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PREFÁCIO
Cacilda Araújo Furtado1
Meu caro amigo Moacyr,
Fiquei muito honrada e feliz por ser a primeira leitora do
seu livro sobre aprendizagem na educação de jovens e adultos
através das novas tecnologias da informação e comunicação.
Com imenso prazer registro aqui algumas das reflexões a que
fui instigada e que muito me ajudaram a repensar a prática
curricular em que tenho atuado.
Quem sabe, este meu depoimento aberto também possa
contribuir para suscitar em seus leitores o desejo de utilizar
sua preciosa obra como mais uma ferramenta para repensar e
avançar cada vez mais no mundo da tecnologia e da comunicação.
Numa perspectiva complexa e intercultural de prática
educacional, pode-se afirmar que as pessoas se educam em
diálogo, midiatizadas pelo mundo. Neste sentido, a educação se
constitui como a construção de um caminho solidário, que abre
portas de saberes de experiência efetiva para o crescimento
de cada pessoa como protagonista do processo educacional
compartilhado.
O processo educativo se realiza no encontro de parceiros,
na articulação com pessoas competentes, no uso de recursos
1 Mestre em Sociologia pela Universidade de Toulouse Le Mirail Maison de la Recherche Toulouse - France.
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tecnológicos, assim como de meios de transporte e de
comunicação, na exploração do ambiente, na interlocução com
as pessoas, nas novas companhias e amizades, na participação
de eventos sociais e culturais, nos registros e nos relatos de
experiências; na apresentação e discussão de novas descobertas
que podem servir a todas as pessoas para empreender novos
desafios e novas aventuras.
Diante dessa representação, o tempo deixa de ser uma
simples abstração cronológica e se transforma na mesma
substância da qual somos criados. A educação, como experiência
se faz na interação das pessoas entre si e com o ambiente
natural, cultural, social e intersubjetivo (FLEURI, 2009).
Enfim, com a leitura do seu livro senti-me mobilizada
a reconsiderar a prática educacional como uma teia de
significados construída cotidianamente, na interação viva,
afetiva e instigante entre as pessoas que buscam problematizar
e reinventar seu mundo. E, certamente, cada leitor também
encontrará, em alguma das páginas do seu livro uma razão
para transformar alguma coisa ou para criar um novo conceito
no campo da informação tecnológica.

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

APRESENTAÇÃO
Moacyr Gonçalves de Aquino Júnior
O livro intitulado APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO DE
JOVENS E ADULTOS ATRAVÉS DAS NOVAS TECNOLOGIAS
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA CIDADE DE
FORTALEZA – CEARÁ é um convite para uma jornada sobre a
questão da Educação de Jovens e Adultos no Brasil marcada por
movimentos individuais e de grupos; órgãos públicos e privados
e pesquisadores decididos a enfrentar o problema da existência
de uma enorme população que não teve a oportunidade de
frequentar a escola regular.
A história desses movimentos revela descontinuidades,
contradições e desafios permanentes da injustiça social que
representa o analfabetismo. Este livro relata o meu trabalho
em prol da Educação de Jovens e Adultos, em Fortaleza, Ceará,
e o grande interesse em aprofundar os conhecimentos, através
do meu Mestrado na Universidade San Lorenzo, Paraguai,
que aborda o tema sobre “A dinamização da aprendizagem
na educação de jovens e adultos através das novas tecnologias
voltadas para o mundo do trabalho” (2012); e do meu doutorado
que trata da “Aprendizagem na educação de jovens e adultos
através das novas tecnologias da informação e comunicação na
cidade de Fortaleza-Ceará” (2017), no qual espero contribuir
Editora Via Dourada
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com novos conhecimentos nessa área.
Portanto, este livro resulta da junção de textos que
apresentam uma série de dados, informações e análises das
nuances que configuram histórica e conceitualmente a temática
da educação de jovens e adultos através das novas tecnologias
da informação e comunicação.
Os parágrafos que compõem os capítulos deste meu
livro foram elaborados com o intuito de servir de base para
intervenções em estudos, reflexão e discussão em seminários e
outros eventos. No entanto, para além da perspectiva conceitual,
o interesse em resgatar e explicitar a importância da educação
de jovens e adultos é um enorme desafio para um estudioso do
assunto em questão.
Como explicita Piconez (2009), tornou-se prioridade
no mundo de hoje, e requisito da moderna vida econômica,
a necessidade de pessoal preparado para assumir novas
organizações e diferentes práticas de trabalho ou funções,
nas quais o bom desempenho depende da capacidade de lidar
com heterogeneidade de situações complexas. Com as novas
tecnologias de comunicação e de informação, a sociedade atual
vem se adaptando a novas maneiras de viver, de trabalhar, de se
organizar, de organizar tempo e espaço de trabalho e de fazer
educação.
A qualidade tornou-se moda. Com a economia
mundializada, com a transnacionalização das informações
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1
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e o acelerado avanço tecnológico tornou-se prioridade a
preocupação com a elevação da capacidade dos recursos
humanos para fins de competitividade e produtividade das
empresas de qualquer setor.
Na atualidade, o que se desloca é a informação – não
se pode considerar alguém como totalmente formado; além
disso, multiplicam-se as agências prestadoras de informações
e conhecimentos aos quais se podem ter acesso, sem a
obrigatoriedade de deslocamento até a escola.
O tema aprendizagem na educação de jovens e adultos
através das novas tecnologias da informação e comunicação
coloca questões de natureza diversa, relacionadas não só
à problemática específica de cada um desses termos, mas
decorrentes dos resultados de sua articulação.
No caso da educação, Piconez (2009) garante que as
tecnologias abrangem o desenvolvimento dos campos de
comunicação e da teoria do conhecimento, para socialização das
informações acumuladas pela cultura dos povos; e a educação,
geralmente é uma das últimas a incorporar as inovações
tecnológicas ao cotidiano escolar.
Neste contexto, o autor acredita na capacidade que cada
criança, jovem ou adulto tem para aprender a ensinar, a escutar,
a dialogar, a ler o mundo, a refletir, a sonhar... Por isso propõe
a construção e a reconstrução do cotidiano vivido e a emoção
de cada experiência realizada através da educação escolar e a
Editora Via Dourada
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própria vida nos tempos atuais da modernidade tecnológica.
Por fim, o autor deste livro aposta na reflexão acerca da
educação de jovens e adultos, e no prazer de adentrar neste
mundo impregnado de uma tecnologia avançada, admirável e
surpreendente!
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INTRODUÇÃO
Andar alguns passos, a cada dia, na direção
traçada é tão importante como debater o rumo e
questionar se caminhamos nele.
GANDIN, Danilo

A necessidade de conhecer o mundo e transformar
a realidade é própria do ser humano. Todas as pessoas,
independente de faixa etária, têm o direito e necessidade de
ampliar seus conhecimentos e partilhar do acervo cultural,
científico e tecnológico construído pela humanidade.
No atual estágio de desenvolvimento educacional da
sociedade contemporânea marcado pelo sistema econômico
em permanente transformação, manifesta-se à necessidade
de implementação de um modelo educacional, na perspectiva
de formação de cidadãos democráticos, participativos,
construtores de sua história. Não é possível avançar no campo
educacional sem que se estabeleçam novas relações entre escola
e sociedade e novas tecnologias da informação e da comunicação
capazes de gerar oportunidades mais amplas e diversificadas
para os diferentes segmentos no mundo do trabalho e da
profissionalização de jovens e adultos.
O acesso à educação é direito de todos e sua universalização
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1
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é necessária, devendo ser assegurada por políticas de acesso
e permanência na escola. A dinamização da aprendizagem na
Educação de Jovens e Adultos - EJA com novas tecnologias da
informação e da comunicação enseja a integração de políticas
de educação, sobretudo, de jovens e adultos, contemplando
todo o contingente populacional.
A educação tem por finalidade preparar o homem para o
exercício do trabalho e da cidadania. A formação do cidadão para
a vida tem no processo educativo, formal e informal, o elemento
chave para alcançar plenamente este objetivo. Complementase ainda, que a educação constitui-se num dos elementos
mais importantes para o desenvolvimento econômico de uma
sociedade.
A educação não é a única via de acesso para superar as
desigualdades sociais nem eliminar a pobreza e a exclusão. A
sociedade brasileira tem clamado pela integração de políticas
educacionais com políticas econômicas e sociais para a inserção
no mundo do trabalho que garantam a infra-estrutura mínima
de vida dos jovens e adultos.
A eliminação do analfabetismo representa a base para a
garantia de condições mínimas de acesso aos bens culturais,
oportunizando aos cidadãos a vivência de sua cidadania.
Mesmo com uma sensível redução dos índices observados nas
últimas décadas o Brasil ainda apresenta uma elevada taxa de
analfabetismo de jovens e adultos.
Editora Via Dourada
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No entanto, a taxa de analfabetismo entre brasileiros com
15 anos ou mais em 2014 foi estimada em 8,3% (13,2 milhões de
pessoas), segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
- Pnad, realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
- IBGE. No ano de 2013, esse indicador foi de 8,5% (13,3 milhões)
IBGE (2016).
O cenário da Educação Profissional e Tecnológica
vem passando por um processo de mudanças gradativas e
complexas que trazem novos pressupostos do ponto de vista
legislativo e social. Isso se reflete diretamente na estruturação
das instituições que promovem a formação profissional. O
SENAI, nacionalmente, vem atualizando e reconstruindo
marcos políticos e regulatórios a fim de manter-se alinhado a
essa nova realidade.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego - PRONATEC foi criado pelo Governo Federal
brasileiro, no ano de 2011, através da Lei 12.513 de 6 de outubro
de 2011 com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica no
país.
Através do referido Programa Nacional de Acesso ao
Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC foram realizadas
mais de 8,1 milhões de matrículas, entre cursos técnicos e de
qualificação profissional, em mais de 4.300 municípios. Em
2015 foram realizadas 1,3 milhão de matrículas.
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

