqueles conteúdos representavam para eles, da postura do professor, da metodologia, do
domínio do conteúdo, e aí eu tive a oportunidade de ver o texto produzido por um dos internos com relação as
disciplinas de Rita que é assim fantástico, ele faz uma.. Ele dá um passeio por todo conteúdo trabalhado, mas de
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uma forma bem contextualizada, bem poética, ele diz que fez uma viagem numa embarcação chamada de
PROEJA FIC e aí ele vai passeando por todos os conteúdos, tem um texto fantástico. Ele consegue fazer essa
interrrelação de conteúdos e é interessante porque ele vai desde a História Antiga até a História Moderna.
Docente: É porque isso trabalhei dentro de História. Então ele aproveitou o projeto do PROEJA FIC e
ele de uma certa forma criou, teve a criatividade e o cuidado de não fugir da disciplina e usando o curso também.
E com relação à integração eu ainda queria comentar antes da saída de Juan que não foi... Certas coisas
que não combinamos e que coincidiu, por exemplo, Juan a pouco instante eu estava observando ele conversando.
E eu achei bem interessante porque eu fui uma das primeiras que comecei lá e Juan tá finalizando então Juan
dando conteúdo mesmo falando sobre a música em Artes, a história da música e tudo e ele entrou em regiões
uma coisa que eu trabalhei em Geografia na primeira disciplina não foi combinado então a integração, mesmo
sem uma combinação entre a gente, trabalhamos integrado né, então assim eu acho que... eu creio que devido
formação ter sido boa, ter passado isso pra gente.
Moderadora: A formação está sempre voltando... Nós estamos fechando o primeiro bloco, são três
blocos, mas esse bloco já entrou em outras questões. (Fala descontextualizada). Esse bloco era sobre o
PROEJA FIC Fundamental, essa consolidação, esse programa. Então a gente viu muitos pontos positivos.
Na visão de vocês porque não há maior oferta de curso desta natureza no município de Mossoró?
Docente: O custo é alto.
Docente: Inclusive quando da aula inaugural pra essa turma, nós tivemos aula inaugural para os
professores aberta à comunidade externa e posteriormente foram proferidas pelo professor (xxx,59min30seg) que
estará vindo novamente a qual você já está convidada será dia 1° às 19 horas (fala descontextualizada).
Posteriormente nós tivemos lá na penitenciária uma aula inaugural para os internos, foi proferida pelo professor
Jailton com a presença de todos os professores que iam ministrar aula, professora Margarida (xxx,59min55seg)
DIRED e naquela oportunidade quando nós terminamos professora Margarida perguntou “porque é que vocês
não estendem esse projeto à penitenciária estadual, cadeia pública?” e aí nós devolvemos a pergunta pra ela “o
que é que o estado pode fazer para que nós possamos estender o projeto a esses estabelecimentos?”. Porque,
conforme Lacôncia disse, é um projeto que demanda muito dinheiro, nós recebemos por exemplo o fomento, não
foi tão grande mas em torno de 45 mil reais (xxx,01h00min) da SETEC para reprodução de material, para
pagamento das aulas, pagar as horas-aulas dos professores que ministraram aula no curso de formação, e tem
uma outra questão muito interessante que é por exemplo a logística que a penitenciária põe em funcionamento
para que o curso aconteça. Manda buscar, manda deixar, o professor lá se sente extremamente seguro, o que não
ocorre por exemplo nas penitenciárias estaduais, lá nós.... eu particularmente, enquanto representante do
Instituto, não me sinto nada a vontade para desenvolver um projeto desses na penitenciária estadual dada a falta
de segurança e a falta de condições efetivas de trabalho para os professores. Então quiséramos nós que nós
pudéssemos estender esse projeto a outras instituições prisionais que é realmente muito dispendioso. E aí fora do
ambiente prisional nós já desenvolvemos esse projeto em parceria com três municípios, de Areia Branca Baraúna
e Mossoró, duas escolas em Mossoró, uma em Baraúna e uma em Areia Branca. Nós tínhamos nove turmas,
destas sete já concluíram e estamos com duas em processo de conclusão e até o final do semestre termina. Mas
realmente é bem delicado a perspectiva de que nós possamos continuar.
Docente: Eu penso assim que os profissionais de formação profissional eles estão nos Institutos e nas
universidades, estado e município tem os professores de formação geral. É preciso um esforço, uma parceria
grande para que você possa gerir, porque assim os professores das universidades já tem suas próprias demandas
para atenderem então... A gente trabalha isso na forma de projeto, na forma de convênio, na forma de programa.
Eu falei estado porque talvez o próprio estado precisaria ter seu grupo de profissionais dessa formação
profissional para que pudesse também trabalhar isso... para que pudesse pulverizar isso por todo estado. Trazer
essa formação profissional apenas você deixar só as universidades e o instituto responsável por toda formação
profissional e de todo o estado então isso não pode ser viável, entende? Eu penso que daria... As prefeituras e
estado com a parcela de profissionais e que pudessem trabalhar... eu não sei... eu não sei como seria articular
tudo isso mas teria que entrar as universidades também porque só os institutos eles não dão conta da dinâmica.
Moderadora: Então os custos de um curso desempenham aí uma grande dificuldade é isso?
Docente: No sentido do governo, estado e da prefeitura arcar. Porque assim o Governo Federal tem
feito sua parte mas dentro das limitações daquilo que o Instituto Federal pode fazer, não é verdade? Mas assim
você ter um... a EJA e aí vamos pensar assim se toda educação na modalidade EJA pudesse ser nessa forma, de
formação profissional concomitante, é preciso realmente se pensar como seria isso né... Até que ponto, mesmo
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tendo hoje UFRN, UFERSA, UERN e Institutos Federais funcionando em vários municípios do estado eu não
sei até que ponto esses órgãos teriam condições de dar conta dessa demanda, se o estado e o município não tiver
também sua parcela de profissional que possa trabalhar com esse profissional.
Docente: Para se ter uma ideia Ana Lucia, começa pela falta de interesse também, eu creio que, da
DIRED em fazer um alguma coisa pelo professor do estado, da rede pública estadual. Primeiro: nós trabalhamos
lá, aqui os professores daqui do IF recebiam uma bolsa, nós não recebemos nada. A gente tem uma carga-horária
no mesmo sistema... a única coisa que a gente tem é uma redução de carga-horária no colégio, somente. Então
não existe uma motivação real para isso, e isso já causa uma problemática para não conseguir mais professor
administrador pra área do setor geral.
Docente: Não existe um incentivo por parte da rede estadual para que esses professores ministrem aulas
nesse ambiente, que de uma certa forma já implica um certo me... uma certa insegurança, um certo desconforto
depois que o pessoal foi lá visitar, depois que deu a primeira aula, né, isso foi ficando mais tranquilo, mas no
começo era um temor muito grande. As vezes a própria família do professor acha que ele não deve, enfim.
Soma-se a isso a falta de apoio financeiro, ele tem que se desprender cada vez mais, por que por exemplo
enquanto num espaço escolar ele ministra duas aulas de 45 minutos, lá ele ministra quatro aulas de 45 minutos e
de forma ininterrupta porque não tem intervalo. Ele entra lá, fica três horas relógio que implica quatro aulas de
45 minutos. Então implica dizer, no começo eu confesso que fiquei muito apreensiva... Jamais desconfio da
competência dos meus colegas, em absoluto. Mas uma coisa é você estar em uma sala de aula convencional,
você pode interagir mais com os alunos, claro que essa interação lá aconteceu muito maior do que a gente
esperava bem melhor né, mas eu ficava pensando “meu Deus será que esses professores vão conseguir preparar
material para quatro aulas” porque a nossa preocupação era o material, o conteúdo se esgotar e o professor ficar
sem ter o que trabalhar e deixar esses alunos ociosos, mas pelos relatos que nós temos escutado foi exatamente
ao contrário. Falta tempo pra tudo que eles preparam para dar aula lá... Então havia esse temor mas com o tempo
ele foi se dissipando e isso não aconteceu. Então até pela qualidade das aulas que precisam ser ministradas lá,
como deve ser em qualquer outro lugar, o professor precisa de muito mais tempo, precisa de tempo para corrigir
essas atividades, para dar um feedback mais rapidamente para eles, porque embora ele vá lá uma vez por
semana, um dia por semana, no próximo encontro é interessante que ele já leve essas atividades corrigidas, já
discuta, já dê um feedback. Então essa falta de (xxx, 01h07min20seg) do estado é crucial.
Docente: Ou seja, é totalmente diferenciado de você ensinar em um colégio. Totalmente. Primeiro: eu
acho que no momento que eu fui, recebi o convite, aceitei o desafio, o mínimo que o estado deveria fazer, já que
não vem nada de recursos financeiros para mim, o mínimo que deveria fazer era me deixar somente a disposição
desse projeto. Mas eles não dispensam, tenho que completar minha carga-horária em outro colégio. Nem isso
sequer o estado oferece para a gente. Pelo menos pra mim, pra Socorro, pra Carmem, que é as três do estado que
manusearam no ano de 2012, né.