22 |Aprendizagem na educação de jovens e adultos

A iniciativa governamental, a partir da criação
do PRONATEC, em 2011, visa oferecer cursos técnicos e
profissionalizantes nos institutos federais de educação,
ciência e tecnologia, no Sistema S (SENAI - Serviço Nacional
de Aprendizagem Industrial; SENAC - Serviço Nacional de
Aprendizagem Comercial; SENAR - Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural, SENAT - Serviço Nacional de Aprendizagem
do Transporte; SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas), além de escolas estaduais e municipais.
Do total de vagas ofertadas para 2016 foram previstas 372 mil
em cursos técnicos e 1.627 milhão em cursos de qualificação
profissional.
Para possibilitar essa quantidade de matrículas e fortalecer
o PRONATEC, o MEC firmou uma parceria com as entidades do
Sistema S (SENAI, SENAC, SENAR, SENAT e SEBRAE). Outros
ofertantes do programa são os institutos federais e as redes
estaduais e municipais.
O entendimento citado no Parecer Legislativo da Comissão
de Educação e Cultura legitima a natureza da expansão prevista
no PRONATEC, através da oferta de vagas e da expansão física
do Sistema S, vinculando este último à qualidade requerida na
Educação Profissional. Freitas (2012) defende que os recursos
públicos devem ser direcionados somente à escola pública,
visando à melhoria da sua qualidade.
Manfredi (2002) situa a construção do Sistema S,
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organizado e gerido por organismos sindicais patronais e
estruturado com o SENAI (1942) e o SENAC (1943), originada
pelo modelo construído para a formação profissional, a
partir de 1932. Tal modelo propiciou “[...] a montagem
do sistema corporativista de representação sindical, [que]
além de possibilitar o desmantelamento das iniciativas dos
trabalhadores, favoreceu a construção de um sistema paralelo
ao sistema público – o chamado ‘Sistema S’” (MANFREDI,
2002, p. 98).
A qualidade relacionada ao Sistema S e legitimada
socialmente, foi construída historicamente de acordo com
Neves e Pronko (2008), em virtude das primeiras instituições
pertencentes ao Sistema terem desenvolvido a formação
Um dos destaques do programa no ano de 2016 é
o fortalecimento do PRONATEC EJA: os jovens e adultos
que, por algum motivo interromperam seus estudos, terão
a oportunidade de participar do programa tendo seus
conhecimentos, oriundos do trabalho e de experiências
anteriores, valorizados e aproveitados ao longo dos cursos. O
PRONATEC EJA se relaciona diretamente à meta 10 do Plano
Nacional de Educação (PNE), que prevê, até 2024, a oferta de no
mínimo 25% das matrículas de jovens e adultos, nos ensinos,
fundamental e médio, vinculadas à educação profissional.
Conforme a sistematização dos dados e o levantamento
bibliográfico, a referida tese encontra-se organizada em
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1
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capítulos para o atendimento dos objetivos propostos.
Neste contexto, a introdução deste estudo de doutorado
realizado na Universidade de San Lorenzo no Paraguai e
transformado em livro apresenta uma breve resenha das
principais linhas de razão do tema desenvolvido. O primeiro
capítulo está reservado ao marco introdutório com enfoque
do tema, descrição do problema, objetivo geral e específico do
presente estudo.
No segundo capítulo destaca-se o marco teórico
que abrange os aspectos históricos do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial - SENAI; Programa Nacional de
Acesso ao Ensino Técnico e Emprego - PRONATEC; Educação
de Jovens e Adultos - EJA; Políticas da EJA na escola; Lei de
Diretrizes e Bases – LDB nº 9.394/96; educação técnica e
profissional; educação profissional e integração entre escola
e mercado de trabalho; as tecnologias da informação e da
comunicação – TIC; o uso das novas tecnologias no cotidiano
escolar; a importância das tecnologias para os alunos; o papel do
professor na condução da aprendizagem das novas tecnologias;
a profissão de educador e a ciência da educação; educação
escolar e avaliação da aprendizagem.
O terceiro capítulo trata dos procedimentos metodológicos
no que se refere à técnica da pesquisa, caracterização da
pesquisa, universo da pesquisa, coleta de dados e tratamento
de dados de acordo com a seleção da escola PRONATEC/SENAI
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para a pesquisa.
O quarto capítulo divulga a análise e interpretação dos
dados. E finalmente as considerações finais com suas conclusões
e recomendações.
Dessa maneira, as questões abordadas nesta tese
referentes à aprendizagem na educação de jovens e adultos
através das novas tecnologias da informação e comunicação na
cidade de Fortaleza – Ceará pode servir de respaldo científico
para investigações futuras e a prosseguir com novos estudos.

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

CAPITULO 1
MARCO INTRODUTÓRIO
Não se compreende todo o caminho num grande
e único passo: novas estradas se abrem quando se
persiste no caminhar à luz de uma referência.
GANDIN, Danilo

As novas tecnologias a cada dia se revestem de uma função
quase indispensável como ferramentas de acesso à informação
e à comunicação, interação social e profissional. Nesta relação à
exclusão torna-se agravante quando as pessoas não conseguem
acompanhar a crescente evolução, entre muitas das situações
existentes nesta realidade, está o caso dos jovens e adultos –
EJA.
Os alunos da EJA têm uma característica própria que os
configuram como sendo aqueles que não tiveram oportunidade
de seguir os estudos formais na época condizente com idade/
série. Ainda pode-se apontar como ponto característico desta
classe de alunos como sendo aqueles provenientes de camadas
mais carentes da população, e já inseridos de alguma forma
no contexto laboral. Na maioria dos alunos o contato com
computadores ou outras tecnologias se realiza de forma precária
e informal.
A ausência deste contato dos alunos EJA com as mídias,
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1
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de forma direcionada, numa relação de ensino aprendizagem, é
mais um fator que se acrescenta a uma lista de dificuldades na
busca de ampliar suas relações sociais e profissionais.
Desta forma, o ensino voltado à EJA e ao PRONATEC SENAI deve ter como meta um ensino onde os alunos possam
apropriar-se destes conhecimentos e obter mais chance no
processo de interação.
Através da educação podemos ajudar a desenvolver o
potencial que cada aluno tem, dentro das suas possibilidades
e limitações. Para isso, precisamos praticar a pedagogia da
compreensão contra a pedagogia da intolerância, da rigidez, a
do pensamento único, da desvalorização dos menos inteligentes,
ou perdedores (MORAN, 1997).
A aprendizagem na educação de jovens e adultos através
das novas tecnologias da informação e comunicação permite
o favorecimento de uma aprendizagem que é um componente
indispensável do processo educativo, não somente dentro da
escola, mas também em outro ambiente de conhecimento.
A integração das tecnologias na escola representa uma
grande oportunidade e, ao mesmo tempo, um importante desafio
para as escolas na sociedade do conhecimento. As tecnologias
têm enormes possibilidades de contribuir na melhoria escolar,
todavia, a sua capacidade de transformação não é automática.
A entrega de um dispositivo tecnológico deve está
necessariamente acompanhado de um trabalho de gestão de
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troca que inclua capacitação e diversas atividades para que
essa tecnologia possa ser incorporada inteligentemente ao
sistema educativo. Neste contexto, a integração das tecnologias
aumenta a necessidade de atuar com imaginação, planificação
e capacidade para acompanhar o devido processo.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego - PRONATEC criado pelo Governo Federal, em
2011, por meio da Lei 11.513/2011, visa expandir, interiorizar
e democratizar a oferta de cursos de educação profissional e
tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da
qualidade do ensino médio público.
O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais
e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores
e beneficiários de programas de transferência de renda.
Neste sentido, a definição do problema foi ganhando uma
configuração definida à medida que se construía o instrumental
teórico e metodológico apropriado, de modo a identificar
nitidamente, a partir de constatações prévias, o que estava em
causa e o que interessava investigar.
Dentro deste contexto, a problemática do estudo abrange
o seguinte questionamento: quais os impactos causados por
meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego na aprendizagem da educação de jovens e adultos
através das novas tecnologias da informação e comunicação?
O objetivo geral busca investigar os impactos causados
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por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego na aprendizagem da educação de jovens e adultos
através das novas tecnologias da informação e comunicação.
Os objetivos específicos encontram-se assim dispostos:
Identificar o perfil dos alunos do Programa Nacional de Acesso
ao Ensino Técnico e Emprego; Entender o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego na aprendizagem da
educação de jovens e adultos através das novas tecnologias
da informação e comunicação; Analisar o Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego na aprendizagem da
educação de jovens e adultos através das novas tecnologias da
informação e comunicação.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego busca ampliar as oportunidades educacionais e de
formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e
beneficiários de programas de transferência de renda.
É indiscutível a importância das novas tecnologias
no processo de ensino aprendizagem, o domínio delas se
apresenta como um dos traços importantes do novo perfil dos
jovens e adultos. É, portanto, vital para a sociedade brasileira
que a maioria dos jovens e adultos saiba operar com as novas
tecnologias da informação e valer-se destas para resolver
problemas, tomar iniciativas e se comunicar.
O interesse por esta pesquisa nasceu da prática como
educador atuando em escola pública e privada, vivenciando
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todos os momentos de prática sócio-educativa e oportunidade de
idealizar, implementar e executar projetos para o fortalecimento
de programas de ensino. Como educador sempre me inquietei
com as políticas educacionais, sobretudo, da escola pública,
e com o baixo desempenho dos jovens e adultos, além da
qualificação profissional.
As constantes indagações no decorrer da minha práxis
suscitaram o desejo de desenvolver o referido estudo, abordando
a dinamização da aprendizagem na educação de jovens e
adultos através das novas tecnologias voltadas para o mundo
do trabalho.
A clareza da referida justificativa está presente ainda, na
objetividade da formação e inserção no mundo do trabalho dos
jovens e adultos com uma preparação voltada para as novas
tecnologias educacionais e profissionais visando uma maior
satisfação no desempenho das atividades.
Portanto, em face da legalização da modalidade de
educação profissional e tecnológica, torna-se necessário
conhecer as iniciativas presentes nas instituições de ensino,
nesse caso o SENAI e o PRONATEC.
No tocante à relevância social a referida pesquisa deverá
beneficiar diretamente 250 alunos oriundos do PRONATEC/
SENAI/MEC localizados na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará,
Brasil, com o objetivo social de contribuir para o aprimoramento
das atividades educacionais, culturais, comunicações científicas
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e tecnológicas. Dessa forma, são ofertados os cursos Técnicos
de Qualificação Profissional que assegura amplo acesso a todos
e contribui para a irradiação harmônica do conhecimento e do
desenvolvimento integral da sociedade.
O PRONATEC é um programa de inclusão social que tem
como principal objetivo expandir a oferta de ensino técnico e
tecnológico, através da oferta de cursos técnicos e de formação
inicial e continuada como instituição de excelência na gestão do
ensino e na promoção da cultura.
A relevância prática também será observada no modo
comportamental no que diz respeito ao processo de ensino
aprendizagem. A relevância teórica poderá mostrar os enormes
benefícios no processo de ensino aprendizagem com melhoria e
mudanças representativas. No tocante à relevância metodológica
poderá servir de consulta, observações e discussões para estudos,
palestras, seminários e novas pesquisas sobre o assunto.
Portanto, a referida obra trata-se de uma pesquisa
abrangente no campo da educação, assim como também
extensivo à sociedade como um todo, pois envolve conhecimentos
específicos na área das novas tecnologias da informação e
comunicação presentemente estabelecida, indispensável e
universal.
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CAPÍTULO 2
MARCO TEÓRICO
Não se compreende todo o caminho num grande
e único passo: novas estradas se abrem quando se
persiste no caminhar à luz de uma referência.
GANDIN, Danilo

O referido capítulo aborda o SENAI – Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial; o PRONATEC – Programa Nacional
de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego; o EJA – Educação de
Jovens e Adultos; as políticas da EJA na escola; A Lei de Diretrizes
e Bases – LDB nº 9.394/96; educação técnica e profissional;
educação profissional e integração entre escola e mercado de
trabalho; as tecnologias da informação e da comunicação – TIC;
o uso das novas tecnologias no cotidiano escolar; a importância
das tecnologias para os alunos; o papel do professor na
condução da aprendizagem das novas tecnologias; a profissão de
educador e a ciência da educação; educação escolar e avaliação
da aprendizagem.