Docente: Com relação aos outros professores do Instituto, quando Rita diz que os professores recebem
por isso, eles recebem realmente uma bolsa, primeiro porque a Instituição se organizou e isso faz parte do
planejamento, já está incluído no planejamento para 2013. Agora tem um fato muito interessante: é que as
pessoas que estão ministrado aulas elas não são professores aqui nos Instituto. Nós temos técnicosadministrativos na função docente, então fatalmente eles precisam receber por isso, porque eles não ministram
aulas aqui, é fora a jornada de trabalho deles. Porque se fosse no caso de um professor, vamos dizer que a escola
trabalhasse, disponibilizasse esse professor (xxx,01h08min40seg) da carga-horário tá lá, mas não é o caso. Então
se ele é um técnico-administrativo que está ministrado as aulas fora da jornada de trabalho dele, então fatalmente
ele precisa ser remunerado. E aí a gente não teve como, embora a gente tenha elaborado projeto e mandado para
SETEC, não teve como garantir um fomento que pudesse subsidiar esse professor da rede pública estadual.
Docente: Eu penso que se (xxx,01h09min) essa questão. Essa questão remete àquela questão inicial de
se fundamentar enquanto políticas públicas, pra gente compreender EJA e EJA no espaço prisional. Então
quando eu falo do custo alto, por quê? Porque uma coisa é você já ter todo um arcabouço para trabalhar
educação na modalidade EJA concomitante com a formação profissional, na modalidade PROEJA FIC e
normatizar isso. E outra coisa é você ter esse espaço prisional que aí entra no que Lúcia fala porque requer da
penitenciária do estado toda uma estrutura de segurança, de sala de aula, de condições e de acompanhamento
desse aluno que a federal [PFMOS] proporciona e que infelizmente não tem sido a prática da penitenciária
estadual. Então requer do estado um esforço, um compromisso, uma vontade política realmente e faça com que
isso aconteça. A gente tem tido esses convênios do PROEJA FIC com as prefeituras e... são três prefeituras com
a instituição e existe de fato essa vontade política e existe todo um trabalho porque esse aluno que tá no projeto a
prefeitura acompanha, acompanha presença, acompanha rendimento, é um acompanhamento diferenciado que é

205

feito na (xxx,01h10min35seg) existe um esforço da prefeitura pra que esse projeto aconteça (xxx,
01h10min45seg) e isso precisaria de um esforço do estado também nesse sentido.
Finalização das rodadas de perguntas

ENCONTRO II
TRANSCRIÇÃO DO GRUPO FOCAL
SEGMENTO: gestores e docentes
1º encontro
Data: 07/02/2013
Local: IFRN – câmpus Mossoró (sala de reuniões da diretoria geral)
Horário: início 16h10min – término 17h30min
Quantidade: _______ participantes
Passo a passo:
- exposição feita pela pesquisadora acerca das instruções e das normas gerais para o desenvolvimento
do grupo focal, técnica utilizada para fins de coletar dados empíricos para a investigação.
- preenchimento do formulário de levantamento dos dados para a caracterização dos participantes da
pesquisa e assinatura do termo de consentimento livre e de sigilo.
- Escolha do participante para auxiliar nos registros – Professora Lúcia, coordenadora do Proeja/FIC –
IF\MO
2) Transcrição dos dados
BLOCO
A:
FIC/FUNDAMENTAL

SOBRE

O

PROEJA

1ª rodada de perguntas, após a socialização das normas:
MEDIADORA: Considerando a filosofia do PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, qual a opinião de
vocês sobre o desenvolvimento desse Programa. Seria uma espécie de avaliação do Programa em nível
nacional, como vocês veem esse Programa?
(Gestora - PFMos) – eu trabalho na penitenciária. Como gestora, auxilio o líder, né, estou auxiliando
ele na execução do projeto. E eu posso falar desse projeto em si, esse que a gente desenvolveu, não é, mas eu
acho a filosofia dele muito interessante. Por que numa penitenciária de segurança máxima, é ... a forma como
ele foi executada, executamos ele lá até em horário integral né, manhã e tarde. Então, os presos, os alunos
assistem aula no turno matutino e vespertino, três vezes na semana. Então o desempenho dos alunos, a gente viu
ali que as notas foram excelentes, as notas foram excelentes. Então eu considero a filosofia do projeto muito,
muito importante. E muito de acordo com o que o preso precisa, que é... formação geral mais o curso
profissionalizante, que a maioria chega pra gente sem nenhuma profissão, sem nenhuma profissão. Geralmente
são pedreiros, pintores... É, num levantamento, assim que eles chegam, né, eu enquanto terapeuta ocupacional
eu faço esse levantamento. Então pra gente ninguém chega com nenhuma escolaridade e nenhuma profissão.
Então o curso além de dar a formação geral, já dar ali uma formação profissional. Acho que veio calhar
exatamente com o perfil necessário deles.
MEDIADORA: Alguém pode complementar ou discorda do ponto de vista de Shislene?
Professora? Como é que você vê o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL? A Filosofia do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL prevê escolarização para pessoas jovens e adultas que há muito tempo ficaram
fora da escola e permite que essas mesmas pessoas façam, como Shislene disse, o EF e mais uma
qualificação profissional. Como você vê esse Programa? Ele pode ser desenvolvido na prisão, como foi este
caso, mas ele também pode ser desenvolvido qualquer outra escola ou mesmo em qualquer espaço, mesmo
que seja não-escolar. Como vocês veem esse Programa?
(Gestora - PFMos) – Comecei a acompanhar o projeto agora, mas essa questão de presos que
passaram muito tempo sem estudar, quando se pensou num projeto de unir a educação e a questão profissional,
essa parte da filosofia eu achei muito interessante, porque no caso da pessoa adulta, ele desperta muito pra
questão profissional. Então ele já está na fase adulta e na dinâmica da sociedade ele precisa trabalhar. E à
questão quando junta a educação, eu acho que junta dois grandes interesses da pessoa, por mais que ela tenha
interesse mais profissional, ele também juntou a essa questão da educação. Então são duas coisas que vão
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caminhar juntas e talvez num outro momento, se ele fosse só partir para estudar aquele ensino regular, ele não
ia ter chance de se qualificar profissionalmente. Então eu achei a ideia muito mais rica.
Mediadora: Alguém discorda?
Docente – Eu queria só complementar. É o direito do cidadão ao saber, à educação e a receber
ensino. Não deve ser negado esse direito. E é uma oportunidade que se tá dando, né, às pessoas, aos cidadãos
que estão aqui precisando, e também, receber e até interagir com esses conhecimentos, porque a gente não só
vai levar conhecimento. E acho que chegou numa hora boa. Então eu vejo muito assim: a lei está aí para ser
cumprida, mas que não seja só como a lei, mas um direito à humanização, né, que não se deve ser negado como
pessoa, como sujeito da sua própria história.
Docente – É, eu acho que contribui pra diminuir a evasão, em função do que a Tárcia falou, né, reúne
dois interesses. Se isso fosse expandido pra... se o nosso sistema de EJA fosse dessa forma eu acredito que a
evasão reduziria bastante, porque a pessoa adulta ela estaria tendo essa educação geral, mas também uma
formação que atenda uma necessidade de formação profissional.
Mediadora: Você está comparando quando o estudante faz apenas a EJA, não é isso?
Docente – É, aí a evasão é elevada. E quando você tem aquela formação profissional junta se torna um
fator de motivação a mais.
(Gestor - PFMos) – Complementando as falas das colegas, essa oportunidade, esse curso foi muito
importante para os nossos alunos, nossos presos por vários motivos. Mas principalmente pela própria educação
ser um instrumento de inclusão. E o local que existe mais exclusão social nesse país, quem sofre mais essa
exclusão são aqueles que estão hoje sendo escanteados nos presídios. É, ainda mais a educação, por si só, já vai
tentar reparar esse problema social. E essa modalidade, como foi dito pela colega Tárcia, ela é muito
importante, porque desenvolve esse interesse deles, porque tanto há inclusão ao conhecimento como [cria ...]
ela é uma ferramenta para o futuro deles. Então nesse ponto é muito importante. O desempenho... Despertou um
grande interesse que foi demonstrado nas nossas avaliações, o nosso público-alvo atingiu uma nota muito alta,
comparada à EJA em outros locais. Então, isso é um ponto positivo que deve ser analisado. Por que atingiu essa
eficiência toda, não por não ser esperado, mas o porquê. São pessoas que, realmente, necessitam dessa
oportunidade para ter uma inserção na sociedade.
(Gestora PFMos) - Porque ele tá ali, a gente acompanha de dentro do presídio, então ele tá ali porque
ele não teve nenhuma oportunidade, né. E mesmo quando a gente fala por ser uma penitenciária federal, e ás
vezes muitos creem por ter ali, digamos, a nata da criminalidade, as pessoas tenham educação é mito, é irreal,
né. O número de analfabetos é muito grande, muito grande, né. A nossa turma de analfabetos está lotada.
Então, é ... dentro da prisão foi onde ele veio ter oportunidade: oportunidade de educação, oportunidade de ter
uma profissão. Então, a filosofia eu acho que é extremamente importante isso. [...] a gente tem outros fatores
para minimizar a evasão. Mas ninguém desistiu. Assim, saíram porque foram transferidos ao final do ano,
inclusive. Mas não porque não acreditaram no projeto. Esse tipo assim voluntário, essa evasão por
voluntariedade não houve, não houve.
Mediadora: É importante isso que vocês estão trazendo, exatamente porque a nossa próxima
questão trata de uma afirmação que é declarada oficialmente nos documentos oficiais do PROEJA
FIC/FUNDAMENTAL, quando ele se propõe a ser um Programa inclusivo e emancipatório que tem a
intenção de consolidar-se em política pública. Isso será possível, partindo dessa experiência que vocês
vivenciaram? Nós estamos analisando a experiência de vocês para poder aplica-la em uma análise mais
geral em nível de Brasil, por exemplo. Então, como vocês veem essa declaração oficial de ser um
Programa inclusivo e emancipatório que tem a intenção de consolidar-se em política pública educacional
brasileira? È possível vermos esse Programa com essa dimensão?
(Gestora- PFMos) – Eu acredito que sim, eu acredito que sim! Como a questão educacional do país
tem um déficit muito grande, né, cada um mais alto do que o outro. Mais, a gente vê que hoje a EJA, por
exemplo, no RN tem uma população de analfabetos e os índices são altíssimos, acho que se tornar uma política
talvez no momento seja muito adequado, muito adequado para suprir esse déficit enquanto, né, esperamos
outras políticas pra que esta educação de base na época certa se fortaleça.
(Gestor - da PFMos) – É tanto possível que nós já estamos planejando a continuidade, não é?!
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Docente – A gente percebe que quando você alia com a formação profissional a gente é ... claro que
toda educação é geradora de competências, mas o aluno ele tem mais essa percepção, que ele está criando,
absorvendo, gerando, adquirindo competências. A questão de ser uma política pública, ela traz um desafio
grande para o Estado, uma vez que o Estado é o executor da política de EJA, você ter essa formação profissional
vai requerer do Estado uma capacidade, não é, um suporte pra fazer. Porque, assim..., o PROEJA FIC ele é
executado pelos IFs já há algum tempo, acho que, penso eu, desde que surgiram aqueles programas do FAT trabalhador, que a gente já trabalha isso em parceria com as prefeituras municipais. Então, você tem aquele aluno
do ensino fundamental e ele faz esses cursos, até onde eu sei é assim já há algum tempo. Estamos tendo esta
experiência, e isso num espaço prisional. Mas assim, trazendo pra a política pública e trazendo pra a EJA, então
cria uma demanda pras prefeituras e pros estados, que vai além da capacidade dos IF`s, entende? Mas que seria
uma coisa fantástica! Aliar essa formação profissional à educação desde o ensino fundamental pra pessoa que já
está no mercado de trabalho, ou está querendo se reinserir, ou está afastado, é algo de fato muito interessante e
desafiador, mas seria muito bom que isso fosse a opção nossa de política pública.
Docente .... Como a nossa conversa é esse debate, né, eu já penso diferente, que hoje a política pública
está recuperando uma falha dela, uma falta de políticas públicas que, por que senão no meu ver, não teria presos
analfabetos por falta de uma política pública, então ela tá querendo recuperar o ela não fez.
Mediadora: Então eu poderia afirmar que é consenso do grupo concordar que esse Programa é
uma ação que se constitui numa proposta inclusiva e emancipatória para esses sujeitos?
Todos: sim!
Docente – sabe de uma coisa interessante, Ana, é que assim... Não se trata de um curso
profissionalizante isolado. Você tá formando aqui o pedreiro, você tá formando aqui o pintor, mas assim, junto
disso você tá resgatando, junto desse formato, a questão da formação geral, entendeu? Você está resgatando aqui
a questão da comunicação e expressão, a questão do cálculo, da matemática, do uso social da escrita. Entende?
Então assim, nem traz a formação geral isolada e nem... é uma coisa que une, que junta, ele traz conhecimento
de uma base e lança na outra. Então, existe essa questão da práxis, existe essa união teoria e prática.
Mediadora: E uma das intenções declaradas no PROEJA FIC/FUNDAMENTAL, oficialmente, é a
tentativa de romper com propostas de cursos “focais, fragmentados, imediatistas, assistencialistas e de
puro treinamento centrado no mercado de trabalho e na empregabilidade” (BRASIL, 2009, p. 25), que vai
coadunar exatamente com o que estar sendo explicitado na ideia de alguns de vocês daqui do grupo. Isso
quer dizer que o PROEJA FIC/FUNDAMENTAL pode romper, de fato, com esses tipos de
programas/cursos?
(Gestora PFMos) – Isso acontece muito dentro de uma política de assistência social. Eu trabalhei um
ano e três meses com o CRAS, que é o Centro de Referência de Assistência Social, e ele trabalha muito essa
questão de minicurso, com capacitação, pra inserir o indivíduo de imediato dentro do mercado de trabalho. É
uma necessidade imediata, que eu preciso trabalhar, porque tem toda uma história da família e tal, então se
trabalha muito essa questão, daquelas necessidades imediatas. Essa questão do Proeja/FIC, quando você junta as
duas coisas, são duas necessidades que o indivíduo tem, que são necessárias, e que eu vou trabalhar junto. Não
passa mais essa questão mais imediata, como essa outra questão da formação geral é muito importante. Mas,
pelo menos até o momento que eu saí de dentro do CRAS, era só essa formação imediata de inserir o indivíduo
dentro do mercado de trabalho. Não se pensava na importância e de como é possível fazer isso junto.
Mediadora: Alguém complementa OU discorda de algo posto pelos membros do grupo?
(Gestora- IFRN-MO) – Eu gostaria de me referir ao Projeto [Proeja FIC/Fundamental] como
necessidade de ser transformado em política pública. Até porque é, inclusive, uma pretensão nossa, um sonho,
não é! Porque, assim, como os internos têm uma mobilidade muito grande de estar numa Unidade durante um
período e depois ter de ser remanejado pra outras, uma vez se tornando política pública, isso garantiria a
terminalidade do curso pra eles, garantiria não só o nível de escolarização, mas também da profissionalização.
Não a profissionalização pela profissionalização, conforme Tárcia acabou de falar, mas as duas coisas juntas.
Então, se esse projeto de repente se tornar um projeto de Rede, e virar uma política pública, nós temos a
consciência e a clareza de que ele, certamente, operacionalizará muitas mudanças nas vidas dessas pessoas.
Quando nós começamos a desenvolver este Projeto, tínhamos já essa intenção, essa perspectiva. Já funciona,
também, na Unidade de Porto Velho, né. Inclusive, a Pró-reitora de Extensão é professora desse projeto lá. E um
dos cursos que eles trabalham lá é esse curso que nós trabalhamos aqui. Com algumas mudanças, o deles é
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modular, o nosso não. Enfim, mas o objetivo, acreditamos, ser o mesmo. Quiçá ele se torne, realmente, uma
política pública.
Mediadora: OK? Em visita anterior que realizei à Penitenciária, foi mencionado por um dos
estudantes do curso que “muito mais que conteúdos, os professores nos ensinaram coisas importantes para a
nossa vida, aprendemos muito com eles”. Foi dito por um aluno. Vocês concordam com o aluno que disse
isso? Por quê?
E aí? Vejam! Foi uma afirmação feita por um estudante do curso!
(Gestora- PFMos) – E tão comum! Já que os professores não dizem, eu vou logo dizer [risos]!... A
gente acompanha e ouve, eu estava presente nesse dia e ouvi o aluno dizer isso. E eu acho que o professor, ele
representa ali um referencial de expressão máxima, onde a disciplina como um todo está presente ali a todo o
momento. E o professor é aquilo que, a meu ver, traz pra ele [o aluno] um pouco mais de, digamos assim, de
autonomia. É um momento, naquela relação de isolamento que com professor ele se coloca como sujeito, né, ele
pode se colocar enquanto sujeito. Nos demais momentos ele recebe ordens, né. Então tem todas as regras,
procedimentos, disciplina que todo o momento ele tem que cumprir, e nessa interação professor-aluno, a questão
da relação interpessoal, a questão da humanização, o trato, ele é tratado com igualdade, eu acho que ali pra ele,
isso, quando a fala deles é muito com professor, né, que o professor doou muito mais, eu acho e que é nestas
questões mesmo, mais na relação interpessoal mesmo, né. Lacôncia é uma professora que eu acho que fez uma
discussão extremamente forte com eles né, ela... ela iniciou a disciplina de ética e na fala deles isso foi
extremamente importante, a disciplina, o como ela lidou com isso né, a forma que ela interagiu com eles nas
discussões que saiu dessa disciplina, então, não como alguém... como pessoas, enquanto seres humanos,
enquanto homens que falam, por exemplo. Então acho que foi muito forte né Lacôncia.
Moderadora: Os professores em sala assim no dia a dia sem que eles fossem questionados vocês
perceberam isso se revelar ali, num comentário que ele tenha feito, num elogio que ele tenha feito vocês
perceberam... Vocês professores perceberam algum relato deles que viesse a confirmar?
Docente - Eu percebi em todas as aulas minhas isso, mesmo porque em cada momento que eu ia
introduzir uma aula, eu não jogava o conteúdo... não chegava assim de imediato jogando Historia e Geografia,
antes eu preparava aula pra eles, vindo com uma reflexão, um vídeo assim de autoestima. E isso eles valorizaram
muito, eu tenho certeza disso. Então eu quero registrar aí um vídeo que é eles aprenderam... que ficou muita
coisa com isso.
Docente: (xxx,23min45seg) materiais, tem um deles que fez um cordel o qual... que vai ser o
apresentado no (XXX, 23min55seg) de vocês e ele cita o bloco de cada um professor, o qual faz menção a cada
um dos professores que ministraram as aulas.
Moderadora: esse material pode ser disponibilizado na pesquisa?