2.1 SENAI - SERVIÇO NACIONAL
APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
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O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI)
faz parte de uma longa história de Educação Profissional,
iniciada no Brasil, em 1809, com a criação do Colégio das
Fábricas, no Rio de Janeiro. Esta instituição se tornou modelo
para a construção de outras escolas que se estenderam com
o início da República, período marcado pelo impulso da
industrialização.
As Escolas de Aprendizes e Artífices (EAA) passaram a
ser denominadas de Liceus e, mais tarde, de Escolas Técnicas
Industriais. Na era Vargas, em 1931, com a Reforma Francisco
Campos, o ensino comercial passa a ser considerado como ramo
especial do Ensino Médio, sem ter qualquer ligação com o Ensino
Acadêmico-Secundário nem com o Nível Superior. De 1942 a
1946, a Reforma Capanema organizou nacionalmente o Ensino
Técnico Profissionalizante, acolhendo propostas dualistas que
objetivavam formar intelectuais por um lado e trabalhadores
por outro. Foi nesse contexto que se instalou “o Sistema S”1 do
qual o SENAI faz parte. Em 1959, o decreto 47.038/59 criou a
Rede Federal de Ensino Técnico e as Escolas Técnicas Federais
(BRASIL, 1996).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira –
LDB (1961) – trouxe uma alteração importante no campo da
Educação Profissional, a completa equivalência entre os Cursos
1 O Sistema S caracteriza-se como uma rede de Educação Profissional paraestatal, organizada e gerenciada pelos
órgãos sindicais (confederações e federações) de representação empresarial. Para um estudo mais aprofundado
das origens e desenvolvimento histórico das entidades pertencentes ao Sistema S, consultar: WEINSTEIN, Barbara. (Re) formação da classe trabalhadora no Brasil (1920- 1964). São Paulo: Cortez: Universidade São Francisco,
2000, p. 45-81.
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Técnicos e o Curso Secundário para efeito de ingresso nos
cursos superiores. Na década de 70, a equivalência foi extinta
com a atualização da LDB (1971) instaurando uma escola única
profissionalizante que perdurou até a década de 80 (1982),
quando se tornou facultativa a profissionalização no ensino
de 2º grau. Essa condição facultativa da profissionalização
brasileira foi vivida quatorze anos, até que a Lei Federal nº.
9.394/96, atual LDB, configura a identidade do Ensino Médio
como um período de solidificação da Educação Básica que tem
como finalidade “desenvolver o educando, assegurando-lhe a
formação comum indispensável para o desenvolvimento da
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e
em estudos posteriores” (BRASIL, 1996).
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI),
criado pelo Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, é
uma entidade jurídica de direito privado, de caráter educacional,
nos termos da lei civil, com sede e foro jurídico na Capital da
República, cabendo a sua organização e direção à Confederação
Nacional da Indústria (CNI).
O Departamento Regional do SENAI/CE, inscrito no
CNPJ nº 03.768.202/0001-76, localizado na Avenida Barão de
Studart, 1980, 1º andar - Aldeota é o órgão central responsável
pela administração, coordenação e assessoramento às Unidades
Escolares do SENAI. Sua estrutura organizacional é regulada
com base na Ordem de Serviço nº 01/96, aprovada em 14 de
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março de 1996, na Reunião 02/96 do Conselho Regional do
SENAI/CE.
Com a explicitação dessa finalidade, a LDB não deixa
facultativa a Educação Profissional nem a coloca em lugar de
concorrência com a Educação Básica, nem nega a valorização
de uma em relação à outra. Com a instituição das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Profissional de Nível
Técnico em 1999, foram estabelecidas como princípios a
independência e articulação com o Ensino Médio; o respeito
aos valores estéticos, políticos e éticos; o desenvolvimento
de competências para a laboralidade; a flexibilidade, a
interdisciplinaridade e a contextualização; a identidade dos
profissionais de curso; a atualização permanente dos cursos e
dos currículos; a autonomia da escola em seu Projeto Pedagógico.
O Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004, redefiniu
as orientações para a Educação Profissional. Os níveis dessa
modalidade de educação passaram a se configurar do seguinte
modo: a) Formação inicial e continuada de trabalhadores; b)
Educação profissional técnica de nível médio; c) Educação
profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação.
A Educação Profissional é vista na LDB e preservada como
direito de cidadania: As instituições de Educação Profissional e
Tecnológica, além dos seus cursos regulares, oferecem cursos
especiais, abertos a comunidades, condicionada a matrícula à
capacidade de aproveitamento e não necessariamente ao nível
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de escolaridade. (BRASIL, 1996).
De acordo com informações do SENAI (2011), o
Departamento Regional do SENAI/CE, criado em 27 de
novembro de 1943 para atuar na oferta de Educação Profissional
e Tecnológica, durante os seus 68 anos, tem feito parte dessa
história. Buscando sempre trabalhar em sintonia com o setor
produtivo, colabora com o processo de desenvolvimento
econômico do estado, por meio da realização efetiva de cursos
e programas que atendam às necessidades de mercado e
proporcionem a ampliação das oportunidades de emprego
e de geração de renda da população cearense. Visando à
melhoria na qualidade de seus produtos, de seus serviços, e ao
aproveitamento das possibilidades de trabalho da comunidade,
o SENAI/CE mantém uma estrutura de Unidades Escolares fixas
nos municípios de Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do
Norte, além de contar com uma estrutura móvel e de estratégias
flexíveis que permitem uma capilaridade em todo o estado.
Atualmente desenvolve cursos e programas de Educação
Profissional e Tecnológica e Serviços Técnicos e Tecnológicos nas
seguintes áreas: Alimentos e Bebidas, Automação, Automotiva,
Celulose e Papel, Construção, Couro e Calçados, Eletroeletrônica,
Energia, Gestão, Gráfica e Editorial, Meio Ambiente,
Metalmecânica, Metrologia, Minerais Não Metálicos, Petróleo
e Gás, Polímeros, Refrigeração e Climatização, Segurança do
Trabalho, Tecnologia da Informação, Telecomunicações, Têxtil
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e Vestuário e Transportes.
Na década de 70 a equivalência foi extinta com a atualização
da LDB instaurando uma escola única profissionalizante que
perdurou até a década de 80, quando se tornou facultativa a
profissionalização no ensino de 2º grau. (BRASIL, 1982).
Após 14 anos de existência, a profissionalização brasileira
foi regulada pela Lei Federal nº. 9.394/96, atual LDB, que
configura a identidade do Ensino Médio como uma etapa de
consolidação da Educação Básica que tem como finalidade
desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum
indispensável para o desenvolvimento da cidadania e fornecerlhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores
(BRASIL, 1996).
A Educação Profissional é vista na LDB e preservada
nesse decreto como direito de cidadania.
As instituições de Educação Profissional e Tecnológica,
além dos seus cursos regulares, poderão ofertar também
cursos especiais, abertos a comunidades, de conformidade
com a matrícula e à capacidade de aproveitamento e não
necessariamente ao nível de escolaridade (BRASIL, 1996).
O Departamento Regional do SENAI/CE, criado em 27 de
novembro de 1943 para atuar na oferta de Educação Profissional
e Tecnológica, durante os seus 68 anos, tem feito parte dessa
história. Buscando sempre trabalhar em sintonia com o setor
produtivo, colabora com o processo de desenvolvimento
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econômico do estado, por meio da realização efetiva de cursos
e programas que atendam às necessidades de mercado e
proporcionem a ampliação das oportunidades de emprego e de
geração de renda da população cearense.
De conformidade com a melhoria da qualidade de
seus produtos, de seus serviços, e ao aproveitamento das
possibilidades de trabalho da comunidade, o SENAI/CE mantém
uma estrutura de Unidades Escolares fixas nos municípios
de Fortaleza, Maracanaú, Sobral e Juazeiro do Norte, além de
apresentar uma estrutura móvel e de estratégias flexíveis que
permitem uma expansão em todo o estado.
Atualmente mantém cursos e programas de Educação
Profissional e Tecnológica e Serviços Técnicos e Tecnológicos nas
seguintes áreas: Alimentos e Bebidas, Automação, Automotiva,
Celulose e Papel, Construção, Couro e Calçados, Eletroeletrônica,
Energia, Gestão, Gráfica e Editorial, Meio Ambiente,
Metalmecânica, Metrologia, Minerais Não Metálicos, Petróleo
e Gás, Polímeros, Refrigeração e Climatização, Segurança do
Trabalho, Tecnologia da Informação, Telecomunicações, Têxtil
e Vestuário e Transportes.
Em completa sincronização com as novas tecnologias, o
SENAI vem formando e qualificando o trabalhador através de
uma metodologia de ensino que considera a educação como um
processo que inclui a preparação para o trabalho e o exercício
da cidadania, buscando contribuir para o crescimento pessoal e
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melhoria do desempenho profissional dos educandos.
Dessa forma, este Centro de Formação Profissional
desenvolve sua prática educacional fundamentada nas leis de
ensino a nível nacional e estadual, conforme a LDB - Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96), Decreto
Federal 5154/04 e Resolução 04/99.

2.2 PRONATEC - PROGRAMA NACIONAL DE
ACESSO AO ENSINO TÉCNICO E EMPREGO
Segundo Feres (2015), através da Constituição de 1988,
considerada um marco do processo de redemocratização do
Brasil, o sistema escolar se reorganizou. Entre os avanços
alcançados nessa época, destacam-se a obrigatoriedade e
a gratuidade do ensino fundamental como direito público
subjetivo, inerente aos indivíduos aptos a realizar o curso. Além
disso, em 1996, entrou em vigor uma nova LDB, regulamentada
por meio da lei 9.394/96 cuja mudança de legislação foi marcada
pelo debate de viés ideológico - por uma dicotomia entre uma
suposta educação humanista e outra instrumentalista.
Em seguida, o Plano Nacional de Educação (PNE) 20012010, regulamentado pela lei 10.172, de 9 de janeiro de 2001,
traçou os rumos das políticas públicas, no campo da educação
para os dez anos seguintes e buscou consolidar uma visão
sistêmica da educação, em substituição à fragmentação que
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

42 |Aprendizagem na educação de jovens e adultos

caracterizava sua compreensão no cenário anterior.
O PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico e Emprego foi instituído pela Lei 12.513, de 26/10/2011,
tendo como finalidade ampliar a oferta de vagas da educação
profissional e tecnológica por meio de programas, projetos,
ações de assistência técnica e financeira. O Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia (IFAM), com o intuito de
democratizar tais ofertas de cursos, incorporou o programa
através de Termo de Cooperação com o Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação FNDE e o Ministério da Educação
(MEC).
O programa atende prioritariamente os estudantes do
ensino médio da rede pública, inclusive o Programa Nacional
de Integração da Educação Básica, na Modalidade de Jovens e
Adultos (PROEJA), trabalhadores, beneficiários de programas
federais de transferência de renda e estudantes que tenham
cursado o ensino médio em escolas da rede pública ou em
instituições privadas na condição de bolsista integral.
Segundo Marinho (2016) as políticas educacionais
pertencem ao grupo das políticas públicas sociais do país. Este
instrumento de implantação dos movimentos e referenciais
educacionais se faz presente através da legislação educacional.
O PRONATEC de acordo com a Lei nº 12.513, de 26 de
outubro de 2011, tem como objetivo expandir, interiorizar e
democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica
Editora Via Dourada

Moacyr Gonçalves de Aquino Junior | 43

de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas
de formação inicial.
As inscrições do Pronatec (2016) são efetuadas na própria
instituição de interesse, entretanto, alguns documentos são
obrigatórios, como carteira de identidade, CPF, foto 3x4 recente,
histórico escolar, comprovante de residência, comprovante de
matrícula no ensino médio, dentre outras.
Os cursos são oferecidos para jovens que tenham 16
anos ou mais e que estejam formados ou ainda cursando o
ensino médio em escolas públicas. Jovens que recebem outros
benefícios do governo, como Bolsa Família e Seguro Desemprego,
podendo fazer a inscrição normalmente, sem risco de perda do
benefício, pois o Pronatec funciona com parcerias do Governo
Federal com a participação de diversas instituições, dando aos
interessados gratuitamente conhecimento e formação.
Quadro 1 – Investimento no Pronatec (2011-2015)

Iniciativa
Bolsa formação
Expansão e reestruturação da rede federal
Rede e-Tec Brasil
Brasil Profissionalizado
Total

Investimento no período
8.284.725.453,81
5.199.892.371,84
556.567.615,83
1.049.931.687,80
15.091.117.129,28

FONTE: Siafi Gerencial. Elaborado pela Setec/MEC.(Brasil/2013)