[Sujeito: Só se ele autorizar.
Moderadora: Só se ele autorizar né? E ele ainda está?
[Está sim. Então, tem que ir de um por um, vamos cada um, o que pra eles foi positivo.
Docente: A postura dos professores ela foi, de certa forma, foi uniforme no sentido da seriedade,
respeito, do tratamento com eles, das posturas... inclusive eles... a postura de Ritinha foi uma postura exemplar,
que eles... comentavam depois, que ela foi uma dos primeiros professores então foi uma impressão forte né no
sentido dela seguir as regras depois que contasse com a gente, que já tinha o exemplo dela. Cleide trabalhou com
eles, assim, sabe aquela coisa de cada aluno, naquele nível, eles se sentiam bastante valorizados por isso, pelo
livro, pelo material individual que ela levou pra eles. Então eles se sentiam respeitados, entende, uma relação de
fato professor-aluno, não houve um tratamento de diferença... de achar que eles fossem menos capazes entendeu,
então eles sentiram isso. E aí eles tiveram duas disciplinas que são os temas relacionados a ética, “Cidadania e
ética” na formação profissional, e “Valorização para vida” na formação geral. Então foram dois momentos, duas
disciplinas muito abertas, muito amplas, que permitiram uma confrontação e uma análise pra poder... o tema de
criminalidade foi tratado sim, entende, e as consequências dessa criminalidade na sociedade partindo do princí...
vendo as situações, as consequências o que... pra onde caminha a sociedade, pra onde caminha o Brasil nesse
nível que nós temos a necessidade da gente ter posicionamentos éticos em todos os níveis: governo, cidadão,
cada pessoa, família, cada um individualmente. E o nível das discussões assim é no sentido de cada um avaliar o
seu lado, assim, o que é que eu estou fazendo enquanto pessoa, cidadão, brasileiro, minha vida, minha historia de
vida, tendo sempre o cuidado assim não contar o que eles fizeram, mas como a sociedade desse contexto, que o
Brasil é considerado uma sociedade de formação histórica, como essa sociedade se comporta e as consequências.
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Então eu penso assim em fazer essas reflexões pra eles e eles se sentirem parte dessa historia e desse... Como o
fazer deles, cada um, acaba afetando a sociedade como um todo ou se para eles o nível de reflexão muito
positivo.
Docente: Um dado interessante que é valido ser posto quando Lacôncia disse que... se referiu a postura
da professora Rita, que acabou servindo de exemplo para os demais, é porque nós tivemos um curso de formação
durante um período bem... bem significativo, um curso de 200 horas que fez uma diferença significativa tanto
quanto em vista do conhecimento, quanto das posturas que precisavam ser abordadas lá e, sobretudo, porque
funcionou como espaço de alimentação e retroalimentação do grupo. Então quem ia administrando aulas
inicialmente já ia socializando com os que ainda iam pra lá, posteriormente, as experiências já vividas. Porque
no inicio havia uma angustia muito grande por parte dos professores sobre como se comportar, como ministrar o
espaço não escolar, o que a grade representaria pra eles, se não iria atrapalhar a atuação deles né enquanto para
com os alunos e aí esse... esse curso de formação serviu dentre outras coisas para... para que um professor
expusesse pros outros, socializasse com os outros as suas experiências e fossem inclusive salinando os ânimos
de quem ainda ia ministrar as aulas, né. Então acho que é um dado bem interessante que merece ser posto em
evidência. Inclusive há pouco tempo Lacôncia se referia também a um outro projeto que funciona lá na PFMOS,
que é o projeto de alfabetização com uma outra professora que não passou por esse curso de formação e que tem
também uma postura interessante e etc, mas assim na fala de Lacôncia a gente percebeu que há uma diferença
significativa entre o professor que não participou de curso de formação e aqueles né que participaram do curso.
É... Certamente esse curso os subsidiou melhor. Nós tivemos aulas com professores da Instituição, aqui do
Instituto, professores até aposentados como é o caso de Graça né que deu uma contribuição enorme, e
professores de lá da própria penitenciária, umas das disciplinas foram ministrada por agentes, uma delas foi
ministrada por Shislene, né, que é terapeuta ocupacional e aí essas disciplinas acho que funcionaram muito bem
como um norte para que nós pudéssemos comportar de uma forma mais tranquila lá dentro né. Até que nós, a
principio ficamos meio apreensivos, mas depois fomos serenando um pouco, ficando mais quietos, mais
tranquilos.
Moderadora: Lacôncia traz uma palavra chave na fala dela: unidade do grupo. Professora Lucia
atribui essa possibilidade de unidade, do fazer docente do grupo lá na sala de aula, ao curso de formação
continuada que foi ministrado ao longo deste período. É consenso do grupo a contribuição deste curso? Eu
gostaria de ouvir um a um se vocês concordam que esse curso contribuiu para o desenvolvimento de vocês
na sala de aula? E se alguém quiser citar algum exemplo que retrate isso, como Lacôncia trouxe, que
possa registrar.
Docente: Eu achei assim, porque no caso do professor lecionar no ambiente prisional já é uma coisa
bem atípica pra agradar alguém, e você, além de ser um ambiente prisional, um sistema novo completamente
diferente do estadual, porque o sistema penitenciário federal é novo e está... já é um ambiente prisional diferente
do que se é comum você ver nos sistemas estaduais. O rigor na questão do procedimento de segurança diária
com o preso, são todos... a questão de segurança, uma coisa muito burocrática, e eu acredito que se não tivesse
acontecido o curso (a formação) ia ter aquela questão do embate do professor com o agente, e de desistência de
professor, de não permanecer, e se sentir um pouco aflito na questão. Que já é novo o fato de vocês está num
ambiente prisional, e num ambiente que também é diferente do sistema prisional do estado, que querendo ou não
também é um sistema novo, e bem rígido.
Docente: Novo tanto pra gente como para o professor.
Rita: Ana Lúcia, só complementando a fala de (xxx, 32min07seg). Eu posso dizer que contribuiu muito.
Inclusive veio uma pessoa de Natal e fez uma entrevista e eu fui uma das professoras entrevistadas lá na DIRED
e eu falei pra ela “tenho 23 anos de estado e 19 anos na [rede de ensino] privada, pra mim foi o melhor ambiente
que eu passei foi lá.. nesse período... como profissional”.
Moderadora: Em termos de formação?
Docente: Em termos de formação, em termos de... De um contexto geral que possa se dizer. E com
relação ao estadual, como ela falou na questão da segurança, no início eu temi bastante, eu era muito insegura,
até eu via a questão da grade que me assustava muito... Depois da primeira visita eu fui perdendo aquele temor,
fui... Então a ansiedade, uma vez eu até pedi a professora Lúcia pra me botar no início das aulas, que eu tinha
muita curiosidade, por isso que eu fui uma das professoras que iniciou, e pra mim eu nunca... já fiz formação
com o pessoal, agentes da estadual, já participei porque a DIRED sempre quis me colocar dentro de um sistema
prisional e eu não, até então eu desistia, o CEDUC na Mário Negócio e eu nunca tinha aceitado, participei de
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uma formação da estadual com somente agentes, só tinha eu e outra professora da rede pública, e eu até então
não tive a coragem de ser inserida nesse projeto. Mas quando eu recebi esse convite da penitenciária eu fiquei...
assim me balançou. E eu aceitei e não me arrependi. Abracei a causa e hoje sou grata e posso até dizer que
atingiu as minhas expectativas, fui muito feliz, pelo menos no meu ponto de vista, fui muito feliz na realização
das minhas aulas.
Docente: Professora, dizendo que a colocação do aluno ele confirma, pelo menos para mim e acredito
que pra todos também, o que eles passaram né na... no seu olhar, nas suas reflexões, na sua interação. E as aulas
não eram simplesmente jogar conteúdos né, passar conteúdos, mas a gente fazia um trabalho de interação,
socializando com a vida, com coisas que talvez fizessem eles refletirem. Desde um vídeo né, uns
(xxx,35min20seg) que se passava, eles refletiam teve até um que disse “ah, que saudade” quer dizer, saudade da
vida deles né, saudade da paz, saudade da família, da vida. Então ele só faz confirmar o caminho que eu senti,
né, porque eu saí perguntando o que é que eles estão guardando de tudo isso né. E a gente vê que é uma pessoa
comum que tem sensibilidade também porque pode ter algum monstro dentro dele mas vai existir também a
sensibilidade né, o bem estar.
Moderadora: Nós estávamos com dois pontos de discussão um é a fala de cada um que levou a
formação, do curso de formação. Mas eu vou voltar um pouco a fala do aluno, pra gente poder fechar, e
depois se for necessário se alguém quiser falar um pouquinho mais sobre o curso de formação a gente
retoma essa questão do curso. Qual o entendimento que vocês tem a respeito de Formação Humana
Integral? O que significa para vocês? E que relação a gente pode fazer nesse conceito com a nossa fala?
Docente: Pelo fato de trabalharmos em um ambiente prisional, que priva os alunos a liberdade né, então
o contato com os professores, leva-se a esse conhecimento empírico do contexto social que é aqui fora, né, eu
penso assim dessa maneira. Como “Ética e Cidadania”, que muitos ali já estão há muito tempo no ambiente e
acaba essa formação integral humana que muitas vezes... que está embasada no convívio social, no convívio aqui
fora, eles estão lá dentro e estão privados disso. Então, como por exemplo, há na fala dos alunos como “ah que
saudade” então chega-se a ser lembranças dessa formação humana que muitas vezes o tempo já tem levado e
que, ao contato com a nossa... em nossas aulas, isso de alguma maneira traz à tona, e vem fortalecendo a ponto
do aluno a expressar-se. Eu trabalhei a disciplina Artes lá então, trabalhei com a questão musical, a pintura, a
expressão. Então eles gostam muito de se expressar, sentir saudade do que era... Essa música fala sobre isso e
sobre aquilo e tal. A formação integral humana que tem é o nosso contato entre o docente e o discente, né. A
gente ali que tá, vem de fora, de fora entre aspas, pra dar aula lá dentro.
Docente: Eu vejo a formação integral assim a visão do homem que ele age, pensa e sente, né, uma
formação que você não trata pelo trazer o conhecimento mas trata também o uso desse conhecimento, o uso
desse saber. Esse conhecimento tem um contexto de realidade social que temos, de nação, de mundo
globalizado. Então assim, nós... a gente não pode chegar numa sala de aula e você trazer... ser conteudista né,
trazer um conteúdo distante, conteúdo pelo conteúdo, mas esse conteúdo dentro de um contexto.
Docente: Qual a utilidade do conteúdo na vida do sujeito.
Docente: É e de ter atitude porque você pode ser um excelente administrador, com muitos
conhecimentos em administração e entretanto dentro de uma postura ética de atitude você tem um ditador e não
(xxx, 39min36seg, falas sobrepostas) liderança. Retome a pergunta novamente, eu penso que me perdi. Eu ia
responder uma coisa e...
Moderadora: Qual é o entendimento que vocês tem sobre formação humana integral? E qual a
relação que se pode fazer desse conceito com a fala do próprio aluno.
Docente: Então, que essa... a gente tá dizendo o quê? Que essa formação integral aconteceu, entendeu?
Aconteceu, eles sentiram. Eles tanto tiveram a... essa parte formal, o conheci... o conteúdo técnico, como eles
também tiveram o conteúdo humano essa coisa conceitual. Então eles, essa fala deles traça isso, que ele
aprendeu mais do que ler e escrever, do que retomar os conhecimentos de História e Geografia, mais que isso foi
a aprendizagem que eles tiveram para a vida. E a gente acha que isso mexeu na questão exatamente dos valores e
das atitudes, ou seja, além de conhecimentos e habilidades nós conseguimos trabalhar valores de atitude.
Docente: Eu achei interessante... E foi minha primeira experiência como professora, mas as disciplinas
que eu passei pra eles que foi da parte mais profissional o que eu achei interessante é que ontem, antes de ontem,
no último encontro com eles é que aos... a forma com que eles absorveram aquilo foi fantástico. A vontade de
aprender, a vontade de conciliar a teoria com a prática, e assim a unanimidade entre eles primeiro em perguntar
“professora nós vamos ter condições de colocar isso em prática, né, fora daqui?” e outra é que todos eles têm
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planos profissionais dentro daquilo que foi discutido, foi aprendido ali. Fantástico! Um quer gerir uma coisa,
gerir outra coisa, quer... Enfim, eles querem usar aqueles ensinamentos que eles tiveram... a vontade de obter
recursos visuais, literários, de obter mais informação, a ânsia do conhecimento e a vontade de aplicar esse
conhecimento lá fora. No momento em que eles sonham, anseiam, pela liberdade. É. Eu acho isso, assim,
fantástico. Se eles vão aplicar, como vão aplicar... Mas que eu me senti muito feliz por ter participado, ter
colocado um pedacinho.
Moderadora: Isso seria formação humana integral?
Docente: E, só reforçando aqui o que eu falei. O que vale salientar é que eu falei uma lembrança né, e
muitos ou alguns podem não ter tido uma formação humana lá fora. Pode ter outra vertente de pensamento de
como é a vida mesmo. E, ao chegar em um ambiente que ali está restrito a sua liberdade, restringe mesmo, e
[ainda assim] aprender né. Tipo assim ter alguma oportunidade de realmente aqueles que não tiveram uma
formação... meio desestruturada e destruidora do que aconteceu lá fora, tá construindo uma nova concepção de...
como é que eu posso dizer... de integração. Impressão de mundo, como ver assim de uma perspectiva do corpo
docente né. E acaba enxergando outras coisas, “ah professor eu descobri né, ‘tô’ sabendo disso agora” como por
exemplo, eu ensinei música lá, apreciação musical, o porquê de fazer música, o porquê do ouvir, e realmente...
eu disse “música pode levar vocês a qualquer lugar”. A música muitas vezes, o ouvir por ouvir, então você pode
através de uma música, através do que a música está sendo expressa, e você ali se envolver e com essas cosias
bem minuciosas, bem pequenas que serviram, né, teve um grande feedback, um grande retorno.
Docente: Eu acho que a diferença nesse nosso exercício... nossa prática foi exatamente o curso
(xxx,45min07seg), a formação foi sabido, nós fomos sabidos do nosso objetivo, do que ia fazer lá né, e foi ali
que muitas vezes, no dia-a-dia da sala de aula... A pessoa planeja, a gente se planeja para cumprir um conteúdo,
uma carga-horária, (xxx,45min20seg, falas sobrepostas) mas por esse curso ter sido acompanhado né, cobrado
também né. A professora Lúcia “cadê seu planejamento? Cadê o planejamento?”.
Docente: E o curso de formação paralelo a execução do projeto não foi planejado, mas foi o que
aconteceu e acabou sendo positivo porque a medida em que a gente vivenciava a gente tava se encontrando, se
reunindo e ficou uma coisa muito interessante porque não foi uma formação antes e o curso depois não, foi
concomitante.
Docente: E foi unânime né, você vê que o desempenho dos professores foi unânime, a forma como
tratou da sua disciplina, o trato com o preso. Foi uma mesma linguagem.
Docente: Eu diria assim professora, com a continuação, que com certeza vai continuar, vai melhorar
porque com certeza a gente vai necessitar de uma proposta curricular própria pra isso né, pra gente não tá
buscando conteúdo daqui ou de lá, entende, eu acho que no decorrer das coisas a gente pode até criar a nossa
(xxx,46min38seg).
Docente: Na verdade Socorro nós estamos terminando de elaborar o PPC né, que é o Projeto Político do
Curso, Projeto Pedagógico do Curso. Com... A partir, do planejamento que você fez, nós estamos recebendo isso
gostaria de até receber o seu.... Com as ementas de cada uma das disciplinas que obviamente a partir da ementa o
professor elabora o programa da disciplina né. Então eu acredito que até o final da próxima semana iremos estar
fechando esse Projeto Pedagógico de Curso. Que aí com certeza vai, vai dar um norte muito melhor para os
professores trabalharem, porque a princípio nós chegamos e dissemos assim “você vai trabalhar com”, por
exemplo Socorro, “vai trabalhar com Ética e Valorização da vida” e aí ela foi procurando ver que conteúdos
poderiam ser trabalhados (xxx,47min23seg) que era a pedagoga que não estava no projeto, foi dando algumas
informações... tem algumas disciplinas nas quais isso fica mais fácil, por exemplo Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, até porque eles puderam, os professores dessas disciplinas as quais eu me
referi, puderam trabalhar com o livro que foi entregue pela DIRED né, lá do CEJA, então já vem com o plano de
conteúdos né, mais ou menos estruturado. Mas as outras disciplinas não. Foram vendo, ao longo do processo, o
que é que era importante trabalhar, foram reavaliando a partir das aulas já ministradas, o que é que poderia ser
revisto e foi algo que foi se adequando, foi sendo construído, ao longo do processo.
Moderadora: Pronto? A professora Lúcia já antecipa na fala dela, das ementas, que é sobre
“como” essas ementas foram organizadas. Esse PPC do curso já veio prontinho? Como ele foi se
construindo? A professora Lúcia já sinalizou que isso dependeu mais de vocês, que foram vocês algumas
disciplinas, as mais trabalhadas (xxx,48min50seg) Português e Matemática contra algumas coisas já
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prontas mas as demais não. Então eu adianto a pergunta que estava mais pro fim. Então isso quer dizer
que houve a participação e vocês na construção dessas ementas. Não é isso? Dos programas, das ementas?
Vozes: Sim
Moderadora: E qual a compreensão de vocês sobre “Integração Curricular”? O que é que vocês
entendem? Um dos princípios do PROEJA FIC Fundamental é Integração Curricular. O que isso
significa para vocês? E ao mesmo tempo eu pergunto: isso foi possível, essa materialização na prática
nessa experiência de vocês? Integrar. O que é e se foi possível.
A gente já teve alguns exemplos aqui, as pessoas já sinalizaram que houve uma forma de juntar
isso com aquilo e tal e tal. Eu gostaria de ouvir vocês. Qual o entendimento que vocês tem sobre integração
curricular e se isso foi possível ser efetivado nas experiências.
(Gestora PFMos) disciplinas mas eu tive a oportunidade de ver muito isso, às vezes alguns vídeos que
eram usados aqui no nosso curso de formação, os professores chegavam “encaixou”, “eu quero encaixar na
minha disciplina” e foi utilizado lá, usando na sala de aula né. Então não foi só uma integração entre disciplinas,
houve uma integração muito maior, até da formação do professor com a formação do aluno. Então eu acho que
houve assim um integrado até demais.