Segundo dados estatísticos, Brasil (2016), o Pronatec
reuniu novas iniciativas de forma a alcançar a oferta de 8,1
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milhões de matrículas no período de 2011 a 2014, sendo 2,3
milhões em cursos técnicos e 5,8 milhões em qualificação
profissional. Entre todas as iniciativas, foram investidos cerca
de 15 bilhões de reais, conforme Quadro 1.
Feres (2015, p.90) informa que “a Bolsa-Formação
representa a iniciativa de maior impacto na implantação e
no orçamento do Pronatec, com cerca de 50% das matrículas
realizadas”, uma vez que reúne como parceiros ofertantes
todas as instituições de educação profissional participantes do
Pronatec (institutos federais, universidades federais e estaduais,
redes estaduais e distritais de educação profissional; SENAI,
SENAC, SENAT, SENAR e fundações públicas mantenedoras de
escolas que ofertam cursos técnicos) e em torno de 15 ministérios
e todas as secretarias estaduais e distritais de educação, que
desempenham o papel de parceiros demandantes de vagas em
cursos do Pronatec.
Segundo o MEC (2016), de 2012 a 2015, por meio do
Pronatec, foram realizadas mais de 8,1 milhões de matrículas,
entre cursos técnicos e de qualificação profissional, em mais de
4.300 municípios. Em 2015 atingiu a marca de 1,3 milhão de
matrículas.
Os objetivos do Pronatec estão assim dispostos:
I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos
de educação profissional técnica de nível médio presencial e
a distância e de cursos e programas de formação inicial e
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continuada ou qualificação profissional;
II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de
atendimento da educação profissional e tecnológica;
III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino
médio público, por meio da articulação com a educação
profissional;
IV - ampliar as oportunidades educacionais dos
trabalhadores, por meio do incremento da formação e
qualificação profissional;
V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para
apoiar a oferta de cursos de educação profissional e tecnológica.
VI - estimular a articulação entre a política de educação
profissional e tecnológica e as políticas de geração de trabalho,
emprego e renda.
Freire (2001) questiona três pontos cruciais: educação
para a qualidade, qualidade de educação ou educação e qualidade
de vida. Coube ao autor fazer uma reflexão abrangente sobre
estes questionamentos. Para Freire não é propriamente uma
reflexão crítica em torno da educação e qualidade que nos
remete à educação para a qualidade, qualidade da educação e
educação e qualidade de vida, e sim que não pode existir uma
prática educativa neutra, descomprometida da política.
Bauer et al (2007) ainda enfatiza que o capitalismo
colaborou para a diminuição do espaço para o debate acadêmico
e para a desqualificação dos críticos das reformas, tentando
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levar à homogeneidade do pensamento, desqualificando assim
o marxismo, na mesma linha de teses que anunciavam o fim
da história, a crise da modernidade e o fim da sociedade do
trabalho e que, historicamente, o Estado pouco se esforçou no
combate às desigualdades sociais, estando ao lado das elites que
impedia o desenvolvimento da classe trabalhadora.
As ações que constituem o PRONATEC são especificadas
no artigo 4º da Lei nº 12.513, de 26 de outubro de 2011:
I - ampliação de vagas e expansão da rede federal de
educação profissional e tecnológica;
II - fomento à ampliação de vagas e à expansão das redes
estaduais de educação profissional;
III - incentivo à ampliação de vagas e à expansão da rede
física de atendimento dos serviços nacionais de aprendizagem;
IV - oferta de bolsa-formação, nas modalidades:
a) Bolsa-Formação Estudante;
b) Bolsa-Formação Trabalhador;
V - financiamento da educação profissional e tecnológica;
VI - fomento à expansão da oferta de educação profissional
técnica de nível médio na modalidade de educação à distância;
VII - apoio técnico voltado à execução das ações
desenvolvidas no âmbito do Programa;
VIII - estímulo à expansão de oferta de vagas para
as pessoas com deficiência, inclusive com a articulação
dos Institutos Públicos Federais, Estaduais e Municipais de
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Educação;
IX - articulação com o Sistema Nacional de Emprego;
X - articulação com o Programa Nacional de Inclusão
de Jovens - PROJOVEM, nos termos da Lei nº 11.692, de 10 de
junho de 2008.
§ 1º A Bolsa-Formação Estudante será destinada aos
beneficiários previstos no art. 2o para cursos de educação
profissional técnica de nível médio, nas formas concomitante,
integrada ou subsequente, e para cursos de formação de
professores em nível médio na modalidade normal, nos termos
definidos em ato do Ministro de Estado da Educação.
§ 3º O Poder Executivo definirá os requisitos e critérios de
priorização para concessão das bolsas-formação, considerandose capacidade de oferta, identificação da demanda, nível de
escolaridade, faixa etária, existência de deficiência, entre outros,
observados os objetivos do programa.
§ 4º O financiamento previsto no inciso V poderá ser
contratado pelo estudante, em caráter individual, ou por
empresa, para custeio da formação de trabalhadores nos
termos da Lei nº 10.260 de 12 de julho de 2001 nas instituições
habilitadas na forma do art. 10 desta Lei. (BRASIL, LEI FEDERAL,
12.513/2011).
No parecer do MEC (2016), cinco iniciativas integram as
ações do Pronatec:
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2.2.1 EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA
Entre 2003 e 2014 foram construídas 422 unidades
dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.
Entregues à população, elas foram somadas as 140 unidades
construídas entre 1909 e 2002. Hoje, a Rede Federal é composta
por 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia,
02 Centros Federais de Educação Profissional e Tecnológica, 24
Escolas Técnicas Vinculas às Universidades Federais e o Colégio
Pedro II, totalizando 562 campus em funcionamento.

2.2.2 PROGRAMA BRASIL PROFISSIONALIZADO
O Programa Brasil Profissionalizado destina-se à
ampliação da oferta e ao fortalecimento da educação profissional
integrada ao ensino médio nas redes estaduais. Por meio do
programa, o governo federal repassa recursos para as redes
de educação profissional dos estados e do Distrito Federal. O
Governo Federal realizou convênios junto aos estados e ao
Distrito Federal que totalizam cerca de dois bilhões de reais
para a construção, reforma e ampliação de escolas estaduais,
instalação de laboratórios de apoio aos cursos técnicos e
capacitação de docentes e gestores escolares. Até o final de
2015, foram construídas, reformadas e ampliadas 342 escolas
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públicas estaduais aptas a ofertar cursos técnicos integrados ao
ensino médio.

2.2.3 REDE E-TEC BRASIL
Por meio da Rede e-Tec Brasil são oferecidos
gratuitamente cursos técnicos e de qualificação profissional,
na modalidade à distância. Participam as instituições da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as
unidades de ensino dos Serviços Nacionais de Aprendizagem
(SENAI, SENAC, SENAR e SENAT) e instituições de educação
profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino.

2.2.4 ACORDO DE GRATUIDADE COM OS SERVIÇOS
NACIONAIS DE APRENDIZAGEM
O Acordo de Gratuidade tem por objetivo ampliar,
progressivamente, a aplicação dos recursos do SENAI e
do SENAC recebidos da contribuição compulsória, em cursos
técnicos e de qualificação profissional, em vagas gratuitas
destinadas a pessoas de baixa renda, com prioridade para
estudantes e trabalhadores. O Acordo foi celebrado em 2008 e,
em 2014, as instituições atingiram o percentual de alocação de
66,7% da receita líquida oriunda da contribuição compulsória
nos seus programas de gratuidade.
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2.2.5 BOLSA FORMAÇÃO
Além das iniciativas voltadas ao fortalecimento das redes
de educação profissional e tecnológica existentes no país, o
Pronatec criou a Bolsa-Formação, por meio da qual são ofertados
cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada ou
qualificação profissional, utilizando as estruturas já existentes
nas redes de educação profissional e tecnológica. A iniciativa
oferta cursos técnicos para estudantes matriculados no ensino
médio (cursos técnicos concomitantes), para quem concluiu
o ensino médio (cursos técnicos subsequentes, por meio do
Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e
Tecnológica - SISUTEC), para estudantes da educação de jovens
e adultos e, ainda, cursos de qualificação profissional.
Os municípios atendidos pelo SENAI Ceará, com os
cursos do Pronatec no período de 2012 a 2015 estão assim
enumerados: Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Aurora,
Barbalha, Barreira, Boa Viagem, Brejo Santo, Cariús, Caucaia,
Choró, Fortaleza, Guaramiranga, Horizonte, Icó, Itapajé, Jardim,
Jati, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro, Maracanaú, Maranguape,
Marco, Meruoca, Óros, Pacajus, Pacatuba, Palmácia, Penaforte,
Pindoretama, Porteiras, Potengi, Quixadá, Redenção, Saboeiro,
Santana do Acaraú, São Benedito, Sobral, Solonópole, Tianguá,
Umirim, Uruburetama, Varjota, Viçosa, de acordo com o Mapa
informativo.
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Os cursos técnicos voltados para alunos que desejam
profissionalizar-se em educação profissional técnica de
nível médio e conquistar uma vaga no mercado de trabalho
encontram-se assim enumerados:
• Agroindústria: Iguatu e unidade remota de
Quixeramobim
• Agropecuária: Iguatu e unidade remota de
Quixeramobim
• Análises Químicas: Maracanaú e Quixadá
• Aquicultura: Aracati
• Automação Industrial: Maracanaú
• Comércio: Quixadá e unidade remota de Quixeramobim
• Edificações: Morada Nova
• Eletrotécnica: Fortaleza e NIT de São João do Jaguaribe
• Eventos: Aracati
• Fruticultura: Limoeiro do Norte
• Guia de Turismo: Fortaleza
• Hospedagem: Baturité
• Informática: Aracati, Iguatu, Tauá e unidade remota
de Quixeramobim
• Logística: Quixadá
• Manutenção Automotiva: Tabuleiro do Norte
• Mecânica: Fortaleza e NIT de Alto Santo
• Meio Ambiente: Crateús e Quixadá
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• Nutrição e Dietética: Iguatu e unidade remota de
Quixeramobim
• Panificação: Limoeiro do Norte
• Refrigeração e Climatização: Fortaleza
• Segurança do Trabalho: Fortaleza
• Telecomunicações: Canindé
• Zootecnia: Iguatu e unidade remota de Quixeramobim
Os cursos de atualização e qualificação profissional
de nível básico, de curta duração, sem exame de seleção,
denominados Cursos de Formação Inicial e Continuada (FIC)
estão assim dispostos:
•
•
•
•
•
•

Administrador de banco de dados: Fortaleza
Agente de informações turísticas: Fortaleza
Auxiliar em administração de redes: Fortaleza
Desenhista da construção civil: Juazeiro do Norte
Eletricista industrial: Fortaleza
Eletricista de rede de distribuição de energia

•
•
•
•
•

elétrica: Juazeiro do Norte
Fotógrafo: Fortaleza
Instalador de rede de TV a cabo e via satélite: Fortaleza
Monitor de recreação: Fortaleza
Montagem e manutenção de computadores: Fortaleza
Operador de computador: Fortaleza
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• Operador
de
tratamento
de
águas
e
efluentes: Maracanaú
• Operador de tratamento de resíduos sólidos: Maracanaú
• Soldador no processo mig/mag: Caucaia
• Torneiro mecânico: Fortaleza
O artigo 2º da Lei do PRONATEC trata da prioridade de
atendimento no Programa dos estudantes do Ensino Médio
da rede pública, incluindo os que realizam a modalidade da
Educação de Jovens e Adultos (EJA), nesta ordem:
I - estudantes do Ensino Médio da rede pública, inclusive
da Educação de Jovens e Adultos;
II - trabalhadores;
III - beneficiários dos programas federais de transferência
de renda;
IV - estudante que tenha cursado o Ensino Médio
completo em escola da rede pública ou em instituições privadas
na condição de bolsista integral, nos termos do regulamento.
(BRASIL, LEI Nº 12.513/2011).
Os dados apresentados no referido capítulo permitem
dimensionar quantitativamente a oferta, a sua natureza e as
matrículas realizadas nos cursos técnicos concomitantes do
Programa Pronatec, correspondentes a 2011 - 2014.
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A Bolsa Formação Estudante refere-se a cursos técnicos
de nível médio, preferencialmente para estudantes da rede
pública. A Bolsa Formação Trabalhador refere-se a cursos
de Formação Inicial e Continuada (FIC) ou de qualificação
profissional, preferencialmente para beneficiários do Seguro
Desemprego e de programas de inclusão produtiva do governo
federal.
O SENAI e o SENAC são instituições parceiras do Pronatec
Fortaleza. Todavia, o SENAI prepara profissionais para trabalhar
nas indústrias cearenses, e o SENAC prepara profissionais para
a área comercial de bens, serviços e principalmente turismo, que
é o forte da região. Além destas, há também o SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural) e o IFCE (Instituto Federal
do Ceará). Todas as instituições oferecem cursos integralmente
gratuitos, incluindo inscrições e material.
O Quadro 2 trata do total de matrículas no período de
2011- 2014.
Quadro 2 - Total de matrículas do PRONATEC
confirmadas em todas as Iniciativas por Unidades
da Federação: 2011- 2014