Moderadora: Shislene acha. Vocês concordam?
Docente: Eu acho que o fato do curso de formação dos professores ter sido concomitante da execução
do projeto e toda troca experiência que nós tivemos... Isso deu uma uniformidade fantástica. E assim o fato da
gente, não sei.... Os conteúdos muito dinâmicos, mas (xxx,51min30seg) aulas as vezes remetia, eles traziam
coisas que a Rita tava trabalhando, que Carmem tava trabalhando, que Edilson tava trabalhando, que Cleide...
Eles faziam uma ponte de uma disciplina para a outra, entendeu? Então eu acho que assim, essa questão a gente
percebe que uma coisa tão objeta interdisciplinaridade, né, a gente percebe claramente e é interessante porque é
uma coisa que eles mesmos traziam. Eles mesmos lembravam “ah, que a gente viu isso com a professora Cleide”
e eles faziam muito essa ponte tanto das disciplinas profissionais entre si, como das disciplinas da formação
geral com a profissional.
Docente: Isso foi tão sério que eles perceberam que a disciplina que eu lecionava era continuação da
[disciplina] de Lacôncia, e eles disseram “professora, sua disciplina é continuada a de Lacôncia é?” e eu disse “é,
é, na mesma linha”.
Moderadora: Alguém discorda desse ponto de vista?
Docente: E eu tomava cuidado assim, por exemplo, um filme que eu usava, né, então eu procurava ver
se outra professora não já tinha trabalhado pra..
Docente: Explorar outros aspectos.
[exatamente.
Docente: na verdade eu quero crer que esse projeto de integração, essa perspectiva de integração
curricular ainda esteja sendo costurada né, uma coisa meio nova, né. Ela é necessária entretanto ainda está em
uma fase embrionária. Cada um tentou a seu modo, tentou do seu jeito, por exemplo, pra Rita já foi bem mais
fácil porque ela trabalhava com Geografia e História né. Lacôncia que trabalhou mais de uma disciplina. Cleide
trabalhou mais de uma disciplina. Mas isso também ocorreu entre professores, professores que trabalharam com
disciplinas diversas. Por exemplo, Artes e Educação Física, estão trabalhando nessa perspectiva inclusive o
último encontro, Mônica tinha sete encontros com o pessoal [e] trabalhou seis, e um deles ela deixou, já foi
costurando nessa perspectiva e deixou o último para desenvolver esse trabalho com Juan. Com Educação Física
com Artes e aí eles estão trabalhando, preparando, uma atividade com os alunos de modo que eles possam
apresentar no final do curso as duas disciplinas juntas sem ser aquela vamos dizer... Que as vezes a gente
trabalha, diz que está trabalhando com a integração curricular e na verdade é uma justaposição de conteúdos,
uma justaposição de disciplinas. Então não foi isso que aconteceu no curso, embora eu haja de vir ainda é uma
coisa muito embrionária, ainda é um processo em construção.
Dessa perspectiva a gente pode perceber, depois a gente pode até mostrar pra vocês se possível, um
texto que um dos alunos, um dos internos produziu na avaliação que fez das disciplinas administradas por Rita,
porque nós temos adotado a prática que ao término da carga-horária de cada disciplina o professor devolver as
atividades realizadas em sala, conversar sobre a disciplina comentar as avaliações, entregar as notas e
oportunizar aos alunos, aos internos, uma avaliação, eles tem a oportunidade de fazer uma avaliação da
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disciplina, do que aqueles conteúdos representavam para eles, da postura do professor, da metodologia, do
domínio do conteúdo, e aí eu tive a oportunidade de ver o texto produzido por um dos internos com relação as
disciplinas de Rita que é assim fantástico, ele faz uma.. Ele dá um passeio por todo conteúdo trabalhado, mas de
uma forma bem contextualizada, bem poética, ele diz que fez uma viagem numa embarcação chamada de
PROEJA FIC e aí ele vai passeando por todos os conteúdos, tem um texto fantástico. Ele consegue fazer essa
interrrelação de conteúdos e é interessante porque ele vai desde a História Antiga até a História Moderna.
Docente: É porque isso trabalhei dentro de História. Então ele aproveitou o projeto do PROEJA FIC e
ele de uma certa forma criou, teve a criatividade e o cuidado de não fugir da disciplina e usando o curso também.
E com relação à integração eu ainda queria comentar antes da saída de Juan que não foi... Certas coisas
que não combinamos e que coincidiu, por exemplo, Juan a pouco instante eu estava observando ele conversando.
E eu achei bem interessante porque eu fui uma das primeiras que comecei lá e Juan tá finalizando então Juan
dando conteúdo mesmo falando sobre a música em Artes, a história da música e tudo e ele entrou em regiões
uma coisa que eu trabalhei em Geografia na primeira disciplina não foi combinado então a integração, mesmo
sem uma combinação entre a gente, trabalhamos integrado né, então assim eu acho que... eu creio que devido
formação ter sido boa, ter passado isso pra gente.
Moderadora: A formação está sempre voltando... Nós estamos fechando o primeiro bloco, são três
blocos, mas esse bloco já entrou em outras questões. (Fala descontextualizada). Esse bloco era sobre o
PROEJA FIC Fundamental, essa consolidação, esse programa. Então a gente viu muitos pontos positivos.
Na visão de vocês porque não há maior oferta de curso desta natureza no município de Mossoró?
Docente: O custo é alto.
Gestora (PFMos): Inclusive quando da aula inaugural pra essa turma, nós tivemos aula inaugural para
os professores aberta à comunidade externa e posteriormente foram proferidas pelo professor (xxx,59min30seg)
que estará vindo novamente a qual você já está convidada será dia 1° às 19 horas (fala descontextualizada).
Posteriormente nós tivemos lá na penitenciária uma aula inaugural para os internos, foi proferida pelo professor
Jailton com a presença de todos os professores que iam ministrar aula, professora Margarida (xxx,59min55seg)
DIRED e naquela oportunidade quando nós terminamos professora Margarida perguntou “porque é que vocês
não estendem esse projeto à penitenciária estadual, cadeia pública?” e aí nós devolvemos a pergunta pra ela “o
que é que o estado pode fazer para que nós possamos estender o projeto a esses estabelecimentos?”. Porque,
conforme Lacôncia disse, é um projeto que demanda muito dinheiro, nós recebemos por exemplo o fomento, não
foi tão grande mas em torno de 45 mil reais (xxx,01h00min) da SETEC para reprodução de material, para
pagamento das aulas, pagar as horas-aulas dos professores que ministraram aula no curso de formação, e tem
uma outra questão muito interessante que é por exemplo a logística que a penitenciária põe em funcionamento
para que o curso aconteça. Manda buscar, manda deixar, o professor lá se sente extremamente seguro, o que não
ocorre por exemplo nas penitenciárias estaduais, lá nós.... eu particularmente, enquanto representante do
Instituto, não me sinto nada a vontade para desenvolver um projeto desses na penitenciária estadual dada a falta
de segurança e a falta de condições efetivas de trabalho para os professores. Então quiséramos nós que nós
pudéssemos estender esse projeto a outras instituições prisionais que é realmente muito dispendioso. E aí fora do
ambiente prisional nós já desenvolvemos esse projeto em parceria com três municípios, de Areia Branca Baraúna
e Mossoró, duas escolas em Mossoró, uma em Baraúna e uma em Areia Branca. Nós tínhamos nove turmas,
destas sete já concluíram e estamos com duas em processo de conclusão e até o final do semestre termina. Mas
realmente é bem delicado a perspectiva de que nós possamos continuar.
Docente: Eu penso assim que os profissionais de formação profissional eles estão nos Institutos e nas
universidades, estado e município tem os professores de formação geral. É preciso um esforço, uma parceria
grande para que você possa gerir, porque assim os professores das universidades já tem suas próprias demandas
para atenderem então... A gente trabalha isso na forma de projeto, na forma de convênio, na forma de programa.
Eu falei estado porque talvez o próprio estado precisaria ter seu grupo de profissionais dessa formação
profissional para que pudesse também trabalhar isso... para que pudesse pulverizar isso por todo estado. Trazer
essa formação profissional apenas você deixar só as universidades e o instituto responsável por toda formação
profissional e de todo o estado então isso não pode ser viável, entende? Eu penso que daria... As prefeituras e
estado com a parcela de profissionais e que pudessem trabalhar... eu não sei... eu não sei como seria articular
tudo isso mas teria que entrar as universidades também porque só os institutos eles não dão conta da dinâmica.
Moderadora: Então os custos de um curso desempenham aí uma grande dificuldade é isso?
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Docente: No sentido do governo, estado e da prefeitura arcar. Porque assim o Governo Federal tem
feito sua parte mas dentro das limitações daquilo que o Instituto Federal pode fazer, não é verdade? Mas assim
você ter um... a EJA e aí vamos pensar assim se toda educação na modalidade EJA pudesse ser nessa forma, de
formação profissional concomitante, é preciso realmente se pensar como seria isso né... Até que ponto, mesmo
tendo hoje UFRN, UFERSA, UERN e Institutos Federais funcionando em vários municípios do estado eu não
sei até que ponto esses órgãos teriam condições de dar conta dessa demanda, se o estado e o município não tiver
também sua parcela de profissional que possa trabalhar com esse profissional.
Docente: Para se ter uma ideia Ana Lucia, começa pela falta de interesse também, eu creio que, da
DIRED em fazer um alguma coisa pelo professor do estado, da rede pública estadual. Primeiro: nós trabalhamos
lá, aqui os professores daqui do IF recebiam uma bolsa, nós não recebemos nada. A gente tem uma carga-horária
no mesmo sistema... a única coisa que a gente tem é uma redução de carga-horária no colégio, somente. Então
não existe uma motivação real para isso, e isso já causa uma problemática para não conseguir mais professor
administrador pra área do setor geral.
Docente: Não existe um incentivo por parte da rede estadual para que esses professores ministrem aulas
nesse ambiente, que de uma certa forma já implica um certo me... uma certa insegurança, um certo desconforto
depois que o pessoal foi lá visitar, depois que deu a primeira aula, né, isso foi ficando mais tranquilo, mas no
começo era um temor muito grande. As vezes a própria família do professor acha que ele não deve, enfim.
Soma-se a isso a falta de apoio financeiro, ele tem que se desprender cada vez mais, por que por exemplo
enquanto num espaço escolar ele ministra duas aulas de 45 minutos, lá ele ministra quatro aulas de 45 minutos e
de forma ininterrupta porque não tem intervalo. Ele entra lá, fica três horas relógio que implica quatro aulas de
45 minutos. Então implica dizer, no começo eu confesso que fiquei muito apreensiva... Jamais desconfio da
competência dos meus colegas, em absoluto. Mas uma coisa é você estar em uma sala de aula convencional,
você pode interagir mais com os alunos, claro que essa interação lá aconteceu muito maior do que a gente
esperava bem melhor né, mas eu ficava pensando “meu Deus será que esses professores vão conseguir preparar
material para quatro aulas” porque a nossa preocupação era o material, o conteúdo se esgotar e o professor ficar
sem ter o que trabalhar e deixar esses alunos ociosos, mas pelos relatos que nós temos escutado foi exatamente
ao contrário. Falta tempo pra tudo que eles preparam para dar aula lá... Então havia esse temor mas com o tempo
ele foi se dissipando e isso não aconteceu. Então até pela qualidade das aulas que precisam ser ministradas lá,
como deve ser em qualquer outro lugar, o professor precisa de muito mais tempo, precisa de tempo para corrigir
essas atividades, para dar um feedback mais rapidamente para eles, porque embora ele vá lá uma vez por
semana, um dia por semana, no próximo encontro é interessante que ele já leve essas atividades corrigidas, já
discuta, já dê um feedback. Então essa falta de (xxx, 01h07min20seg) do estado é crucial.
Docente: Ou seja, é totalmente diferenciado de você ensinar em um colégio. Totalmente. Primeiro: eu
acho que no momento que eu fui, recebi o convite, aceitei o desafio, o mínimo que o estado deveria fazer, já que
não vem nada de recursos financeiros para mim, o mínimo que deveria fazer era me deixar somente a disposição
desse projeto. Mas eles não dispensam, tenho que completar minha carga-horária em outro colégio. Nem isso
sequer o estado oferece para a gente. Pelo menos pra mim, pra Socorro, pra Carmem, que é as três do estado que
manusearam no ano de 2012, né.
Docente: Com relação aos outros professores do Instituto, quando Rita diz que os professores recebem
por isso, eles recebem realmente uma bolsa, primeiro porque a Instituição se organizou e isso faz parte do
planejamento, já está incluído no planejamento para 2013. Agora tem um fato muito interessante: é que as
pessoas que estão ministrado aulas elas não são professores aqui nos Instituto. Nós temos técnicosadministrativos na função docente, então fatalmente eles precisam receber por isso, porque eles não ministram
aulas aqui, é fora a jornada de trabalho deles. Porque se fosse no caso de um professor, vamos dizer que a escola
trabalhasse, disponibilizasse esse professor (xxx,01h08min40seg) da carga-horário tá lá, mas não é o caso. Então
se ele é um técnico-administrativo que está ministrado as aulas fora da jornada de trabalho dele, então fatalmente
ele precisa ser remunerado. E aí a gente não teve como, embora a gente tenha elaborado projeto e mandado para
SETEC, não teve como garantir um fomento que pudesse subsidiar esse professor da rede pública estadual.
Docente: Eu penso que se (xxx,01h09min) essa questão. Essa questão remete àquela questão inicial de
se fundamentar enquanto políticas públicas, pra gente compreender EJA e EJA no espaço prisional. Então
quando eu falo do custo alto, por quê? Porque uma coisa é você já ter todo um arcabouço para trabalhar
educação na modalidade EJA concomitante com a formação profissional, na modalidade PROEJA FIC e
normatizar isso. E outra coisa é você ter esse espaço prisional que aí entra no que Lúcia fala porque requer da
penitenciária do estado toda uma estrutura de segurança, de sala de aula, de condições e de acompanhamento
desse aluno que a federal [PFMOS] proporciona e que infelizmente não tem sido a prática da penitenciária
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estadual. Então requer do estado um esforço, um compromisso, uma vontade política realmente e faça com que
isso aconteça. A gente tem tido esses convênios do PROEJA FIC com as prefeituras e... são três prefeituras com
a instituição e existe de fato essa vontade política e existe todo um trabalho porque esse aluno que tá no projeto a
prefeitura acompanha, acompanha presença, acompanha rendimento, é um acompanhamento diferenciado que é
feito na existe um esforço da prefeitura pra que esse projeto aconteça e isso precisaria de um esforço do estado
também nesse sentido.
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APÊNDICE VI – TRANCRIÇÃO DO DIÁRIO DE CAMPO – REGISTRO

DAS

INFORMAÇÕES VERBAIS
Pesquisa de campo
Coleta de dados empíricos
Registros gerais
1ª visita
Data: 26/10/2012
Local: Penitenciária Federal de Mossoró (PFMOS)
Horário: Inicío da visita (14h30min). Término (16h50min)
Objetivo da visita:
Viabilizar autorização para a realização de uma única entrevista com os apenados, estudantes
vinculados ao curso desenvolvido pelo IFRN – Campus Mossoró, com a finalidade de desenvolver a pesquisa
para fins da dissertação do mestrado.












Registros da visita:
A visita caracterizou-se como o primeiro contato do PROJEA FIC/Fundamental Mossoró.
A possibilidade de manter esse primeiro contato veio por meio de uma visita oficial agendada, em que
participaram três gestores e mais três professores formados, ministrantes de disciplinas do curso de
formação continuada desenvolvido para os docentes do curso PROEJA FIC/Fundamental Mossoró
Na ocasião, conversei com dois dos gestores do presídio (Azevedo, chefe de segurança) e Shislene
(terapeuta ocupacional) a respeito da autorização para realizar uma visita com os alunos, a fim de
entrevistá-los, no que se trata da experiência vivenciada por eles com o PROEJTA FIC/Fundamental, por
meio do Curso de Auxiliar Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços. Ambos respondem por todas as
ações desenvolvidas dentro do presídio para o desenvolvimento do referido curso. Foi entregue a
documentação emitida para respaldar à solicitação feita pela pesquisadora.
Em seguida, integrando um grupo formado por sete pessoas (2 servidores do presídio, o coordenador do
Curso pelo IFRN – Campus Mossoró, 3 professores formadores e eu, como pesquisadora), deu-se início à
visita. Fomos levados ao espaço onde as aulas são desenvolvidas, acompanhados e vistoriados, seguindo
todo o protocolo de segurança executado na rotina penitenciária para os visitantes.
Mesmo que diante da informalidade dos registros35, a visita configurou-se em um momento de observação
em loco. Foi possível visualizar o ambiente da “cela” de aula,, a organização do espaço onde se dão as
relações mediatizadas pelo ensino-aprendizagem e ainda “escutar” os estudantes, quando foram indagados
sobre suas impressões a respeito do curso.
Lá acontecia uma aula de Matemática, ministrada por um monitor do curso, um licenciando da UERN,
selecionado pelos gestores do curso, como bolsista, para assumir a carga horária de uma das disciplinas
constantes na matriz curricular do curso. Segundo informações do coordenador do curso, o fato de ter um
monitor e não um professor licenciado em Matemática se deu em razão do descumprimento da
contrapartida da SEE/RN – DIRED/Mossoró, no que concerne à cessão dos professores que atuariam nas
disciplinas da XXX referentes à modalidade EJA/EF, níveis III e IV.
A observação também se remete à descrição da “cela” de aula. Trata-se de um espaço “não escolar”, com
características próprias da estrutura de um espaço prisional. Grades de ferro dividem professores e
apenados alunos, do chão ao teto. De um lado fica o professor, que tem ao seu dispor um quadro e um birô,
sendo monitorado, todo tempo, por um agente carcereiro que, assessorado por mais dois colegas que ficam
no corredor, senta-se em uma cadeira munido de suas armas, no meio da porta, observando todo o
desenvolvimento da aula. Do outro lado ficam os 11 alunos, organizados em carteiras enfileiradas, uma
organização similar à sala de aula convencional de um espaço escolar. Ao todo eram 12 carteiras, sendo 11
ocupadas e uma vazia (em razão da desistência de um dos estudantes, transferido da penitenciária no
decorrer do curso) e um quadro (visto que os estudantes apenados não têm acesso ao quadro do professor).
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Tendo em vista que a entrevista aconteceria mais adiante, com data a ser agendada e com a anuência

dos participantes apenados.