ESTADOS
AC
AL
AM
AP
BA

2011
15.185
12.228
14.580
8.380
55.026
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2012
30.845
31.163
37.013
16.237
95.596

2013
47.459
60.359
53.145
26.413
156.728

2014
31.495
47.302
37.126
21.047
118.584

Total
124.984
151.052
141.864
72.077
425.934
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CE
DF
ES
GO
MA
MG
MS
MT
PA
PB
PE
PI
PR
RJ
RN
RO
RR
RS
SC
SE
SP
TO
Total

24.690
10.142
25.057
27.509
14.496
89.807
17.523
38.473
17.142
17.235
36.214
16.098
55.298
72.097
16.521
11.845
7.748
64.598
30.752
17.539
191.095
12.941
920.219

52.200
23.806
42.699
59.175
52.850
164.999
34.602
75.573
41.449
44.854
81.475
35.529
71.488
121.543
41.536
36.275
15.313
114.968
63.363
31.417
278.672
30.176
1.724.816

94.503
40.903
80.717
110.316
77.880
328.936
59.259
116.435
62.819
74.743
180.410
61.088
116.119
182.122
94.768
46.660
31.072
177.511
115.001
49.927
428.714
43.370
2.917.377

65.326
30.973
46.503
86.385
63.830
256.853
41.813
85.198
35.296
62.764
107.476
35.884
78.117
156.778
73.526
30.385
27.092
136.399
105.457
43.602
296.705
41.928
2.163.844

236.719
105.824
194.976
283.385
209.056
840.595
153.197
315.679
156.706
199.596
405.575
148.599
321.022
532.540
226.351
125.165
81.225
493.476
314.573
142.485
1.195.186
128.415
7.726.256

FONTE: BRASIL/MEC/SIMEC/SETEC, 2016.

De acordo com o Pronatec/Mec (2016), para os candidatos
que não tiverem acesso à internet, também podem fazer a
referida inscrição através do Centro de Assistência Social
da cidade mais próximo de sua residência, e pessoalmente
deverá realizar o CADÚnico, que é um cadastro social bastante
simples de ser respondido. Após o procedimento, o candidato
deve se dirigir à instituição parceira mais próxima para se
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informar sobre os cursos disponíveis, horários e vagas. No
Ceará observa-se que em 2011 foram inscritos 24.690 alunos,
em 2012, se inscreveram 52.200; em 2013 os alunos inscrição
foram 94.503; em 2014 o total de inscritos marca 65.326 em
todo Ceará, perfazendo um total de 236.719 alunos inscritos.
Os dados do Quadro 2 ratificam o crescimento contínuo
das matrículas em todos os estados brasileiros até o ano de
2013. O maior número de matrículas ocorreu nos estados de
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e
Bahia.
Conforme dados do PRONATEC/MEC (2016) para se
inscrever no Pronatec, Fortaleza, o candidato deverá entrar
no site: <pronatec.mec.gov.br> e realizar uma pré-matrícula,
inserindo os dados pessoais e aguardar por aprovação. Deve
informar o curso desejado, a cidade e a instituição que o
disponibilizará. Uma vez aprovada por meio da pré-matrícula,
a instituição entrará em contato para que o candidato possa
efetuar pessoalmente a matrícula e a grade horária do curso.
O PRONATEC em Fortaleza possui 4 sedes:
SENAI – PRONATEC Jacarecanga
Rua Padre Ibiapina, 1280 (85) 3421-5300
Fortaleza – Ceará
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SENAI – PRONATEC Parangaba
Av. João Pessoa, 6754
Telefone: (85) 4009-6300
Fortaleza – Ceará
SENAI – PRONATEC Barra do Ceará
Av. Francisco Sá, 7221
Telefone: (85) 4009-6300
Fortaleza – Ceará
SENAI – PRONATEC Maracanaú
Av. do Contorno, 1395
Fortaleza – Ceará
CEP: 61939-160
A pesquisa do referido estudo foi realizada na sede do
PRONATEC/SENAI localizado na Rua Padre Ibiapina, 1280, no
bairro de Jacarecanga, cujo resultado da pesquisa está contido
no capítulo 3 referente aos procedimentos metodológicos.

2.3 EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
As primeiras preocupações com a Educação de Jovens
e Adultos não são recentes, pois esta modalidade de ensino
surgiu desde os tempos do Império, com o objetivo de oferecer
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instrução aos adultos iletrados. Entretanto, no Brasil, uma
política mais definida para atender à educação de jovens e
adultos se inicia a partir da década de 1930, quando a oferta
de ensino público gratuito e obrigatório, começa a se efetivar
passando a ser direito de todos, inclusive dos adultos.
A referência à necessidade de oferecer educação extensiva
aos adultos já aparecia em textos normativos anteriores, como
na Constituição de 1934, que destaca “a educação como direito
de todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes
públicos” (art. 149). E com referência ao art. 150 o Plano
Nacional de Educação - PNE (1962) diz que deve obedecer, ao
princípio do “ensino primário integral, gratuito e de frequência
obrigatória, extensivo aos adultos”. Foi a primeira Constituição
a dedicar um capítulo à educação e à cultura.
Para Soares (2003, p.251), “a Constituição de 1934, então,
põe o ensino primário extensivo aos adultos como componente
da educação e como dever do estado e direito do cidadão”. A
referida Constituição enfatiza também o ensino primário
direcionado aos adultos como componente da educação e como
dever do estado e direito do cidadão. Este avanço demonstra
a força dos movimentos sociais da época em defesa da escola
como um projeto de sociedade livre e democrática.
Cunha (1999, p.10) menciona que, em 1940, devido aos
altos índices de analfabetismo no país, “a educação de jovens e
adultos passa a apresentar relevância e alguma independência,
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desde a implementação de um fundo destinado à alfabetização
e à educação da população adulta analfabeta.”
Todavia, na década seguinte é que surge a preocupação
de oferecer os benefícios da escolarização a diversas camadas da
população ainda excluídas da escola. Essa tendência foi expressa
em várias ações e programas governamentais, nos anos 40 e 50.
Além de iniciativas nos níveis estaduais e locais, é importante
destacar o Serviço de Educação de Adultos e da Campanha de
Educação de Adultos, ambos em 1947, a Campanha de Educação
Rural iniciada em 1952 e a Campanha Nacional de Erradicação
do Analfabetismo em 1958.
Conforme Di Rocco (1999, p.42),
O exame da legislação federal leva-nos a caracterizar
a educação de jovens e adultos no Brasil como um
processo de educação fundamental voltado para
adultos que, por vários motivos não tiveram acesso às
oportunidades educacionais oferecidas na infância.
Dessa forma, no Brasil, a educação de adultos
ainda representa um problema de erradicação do
analfabetismo.

A Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos –
CEAA, criada em 1947, pela Portaria nº 57 do Ministério da
Educação e Saúde, foi a primeira iniciativa pública voltada
especificamente ao atendimento desse segmento da população
e a oportunizar a reflexão sobre o analfabetismo no Brasil.
Essa campanha tinha como finalidade a implantação de dez
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mil classes de ensino supletivo para adolescentes e adultos
analfabetos, além de buscar estimular a ação do voluntariado
para o ensino de um grupo de analfabetos. Posteriormente, o
número de classes mantidas com o auxílio do governo federal
poderia elevar-se gradualmente, alcançando cada vez mais
índices elevados.
Na visão de Paiva (2003) a CEAA descortinava a grande
possibilidade de preparar mão-de-obra alfabetizada nas
cidades e no campo, além de se constituir num instrumento
para melhorar a situação brasileira no índice de analfabetismo.
Naquela época, o analfabeto era visualizado de maneira
preconceituosa, como uma pessoa sem capacidade, sendo
atribuída sua existência à pobreza, a falta de higiene e de
outras mazelas da sociedade. Todavia, Paiva (2003) admite
que o preconceito não resistiu à própria prática educativa
da Campanha, que, obrigando os técnicos ao contato com os
analfabetos, proporcionou ocasião para a reformulação de
novas idéias e novos caminhos, pois, deve-se educar os adultos
para evitar, sobretudo, a marginalidade; para que cada homem
possa ajustar-se à vida social e também para que possam viver
melhor em seu próprio lar e na sociedade em geral.
Nesse momento histórico, segundo Pereira (2006,
p.14), o adulto analfabeto era visto assemelhando-se com a
criança tanto socialmente quanto em relação à aprendizagem.
“A intensificação dessas discussões, somada aos estudos da
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psicologia experimental nas décadas de 20 e 30 nos Estados
Unidos, sobre a capacidade de aprendizagem dos adultos,
possibilitaram o reconhecimento das potencialidades do adulto
analfabeto, modificando, assim, a visão anterior”. No atual
contexto, o Ministério da Educação produziu o “Primeiro guia
de leitura,” destinado ao ensino da leitura e da escrita para
adultos.
Compreende-se que as estratégias que contribuem para
o fim do analfabetismo devem estar relacionadas a políticas
sociais, como a melhoria da qualidade de vida da população
menos assistida, além de infra-estrutura, saúde, habitação,
emprego e renda que representam as condições básicas para a
vida digna em sociedade.
Paiva (2003, p.16) menciona que a Educação de Jovens
e Adultos abrange toda a educação destinada àqueles que
não tiveram oportunidade escolar na idade própria, ou que
não receberam conhecimentos básicos correspondente aos
primeiros anos do curso elementar.
Esta definição de educação de adultos relaciona-se ao
seu caráter de suplência e o fator cronológico que significa a
reparação de um direito negado por ocasião da faixa etária
apropriada. A educação tem por finalidade preparar o homem
para o exercício do trabalho e da cidadania. A formação do
cidadão para a vida encontra no processo educativo o ponto chave
para alcançar este objetivo, visto que, a educação representa
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ainda, um dos elementos importantes para o desenvolvimento
econômico de uma região e de um país.
Hinzen (2009, p.346) enfatiza que a United Nations
Educational Scientific and Cultural Organization – UNESCO
clama há doze anos pela participação em uma nova Conferência
Internacional de Educação de Adultos – CONFITEA. Em 1997
aconteceu a V CONFITEA, em Hamburgo, da qual surgiram
dois importantes documentos: a Carta de Hamburgo para o
aprendizado na idade adulta e a Agenda para o futuro.
Posteriormente ao V CONFITEA já ocorreram cinco
encontros nacionais de Educação de Jovens e Adultos – EJA no
Brasil, denominados Encontro Nacional de Educação de Jovens
e Adultos ENEJA para discutir as políticas de educação no país,
conforme o estabelecido pela Constituição de 1988, no seu art.
208, in verbis:
Art. 208 - O dever do Estado com a educação
será efetivado mediante a garantia de: I - ensino
fundamental obrigatório e gratuito, assegurada,
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que
a ele não tiveram acesso na idade própria; II progressiva universalização do ensino médio
gratuito; III - atendimento educacional especializado
aos portadores de deficiência, preferencialmente
na rede regular de ensino; IV - atendimento em
creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos
de idade; V - acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a
capacidade de cada um; VI - oferta de ensino noturno
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regular, adequado às condições do educando; VII atendimento ao educando, no ensino fundamental,
através de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde. § 1º - O acesso ao ensino
obrigatório e gratuito é direito público subjetivo.
§ 2º - O não-oferecimento do ensino obrigatório
pelo Poder Público, ou sua oferta irregular, importa
responsabilidade da autoridade competente. § 3º Compete ao Poder Público recensear os educandos
no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e
zelar, junto aos pais ou responsáveis, pela freqüência
à escola (destaque nosso).

Com o término da Segunda Guerra Mundial em 1945,
o Brasil vivia a efervescência política da redemocratização. A
criação da Organização das Nações Unidas - ONU no pós-guerra
desencadeou um processo de recomendações aos países com
alto índice de analfabetismo, para que oferecessem soluções
efetivas a estes indicadores, por meio de campanhas populares.
A Organização das Nações Unidas mostrava a urgência de
integrar os povos visando à paz e a democracia.
Assim, observa-se a preocupação do governo em
aplicar as exigências internacionais, no sentido de cumprir
as determinações em atendimento aos índices estatísticos,
priorizando o aspecto quantitativo da qualidade do ensino.
Para Silva (2002) a Campanha Nacional de Educação de
Adultos, iniciada em 1947 por Lourenço Filho caracterizou a
instalação de reflexão pedagógica acerca do analfabetismo, sem,
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todavia, produzir, qualquer resposta metodológica específica a
respeito da alfabetização de adultos.
Paiva (2003, p.215) acrescenta:
Lourenço
Filho
defendia
a
Campanha
responsabilizando grande parte de nossos
problemas a falta de educação do povo: “nossa grave
crise atual, tanto política, como econômica e moral,
provém, de nossa pequena densidade cultural, da
mentalidade média dominante no país, com seus
55% de analfabetos.

Gadotti (2006, p.34) destaca que a partir da I Conferência
Internacional sobre Educação de Adultos, realizada na
Dinamarca, em 1949, “a educação de adultos foi concebida como
uma espécie de educação moral”. Assim, tornava-se viável uma
educação fora da escola, com o objetivo de contribuir para uma
educação de continuidade, mesmo depois da escola.
No final da década de 50, as críticas à Campanha de
Educação de Adultos voltavam-se tanto às suas deficiências
administrativas e financeiras quanto à sua orientação
pedagógica. Discutiam-se as características do aprendizado
efetuado num curto período da alfabetização e, sobretudo, a
inadequação do método para a população adulta. Todas essas
críticas favoreceram uma reflexão positiva para a consolidação
de um novo paradigma pedagógico para a educação de adultos,
cuja referência principal foi o educador Paulo Freire.
Portanto, a função da EJA significa não só o direito a
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uma escola, mas também, o reconhecimento dos direitos de
igualdade de todo ser humano.
De acordo com os estudos de Silva (2002) o Ministério
da Educação por meio do Decreto nº 47.251 de novembro de
1959 realizou um reestruturação das campanhas existentes
para a erradicação do analfabetismo, dando-lhes a estrutura
administrativa, a área de atuação, os recursos orçamentários e
os objetivos de cada uma. Assim sendo, as campanhas vigentes
passavam a ser formalizadas da seguinte forma: a) Campanha
Nacional de Educação de Adultos com o intuito de elevar o nível
cultural do povo brasileiro; b) Campanha Nacional de Educação
Rural, direcionado para o homem do campo, assim como,
também, da formação do professor; c) Campanha Nacional de
Erradicação do Analfabetismo com o objetivo de desempenhar
funções nas áreas municipais, através da utilização de métodos
das campanhas anteriores.
Gadotti (2006) explica que depois da II Conferência
Internacional sobre Educação de Adultos realizada em 1963, na
cidade de Montreal, surge dois enfoques distintos: a educação
de adultos concebida como uma continuação da educação
formal e a educação de base ou comunitária.
O decreto presidencial nº 53.465, de 21 de janeiro de 1964
instituiu o Programa Nacional de Alfabetização - PNA, baseado
no método de Paulo Freire que por meio de uma comissão
formada para o programa, objetivou a alfabetização em massa,
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planejando uma mobilização de todos os setores da sociedade
civil.
Segundo Rocha (2002), a Lei de Reforma nº 5.692/71
referente ao ensino supletivo foi aprovada em 11 de agosto de
1971 em substituição a Lei nº 4.024/61, reformulando o ensino
de 1º e 2º graus.
Na LDB referente à Lei nº 5.692/71 estão previstas
duas possibilidades para o atendimento a jovens e adultos na
educação básica, como sejam: a oferta de educação escolar
regular e a manutenção da supletividade, por meio de cursos e
exames supletivos.
A referida Lei nº 5692/71, no Cap. IV, Art. 24 e 25, dá
ênfase à EJA, quando se refere ao ensino supletivo, conforme
escrito:
Art. 24 – o ensino supletivo terá por finalidade: a)
suprir a escolarização regular para os adolescentes
e adultos que não tenha concluído na idade própria;
b) proporcionar, mediante repetida volta à escola,
estudos de aperfeiçoamento ou atualização para
os que tenham seguido o ensino regular no todo
ou em parte. Parágrafo único: o ensino supletivo
abrangerá cursos e exames a serem organizados nos
vários níveis e sistemas de acordo com as normas
baixadas pelos respectivos Conselhos de Educação.
Art. 25 – o ensino supletivo abrangerá, conforme as
necessidades atender, desde a iniciação no ensino
de ler, escrever e contar e a formação profissional
definida em lei específica até o estudo intensivo
de disciplinas do ensino regular e a atualização de
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conhecimentos (BRASIL, 1988, p.4).

Depois da III Conferência Internacional sobre Educação
de Adultos realizada em 1972, na cidade de Tóquio; a educação
de adultos é compreendida como suplência da educação
fundamental; pois o objetivo da educação de adultos era colocar
jovens e adultos, sobretudo, os analfabetos, no sistema formal
de educação.
Na visão de Silveira (2002), a história da EJA na década de
80 foi bastante representativa pelos movimentos, conferências
e estudos sobre a redução dos índices de analfabetismo no
Brasil. Nesta década destaca-se o retorno de Paulo Freire, onde
trabalha a conscientização do indivíduo para a transformação
da sociedade.
Com o processo de redemocratização dos anos 80 a
Constituição deu um passo significativo em direção a uma
nova concepção de educação de jovens e adultos, no sentido
de ampliar a noção de direito ao ensino fundamental extensivo
aos adultos já existentes na Constituição de 1934.
Segundo Gadotti (2006) em 1985 foi realizada a IV
Conferência Internacional sobre Educação de Adultos, em Paris,
caracterizada pela pluralidade de numerosos conceitos, como,
a alfabetização de adultos, pós-alfabetização, educação rural e
familiar, educação da mulher, educação em saúde e nutrição,
dentre outras.
A Conferência Mundial sobre Educação para Todos, com
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realização em Jomtien, na Tailândia, em 1990, compreende que
a alfabetização de Jovens e Adultos representa uma primeira
etapa da educação básica e, desse modo, consagrou a ideia
de que a alfabetização encontra-se vinculada às necessidades
básicas de aprendizagem.
O período que abrange o fim da ditadura militar até
a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação - LDB,
Lei nº 9.394/96, foi marcado por intensa mobilização dos
movimentos sociais visando à inclusão, nos objetivos legais do
país, da garantia do direito a uma educação pública de qualidade
para crianças, jovens e adultos. Neste sentido a Constituição
Federal de 1988 representou um inegável avanço, em especial
no que se refere à educação de jovens e adultos.
Vale ressaltar que, em 1988, com a aprovação da
Constituição Brasileira, o direito à Educação de Jovens e Adultos
é mais uma vez priorizado, sendo indispensável o trabalho
dos estados e municípios para ampliar as condições de oferta
educacional àqueles que não tiveram oportunidades durante a
idade de estudo.
A Constituição Brasileira de 1988 dispõe no art. 6º,
Capítulo II referente aos direitos sociais: “São direitos sociais a
educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança,
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, e a
assistência aos desamparados na forma da lei”.
Editora Via Dourada

Moacyr Gonçalves de Aquino Junior | 69

O art. 208 descreve: ”o dever do estado com a
educação será efetivado mediante a garantia de
ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive
para que os que a ele não tiveram acesso na idade
própria”. O art. 227 ao tratar do direito à proteção
especial, impõe, no inciso III, a garantia de acesso do
trabalhador adolescente na escola. (BRASIL, 1988,
p.138).

O início dos anos 1990 foi marcado no contexto
internacional por um acontecimento inédito com relação ao
futuro da educação de jovens e adultos; visto que, foi declarado
pela Organização das Nações Unidas como Ano Internacional
da Alfabetização, por meio da Conferência Mundial em Jomtien,
na Tailândia, que reuniu pela primeira vez, a Organização das
Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura – UNESCO;
o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento –
PNUD; o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF
e o Banco Mundial com aprovação da Declaração Mundial
sobre Educação para Todos, a qual enfatizou uma abordagem
global do problema educacional no mundo por meio de uma
importante ampliação do conceito de educação básica e ações
coordenadas em diversos níveis. Inúmeras orientações dessa
Conferência incentivaram reformas educativas que haviam se
iniciado na década anterior em países em desenvolvimento,
demonstrando assim, que a educação ganhava destaque entre
as várias políticas sociais.
Assim sendo, a Declaração de Jomtien proporcionou um
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grande destaque à educação de jovens e adultos e impulsionou
metas referentes à redução de taxas de analfabetismo, assim
como o desenvolvimento dos serviços de educação básica e
maior capacitação aos jovens e adultos.
Na Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Adultos,
em 1997, da qual o Brasil é signatário, destaca-se o seguinte
parágrafo:
[...] a alfabetização, concebida como o conhecimento
básico, necessário a todos, num mundo em
transformação, é um direito humano fundamental.
Em toda a sociedade, a alfabetização é uma
habilidade primordial em si mesma e um dos pilares
para o desenvolvimento de outras habilidades [...] o
desafio é oferecer-lhes esse direito. A alfabetização
tem também o papel de promover a participação em
atividades sociais, econômicas, políticas e culturais,
além de ser um requisito básico para a educação
continuada durante a vida.

Na percepção de Carneiro (2008) a nova Lei de Diretrizes
e Bases da Educação - LDB sancionada através da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional. Em seu art. 1º, §§ 1º e 2º está escrito:
Art. 1º. A educação abrange os processos formativos
que se desenvolvem na vida familiar, na convivência
humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da
sociedade civil e nas manifestações culturais.
§1º. Esta lei disciplina a educação escolar, que se
desenvolve, predominantemente, por meio do
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ensino, em instituições próprias.
§2º. A educação escolar deverá vincular-se ao
mundo do trabalho e à prática social.

Observa-se, que a LDB em seu art.1º, § 2º faz menção à
educação escolar e ao mundo do trabalho, assim como também
no art. 2º destaca o desenvolvimento do educando e sua
qualificação para o trabalho, in verbis:
Art. 2º. A educação, dever da família e do Estado,
inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de
solidariedade humana, tem por finalidade o pleno
desenvolvimento do educando, seu preparo para
o exercício da cidadania e sua qualificação para o
trabalho.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
Lei nº 9.394/96 contempla a Educação de Jovens e Adultos,
considerando a educação como direito social à cidadania.
De acordo com o artigo VII, a nova LDB determina:
Art. VII – oferta de educação escolar regular para
jovens e adultos, com características e modalidades
adequadas às suas necessidades e disponibilidades,
garantindo-se aos que forem trabalhadores as
condições de acesso e permanência na escola
(BRASIL, 1988, p.3).