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Expostos na parede estavam vários cartazes produzidos pelos alunos durante as atividades. Segundo o
professor da sala, diante das restrições para o uso de material didático, algumas técnicas são improvisadas
no desenvolvimento das atividades, como é o caso do não uso da tesoura, o que exige “outras” saídas. Isso
pôde ser observado nos cartazes expostos. Em alguns deles os alunos fizeram pinturas, recortes e colagens,
improvisando e usando a criatividade.
Após apresentar os integrantes do grupo de visitantes um a um e explicar, aos apenados, que o objetivo da
visita era possibilitar um contato com o espaço onde as aulas se desenvolviam e, sobretudo, com o s
estudantes, os gestores do presídios pediram para que os alunos se pronunciassem, e relatassem as
impressões deles em relação ao curso. Dos onze alunos presentes, nove quiseram falar.
Dentre os pontos abordados nas falas deles, pomos destacar: todos externaram seus agradecimentos pela
oportunidade que estavam tendo por meio do curso. Entre os depoimentos e os agradecimentos, eles foram
elogiando os docentes e revelando a satisfação que tiveram, principalmente por estarem concluindo o
Ensino Fundamental, para muitos deles, um sonho distante. Quase unânime também foi o pedido
formalizado para que pudessem dar continuidade aos estudos. Relataram o quanto estão felizes e como o
curso contribuiu para a formação deles (humana) “muito mais que conteúdos, esses professores nos
ensinaram coisas importantes para a nossa vida, aprendemos muito com eles”. Apelos pela continuidade
dos estudos e reconhecimento pelo trabalho de qualidade e pela dedicação dos docentes foram pontos
citados e enfatizados ao longo das falas deles. Não desejam parar no EF, almejam concluir o Ensino Médio
também. Por isso reforçam para os visitantes a importância de continuar com o PROGRAMA no espaço
prisional, acreditando que os visitantes poderão assegurar ações nesse sentido.
Pode-se registrar o reconhecimento para com a formação deles. Alguns relataram que o curso além de
contribuir para a quisição do EF, ainda possibilita uma qualificação que possibilitará um possível emprego
“no mundo lá fora”, ou seja, depois eu cumprirem a pena.
Dentre os relatos, dois se destacaram pela mensagem transmitidas oelos estudantes apenados. Primeiro, um
aluno que já havia falado, pediu para falar novamente. Ele pediu para ler uma frase, escrita num pedaço de
papel em mãos que demonstrava a satisfação dele com o curso: “Como eu não posso voltar e mudar meu
começo, posso recomeçar e melhorar o meu fim. É assim que eu me sinto” (aluno apenado do PROEJA
FIC/Fundamental, IFRN – MO, 26/10/2012, 16h15min).
O segundo momento foi outro que também já havia falado. Se disse muito agradecido e pede o
consentimento dos presentes para fazer uma “oração” em agradecimento e pedindo proteção aos presentes.
Após permissão ele faz uma demonstração de fé (evangélica) e realiza a sua oração, em voz alta, por
aproximadamente 4 minutos.
Após as despedidas, nos retiramos da sala e percorremos o mesmo trajeto de volta, fazendo o
reconhecimento de outros ambiente da vivência deles, como celas individuais, setores médico, psicológico,
odontológico e enfermaria.
Ao retornarmos ao setor administrativo da penitenciária, entreguei aos gestores as cartas de recomendações
e conversamos sobre a viabilização de uma entrevista com os alunos. A resposta ficou para ser dada a
posteriori.
Perguntei ao monitor como ele se sentia do lado de lá das grades. Ele respondeu que a “barreira” era
fictícia, não dificultava o trabalho dele em nada. “Eu me sinto mais seguro aqui do que em algumas salas
sem grade onde já passei. Sinto-me realizado com esse trabalho”.
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Diário de campo
Coleta de dados empíricos
Registros gerais
2ª visita
Data: 27/10/2012 (sábado)
Local: IFRN Campus Mossoró
Horário: 14 às 18 horas.
Participantes do curso de formação para os gestores e docentes do PROEJA FIC/Fundamental,
IFRN-MO
Objetivo da visita:
Informar aos participantes que o curso desenvolvido pelo IFRN – Campus Mossoró, no âmbito do
PROEJA FIC/Fundamental será o campo empírico da pesquisa, convidando-os para um momento a ser agendado
para a realização da entrevista.








Registros da visita:
Esta visita representa o contato inicial com os participantes da pesquisa.
Aconteceu durante o último encontro do grupo durante a realização da última disciplina do curso de
formação, uma das ações do PROEJA FIC/Fundamental do IFRN-MO.
A visita foi realizada à tarde. Fui convidada pela coordenadora do curso para ser mediadora de uma mesa
redonda, como uma das atividades de encerramento da formação. Na ocasião, oficializei as intenções de
investigar o curso, como objeto de estudo. A coordenadora fez o convite para que todos participassem da
entrevista que será agendada mais a frente.
Estiveram presentes na atividade de encerramento 16 participantes, sendo: 5 gestores do curso (Jailton – IF,
Maria Lucia – Coordenadora do curso IF, Edileuza – DIRED/SEC, Shislene – terapeuta ocupacional –
PFMOS e Azevedo – chefe de seguranda – PFMOS), 3 professores ministrantes das disciplinas da
formação (Graça Baracho, Márcio Azevedo e Chagas), 7 docentes e monitores do curso e eu (pesquisadora
e mediadora da mesa redonda).
Após a participação dos expositores, os quais abordaram temáticas afins acerca da formação, deu-se
abertura para as considerações do grupo, cabendo destacar os seguintes pontos:
o Jailton (hoje DG) – Era DA no momento de conceber o curso. Trouxe elementos importantes acerca dos
olhares e perspectivas sobre o PROEJA FIC/Fundamental do IFRN-MO (realizar diagnóstico das
outras experiências36). “A educação de pessoas privadas de liberdade não pode ser vista como
compensação, mas como direito”.
 Ele relata que o curso nasceu de uma exigência da SETEC/MEC – todas as cidades do país com
Penitenciária Federal deveriam desenvolver PROEJA FIC/Fundamental.
 A princípio solicitaram cursos de mecânica/eletrotécnica. Em contato com a PFMOS, viram que
as reais condições de desenvolvimento do curso não eram adequadas para cursos dessa natureza,
dadas as restrições para desenvolver a parte da qualificação, a qual exigia a utilização de
instrumento e técnicas formativas incompatíveis com a realidade.
 Depois de idas e vindas, negociações, ajustes e adequações formatou-se o curso de Auxiliar
Técnico em Gestão e Qualidade em Serviços (CRITÉRIOS: estar adequado ao contexto não
escolar prisional, à realidade dos estudantes apenados e as condições de funcionamento).
Segundo ele não poderia ser qualquer curso, mas também não poderia deixar de ofertar. Foi
montado uma equipe para elaborar o PPC. “A proposta da SETEC não se adequava à
realidade/condições reais para a realização do curso – o que seria possível realizar?”
o Azevedo: ressalta que no momento do Edital, a penitenciária estava com 40 apenados, todos com EF
incompleto, e precisavam selecionar 12. “Todos queriam ir, mas perguntavam se o curso era
condição para eles não “retornarem”. Se fosse, não desejavam participar do curso.” Os gestores
tiveram que eleger critérios. O mais importante foi o tempo de permanência na Penitenciária, desde
que fosse compatível com a duração do curso. Assim, formaram uma turma com 12 alunos. Logo no
início das aulas tiveram problemas da natureza comportamental. Suspenderam as atividades por uma
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turmas.

Mossoró, Areia Branca e Baraúna (9 turmas – iniciaram mais ou menos 125 alunos. Resultam em 5
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semana, correndo o risco de rescindir o convênio. Em razão disso, cinco alunos foram substituídos e
as aulas foram retomadas. Dos 12 alunos, apenas um desistiu, pois foi transferido da Penitenciária.
o Sendo complementado por Shislente, eles destacaram dois pontos. O primeiro deles diz respeito a não
evasão. Ficou claro que os apenados não são obrigados a continuarem no curso. Todos escolheram
finalizar, não desistiram. Têm outras experiências no presídio (RN CAMINHANDO, no nível de
alfabetização) que os resultados nãosão os mesmos e há um número considerável de evasão. “Estudar
por que não houve evasão se nas outras têm. O que aconteceu para os estudantes não desistirem?”
(AZEVEDO, 27/10/2012, 17h40min)
 E acrescentou: “O professor fez o diferencial no desenvolvimento do curso no âmbito do
PROEJA FIC/Fundamental no IFRN-MO”
o Na visão dos gestores da PFMOS os dois pontos positivos para não haver evasão foram:
 “A atuação do professor” (Azevedo, gestor)
 “A formação ofertada nesse curso (para a atuação e para o desenvolvimento do curso dentro da
PFMOS)” (Shislene, gestor)
o Na visão de Shislene, ao entrar na penitenciária, o apenados perde o contato com sua própria identidade,
desculturando-se: objetos pessoais, documentos, aspectos físicos 37(cabelo, barba, roupa38), cultura
alimentar39, hábitos rotineiros (horários, vícios, gostos, etc.). Ele perde a sua própria referência. Nesse
contexto, o professor contribui para a formação e a aceitação dessa nova identidade, sem dúvidas.
Sobre isso ver Onofre (2007, p.13).
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Imagem
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Trajes ideais
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Sem preferências