Segundo o Parecer CNE/CEB nº 15/98, a EJA busca
incentivar o leitor de livros e das múltiplas linguagens visuais
juntamente com as dimensões do trabalho e da cidadania.
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(...) A EJA é uma promessa de qualidade de vida para todos,
inclusive para os idosos, que muito têm a ensinar para as novas
gerações. (...) A EJA tem como base o caráter incompleto do
ser humano, cujo potencial de desenvolvimento e de adequação
pode se atualizar em quadros escolares e não escolares. (...) A
EJA é um apelo para a educação permanente e criação de uma
sociedade educada para o universalismo, a solidariedade, a
igualdade e a diversidade.
De acordo com Silveira (2002) a EJA é também comentada
no Capítulo II, sendo compreendida como parte do ensino
fundamental. Na seção V do referido Capítulo, lê-se:
Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada
àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de
estudos no ensino fundamental e médio na idade
própria. § 1º: Os sistemas de ensino assegurarão
gratuitamente aos jovens e adultos, que não puderam
efetuar os estudos na idade regular, oportunidades
educacionais apropriadas, consideradas as
características do alunado, seus interesses, condições
de vida e de trabalho, mediante cursos e exames.
§ 2º: O poder público viabilizará e estimulará o
acesso e a permanência do trabalhador na escola,
mediante ações integradas e complementares entre
si (BRASIL. LDB 9394/96, p.16).

Destaca-se também, o direito aos alunos de continuidade
dos estudos, como mostra o texto:
Art. 38 – os sistemas de ensino manterão cursos
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e exames supletivos que compreenderão a base
nacional comum do currículo habilitando ao
prosseguimento de estudos em caráter regular. § 1º.
Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão.
I – no nível de conclusão do ensino fundamental,
para os maiores de quinze anos. II – no nível de
conclusão do ensino médio, para os maiores de
dezoito anos. § 2º. Os conhecimentos e habilidades
adquiridos pelos educandos por meios informais
serão aferidos e reconhecidos mediante exames
(BRASIL, LDB 9394/96, p.16).

Assim sendo, percebe-se maior atuação na educação
de jovens e adultos após a criação da Lei 9394/96, em 20 de
dezembro de 1996 que reflete significativamente nas políticas
educacionais do país.
Na visão de Moraes (2007, p.92-93), a EJA sempre
se constituiu como um espaço ocupado pelos segmentos
discriminados da sociedade brasileira. Seja nos anos 40 do século
passado, seja no início do século XXI, a EJA sempre trabalhou
com os excluídos, com as minorias e com as diferenças.
Nesse contexto, Loch (2009, p. 17) ressalta que:
A diversidade sempre foi a tônica da educação de
jovens e adultos. Ainda que, historicamente, as
políticas públicas não assumem explicitamente
essas perspectivas – e, sobretudo, tenham sido elas
próprias, políticas compensatórias e minoritárias
do ponto de vista dos recursos a elas destinados –
são políticas voltadas à produção da naturalização e
do conformismo.
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Na realidade, o conformismo tem sido a marca dos
sistemas educativos. Ainda torna-se importante que os
educadores da EJA construam novos saberes que permitam,
conforme Correia (2003) a constituição de mecanismos que
possibilitem o aparecimento, o desenvolvimento e afirmação de
cidadanias periféricas; que destaca Moraes (2007, p.19) são as
cidadanias dos idosos, dos deficientes, dos não escolarizados,
das mulheres, dos negros, enfim, a cidadania de todos aqueles
que não se enquadram nos cânones produzidos para normalizar
as relações sociais e, consequentemente, os sistemas educativos.
A aprendizagem do jovem e adulto, segundo Loch (2009,
p.102) deve ser compreendida a partir de suas necessidades
pessoais e sociais e não somente deve objetivar atividades de
cunho técnico-educacional.
Conforme Brandão (1986, p. 73) “ninguém escapa da
educação”. Ela existe em toda parte e faz parte dela existir entre
os opostos. [...] “é inevitavelmente, uma prática social que, por
meio de tipos de saberes, reproduz tipos de sujeitos sociais”.
A educação, como a cultura, a sociedade, sofre influência do
pensamento dominante. A educação é condição necessária
para vida humana, mas é paradoxal, pois ao mesmo tempo em
que pode ser instrumento de controle social, de opressão, ela
pode contribuir para a modificação das condições existentes e
libertar. A educação interfere na sociedade podendo contribuir
para sua transformação. É uma relação dialética, onde uma
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influência sobre a outra.
Conforme Freire (2001) o homem dominado pela
consciência intransitiva é incapaz de captar as questões e a
problemática que vê da realidade, sua falta de compromisso com
a existência é muito grande e por isto centraliza os seus interesses
a um plano de vida mais vegetativa. O que lhe falta é o teor
da vida num plano mais histórico no sentido de humanização.
Somente um trabalho educativo crítico objetivando advertir do
perigo da massificação tem a capacidade de promover o homem
da consciência intransitiva à crítica. Nesse sentido a educação
tem que ser corajosa; capaz de propor ao cidadão instrumentos
adequados à reflexão; a análise sobre si mesmo, de sua prática
individual e social, de seu tempo e de suas responsabilidades
para que tenha uma visão globalizante da realidade, e a uma
compreensão de seu condicionamento histórico – cultural, e
assim passe a discuti-la, não aceitando pacificamente o que
lhes é imposto, mas orientar-se em sua vida.
Se houver a compreensão crítica da realidade, a ação
também o será. Para que isto aconteça o educando deve ter
conhecimento científico, político, cultural acumulado pela
humanidade de forma que o mesmo faça uma avaliação
crítica do conhecimento, reciclando e acrescentando-lhe novos
conhecimentos. A educação é uma prática social que situa o
ser humano dentro da história, através dela o mundo pode ser
transformado, pela sua ação na sociedade e nas suas relações
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de trabalho.
A educação é um processo pelo qual a sociedade se
modifica em benefício do próprio homem. Ao longo da história
os seres humanos estabelecem com a natureza, uma relação de
interdependência, cabe também a educação trabalhar condutas
estabelecidas na construção do ensino. Sendo a educação uma
prática social, para benefício do homem, deve-se oportunizar
que o afro-descendente seja contemplado com igualdade de
direito, a todos os instrumentos.
De acordo com Carneiro (2002) a Educação de Jovens
e Adultos é a que mais cresce hoje, no Brasil. Dois dos quatro
milhões de alunos que estão nesta modalidade educativa
frequentam cursos que correspondem ao ensino fundamental.
Na opinião de Carneiro (2003), um dos problemas da
EJA é que os programas oferecidos desconsideram os interesses
e as competências adquiridas pela prática social dos jovens e
adultos. Para se corrigirem as distorções existentes tornam-se
necessário:
1. Diversificar a oferta de programas;
2. Mobilizar toda a comunidade, com o envolvimento
das organizações da sociedade civil;
3. Proporcionar meios e recursos financeiros para
produção de materiais didáticos e técnico-pedagógicos
apropriados;
4. Especializar o corpo docente;
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5. Integrar os programas de jovens e adultos com a
educação profissional;
6.
7. Envolver os empregadores no sentido de organizar
jornadas de trabalho compatíveis com o horário
escolar;
8. Desenvolver mecanismos de apoio educativo a
milhões de trabalhadores inseridos no amplo mercado
informal;
9. Viabilizar programas especiais para mulheres
envolvidas, além do trabalho profissional
Assim sendo, a história das políticas nacionais da EJA
tem um significado específico, pois não se refere à educação de
todos os jovens nem à de todos os adultos; mas, dos jovens e
adultos que foram excluídos do processo educacional, ou seja,
sem oportunidade de escolarização durante a idade regular
para os estudos.

2.4 AS POLÍTICAS PA EJA NA ESCOLA
De acordo com Barcelos (2010), nos dias atuais, o padrão
de educação recebido pelo indivíduo passou a ser um dos
elementos mais importantes para a inserção social. A cada dia
cresce a exigência pela qualificação, cobram-se das pessoas
competências decorrentes da formação escolar. Portanto, essa
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realidade faz com que o acesso à escola passe a ser um desejo
de todos independente, de faixa etária, realidade geográfica,
gênero ou classe social da qual a pessoa faça parte.
Como diz o Parecer CNE/CEB nº 4/98:
Nada mais significativo e importante para a
construção da cidadania do que a compreensão
de que a cultura não existiria sem a socialização
das conquistas humanas. O sujeito anônimo é, na
verdade, o grande artesão dos tecidos da história.

A educação de jovens e adultos se refere a uma população
que, por um motivo ou outro, encontra-se excluída do processo
de escolarização. A EJA é uma modalidade de ensino que está
voltada a atender um público formado de jovens ou adultos; com
baixo nível de instrução, com uma história de vida profissional,
qualificadas ou não, urbanas ou rurais, com passagem curta e
não sistemática pela escola.
A respeito da EJA, Oliveira (2003, p.16) comenta:
Refletir sobre como esses jovens e adultos pensam
e aprendem envolve, portanto, transitar pelo menos
por três campos que contribuem para a definição
de seu lugar social: a condição de “não crianças”,
a condição de excluídos da escola e a condição de
membros de determinados grupos culturais.

A EJA é uma conquista da sociedade brasileira. O seu
reconhecimento como um direito humano veio se consolidando
de forma gradativa no decorrer do século passado, conquistando
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sua plenitude, na Constituição de 1988; quando o poder público
reconhece a demanda da sociedade brasileira em oferecer
aos jovens e adultos sem escolaridade, o mesmo direito dos
alunos dos cursos regulares que frequentam a escola em idades
próprias.
Hoje, o mundo está vivendo uma época marcada por
transformações bastante aceleradas nos processos tecnológicos
que determinam novas exigências para que os indivíduos
possam compartilhar das riquezas e conhecimentos socialmente
produzidos, exercendo plenamente sua cidadania e inserindose no mundo do trabalho.
Nesse sentido, Paiva (2003, p.440) faz o seguinte
comentário:
Na atualidade, se constata que as instituições
educacionais de todo tipo vêm perdendo suas
funções como instâncias legitimadoras e normativas
na regulação dos transcursos de vida; observa-se que
uma crescente polarização das chances de educação
e de integração no mercado de trabalho ocorre ao
mesmo tempo em que a competição educacional
por toda a vida transformou-se no cotidiano de
imensos grupos da população. Isso significa que, se
os processos educacionais ainda desempenham um
papel essencial para mudanças e para identificação
de novos lugares sociais, conhecimentos tradicionais
não escolares precisam ser acionados para tornar
mais suave à entrada no mundo do trabalho.

De acordo com Silva (2002) a entrada precoce no mercado
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de trabalho e o aumento das exigências de instrução e domínio
de habilidades no mundo do trabalho são os fatores principais
no sentido de direcionar os adolescentes e jovens aos cursos de
suplência, para inserir-se no mercado de trabalho.
Para Oliveira (2003) a Educação de Jovens e Adultos
tem a finalidade de ajudar os alunos a enfrentar às novas
necessidades educativas que as mudanças acarretam;
favorecer o entendimento do mundo em que vivemos para
poder transformá-lo; possibilitar aprendizagens a partir das
experiências concretas dos jovens e adultos, promovendo a
construção de valores e a conquista da autoestima.
Atualmente, a Educação dos Jovens e Adultos busca o
reconhecimento da qualidade de ensino, considerando que as
novas tarefas atribuídas à escola impõem a revisão de currículos
escolares na perspectiva de constituir mudanças para atender
aos desafios propostos pela sociedade.
Cada fase da vida das pessoas exige uma educação
específica, de acordo com o contexto histórico e da própria
função social da educação.
Na visão de Brandão (2002, p.11) a educação participa
do processo de produção de crenças e ideias, de qualificações
e especialidades que envolvem as trocas de símbolos, bens e
poderes que, em conjunto constroem tipos de sociedade.
Segundo Freire (2001), no Brasil, a Educação de Jovens
e Adultos viveu um processo de amadurecimento que veio
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transformando-se na medida em que a realidade começa
a fazer algumas exigências à sensibilidade e à competência
científica dos educadores. Uma destas exigências abrange a
compreensão crítica dos educadores sobre o que vem ocorrendo
na continuidade do meio popular, nas periferias das cidades
e nos campos, onde trabalhadores urbanos e rurais discutem
seus direitos.
De acordo com o Ministério de Educação e Cultura/ MEC
(1999, p. 42):
Para o jovem e para o adulto a escola passou
a representar a possibilidade de aquisição de
conhecimentos capazes de o levarem a uma melhoria
de emprego e da própria auto-estima. Voltar a estudar,
mesmo numa escola que se apresente precária em
suas estruturas, é para muitos a retomada de um
sonho, o sonho de viver dias melhores.

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação de
Jovens e Adultos por meio do Parecer CEB nº 11/2000:
As presentes condições sociais adversas se
associam a inadequados fatores administrativos de
planejamento e dimensões qualitativas internas à
escolarização e, nesta medida condicionam o sucesso
de muitos alunos. A média nacional de permanência
na escola na etapa obrigatória (oito anos) fica entre
quatro e seis anos. E os oito anos obrigatórios acabam
por se converter em 11 anos, na média, estendendo a
duração do ensino fundamental quando os alunos já
deveriam estar cursando o ensino médio.
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Esta realidade encontra-se representada pela repetência,
reprovação e evasão escolar, mantendo-se e aprofundandose a distorção idade/ano e retardando o fluxo escolar regular.
Embora o acesso de milhões de crianças no ensino fundamental,
o quadro sócio educacional seletivo continua a reproduzirem
excluídos, mantendo adolescentes, jovens e adultos sem
escolaridade obrigatória completa.
Entretanto, ao longo da história da educação brasileira,
o país tem investido em Campanhas, Movimentos e Programas
Federais de Educação para atender a faixa etária que não
cumpriu a escolaridade na idade determinada; e também com
o propósito de interferir nos índices educacionais do povo
brasileiro, embora que, a maior parte tenha apresentado caráter
estritamente político.
Nesse sentido, destacam-se a Fundação Movimento
Brasileiro de Alfabetização – Mobral, Fundação Educar, os
Programas de Alfabetização Solidária, Brasil Alfabetizado e
Fazendo Escola.
O Movimento Brasileiro de Alfabetização - MOBRAL foi
criado pelo governo federal em 15 de dezembro de 1967 por meio
da Lei nº 5.379 com o objetivo de erradicar o analfabetismo e
propiciar a educação continuada de adolescentes e de adultos. O
Mobral centralizou as iniciativas, como órgão de concepção e de
execução, e restringiu o conceito de alfabetização à habilidade
de aprender a ler e a escrever.
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A Lei que criou o Mobral atribuiu ao Ministério da
Educação a tarefa de alfabetização funcional e educação
continuada dos adultos. Paiva (2003, p. 321) esclarece:
O programa previa uma descentralização da ação
sistemática através de convênios com entidades
públicas e privadas e a integração da alfabetização em
programas mais amplos de educação para a saúde,
o trabalho, o lar, a religião, o civismo e a recreação,
além da instalação de centros de integração social e
cívica. O plano a ser executado pretendia atingir a
11.400.00 analfabetos entre 1968 e 1971, para que
pudesse pensar na extinção do analfabetismo até
1975.

Na visão de Beisiegel (2004) através do Mobral buscavase instituir um movimento permanente de alfabetização
de adolescentes e adultos, durável enquanto persistissem
as elevadas taxas de analfabetismo observadas no país. A
direção central cabia somente atribuições normativas, fiscais
e de avaliação, além do auxílio financeiro e da distribuição do
material didático necessário ao desenvolvimento dos trabalhos.
Em termos de uma legislação específica para a
educação de adultos, Soares (1995) acrescenta que depois da
criação do Mobral, a resposta dada pelo governo no sentido
do estabelecimento de uma política de educação definida,
incluindo-se, nela, a educação de adultos foi a promulgação
da Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. A referida legislação,
no regime de exceção batizou a educação de adultos de ensino
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supletivo dando-lhe um novo perfil. Essa mudança possibilitou
uma maior objetividade à educação de jovens e adultos.
Silveira (2002) explica que o Mobral caracterizou-se,
inicialmente, como campanha de alfabetização, atingindo
cerca de 500.000 alunos nos quatro primeiros meses de
funcionamento. Posteriormente, a experiência detectou a
necessidade de imprimir maior profundidade ao trabalho
educativo e a urgência de oferecer cursos de continuidade.
A atuação do Mobral voltou-se, inicialmente, para
a população analfabeta entre 15 e 30 anos. Mas,
também, objetivou sua atuação em termos de
“alfabetização funcional”, definindo que ela deveria
visar “a valorização do homem e a integração social
desse homem, por meio do seu reajustamento
à família, à comunidade local e à pátria.” As
orientações metodológicas e os materiais didáticos
do Mobral reproduziram muitos procedimentos
consagrados nas experiências de início dos anos
60, mas esvaziando-se de todo sentido crítico e
problematizador (CUNHA, 1999, p.13).

Durante a década de 1970, houve expansão do Mobral
tanto do ponto de vista territorial, quanto do ponto de vista de
continuidade de estudos por meio da educação integrada; isto é, a
conclusão do antigo curso primário, para os alfabetizados e para
os recém-alfabetizados funcionais que usavam precariamente
a leitura e a escrita.
Paiva (2003) admite que o Movimento Brasileiro de
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Alfabetização logrou ultrapassar a barreira dos dez anos de
existência, ao longo dos quais manteve o discurso do êxito,
pretendendo ter reduzido os índices de analfabetismo do país
de 33,6% em 1970 para menos de 10% em1980.
Para uma análise mais profunda sobre os resultados do
Mobral é importante tecer comentários sobre o significado
político do movimento. O lançamento do Mobral como
campanha de alfabetização de massa em 1970, estava ligado a
outros movimentos políticos da época: movimento estudantil
em 1968, promulgação do AI - 5 no mesmo ano e expansão do
ensino superior.
Segundo dados do IBGE (2016), o número de analfabetos
no mundo tem aumentado: 742 milhões em 1970; 814 milhões
em 1980 e 884 milhões em 1990. O Brasil engrossa as estatísticas,
uma vez que, embora a taxa de analfabetismo tenha caído de
26% (1980) para 18,8% (1989), o número de analfabetos, com
15 anos ou mais anos de idade, aumentou de 1983 até hoje, de
17.204.041 para 17.587.580.
No parecer de Gadotti (2006) esse fracasso pode ser
explicado também por problemas de concepção pedagógica.
Alfabetizar não é uma coisa intrinsecamente neutra, uma vez
que depende de todo um contexto. A alfabetização na cidade e
no campo tem consequências diferentes para os alfabetizados.
A alfabetização por si só não liberta. É um fator somado a
outros fatores. E o alfabetizando que aprende a ler e escrever,
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mas não tem como se exercitar na leitura e na escrita, regride
no analfabetismo.
A Lei que instituiu o Mobral o fez com o objetivo primeiro
de prover alfabetização funcional e a educação continuada
de adolescentes e de adultos. Entre as principais atribuições,
estavam: a assistência financeira e técnica para promover
e estimular em todo o país, a obrigatoriedade do ensino, na
faixa etária de 7 a 14 anos; extensão da escolaridade até a 6ª
série, inclusive; assistência educativa imediata aos analfabetos
entre 10 e 14 anos; promoção da educação dos analfabetos
de qualquer idade ou condição, alcançáveis pelos recursos
audiovisuais, em programas que assegurassem aferição válida
dos resultados; alfabetização funcional e educação continuada
para os analfabetos de 15 anos ou mais, por meio de cursos
especiais, básicos e diretos, com apoio de recursos audiovisuais,
com uma duração de 9 meses.
Estes cursos deveriam ter como prioridades os municípios
que oferecessem melhores condições de aproveitamento dos
efeitos obtidos pelos educandos e maiores possibilidades quanto
ao crescimento.
O Mobral surgiu como um prosseguimento das
campanhas de alfabetização de adultos iniciadas com Lourenço
Filho e, sem dúvida, foi uma resposta à intensa mobilização social
daquele período. Podemos considerar que a criação do Mobral
estava ligada ao suporte de sustentação do sistema de governo
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militar vigente e como um aparelho ideológico do Estado, que
deveria funcionar para conter qualquer ato de rebeldia de uma
população que, a despeito do milagre econômico, vivia na mais
absoluta miséria.
Freitag (1996) explica que o Mobral foi lançado de modo
improvisado e sem planejamento, com objetivos políticos e
ideológicos bastante nítidos, aos quais se associam considerações
relativas aos benefícios externos da educação e aos métodos
pedagógicos a serem utilizados. As práticas pedagógicas
desenvolvidas pelo Mobral eram centradas nas exposições
verbalistas com o intuito de instrumentalizar os adultos para
assinar o nome e, quando muito, registrar algumas letras e
palavras soltas e sem significado para eles e para suas práticas
sociais.
Paiva (2003) esclarece que a extinção do Mobral era um
dos objetivos explícitos do Programa do Movimento Democrático
Brasileiro - PMDB, não apenas por sua precária efetividade, mas
principalmente por sua origem e percurso autoritário.
A partir da redemocratização brasileira, em 1985, surgem
novos propósitos em relação à EJA devido à retomada das
liberdades individuais que foram cassadas pela ditadura militar
desde 1964. Em substituição ao Mobral, no ano de 1985, foi
criada a Fundação Nacional para Educação de Jovens e Adultos
- Fundação Educar. Nesse período histórico de maior abertura
a participação popular, surgem os canais democráticos de
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representação política. Esse processo resultou na promulgação
da Constituição Federal de 1988, que embora tendo demorado
meses para a redação final da Carta Magna, erradicou muitas
críticas, mas também esperança.
A Fundação Educar (1986) tinha como objetivo atender
aos jovens de 15 anos ou mais que não tiveram acesso à escola
ou dela foram excluídos. Eram objetivos:
• Promover a alocação dos recursos necessários à
execução dos programas de alfabetização e educação
básica;
• Formular projetos específicos e estabelecer normas
operacionais, com vistas a orientar a execução dos
referidos programas;
• Incentivar a geração, o aprimoramento e a difusão
de metodologias de ensino, mediante combinação de
recursos didáticos e tecnologias educacionais;
• Estimular a valorização e capacitação dos professores
responsáveis pelas atividades de ensino inerentes aos
programas.
A Fundação Educar tinha como premissa transferir a
responsabilidade da União para com a alfabetização de Jovens
e Adultos e aos poucos envolver a sociedade civil nessa tarefa,
mediante mecanismo de descentralização que não funcionou.
O processo de abertura política dos anos 80 possibilitou a
democratização das discussões sobre a Educação de Jovens e
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Adultos, rompendo com o modo vertical operacionalizado pelo
Mobral.
Em 1989, com a eleição de Fernando Collor de Melo
à Presidência da República, deu-se a extinção da Fundação
Educar, sem critérios de uma avaliação prevista, de maneira
irresponsável e sem consulta à sociedade. Com a extinção da
Fundação Educar, no dia 11/09/1990, pelo Decreto nº 99.519,
oficializou-se o Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania
- PNAC, com o propósito de combater o analfabetismo entre os
jovens a partir de 15 anos, com funcionamento precário.
Para Di Pierro (2000), o PNAC não representa uma
estratégia participativa de articulação de uma política inovadora
de educação básica, assemelhando-se mais a um rótulo
que serviu temporariamente a distintos objetivos e prática,
inclusive aquelas mais retrógradas de manejo patrimonialista e
clientelista dos recursos públicos.
Desse modo, o PNAC ficou marcado, como programa
fechado, com atuação contra os anseios de participação da
sociedade na gestão dos destinos da educação pública, não
logrando êxito, contribuindo assim para aumentar o índice de
analfabetismo.
A promulgação da nova Constituição significou a
reconquista da cidadania. A educação passou a ser discutida
pela sociedade e no Congresso Nacional; após quase oito
anos de luta foi criada a Lei n.5692/71 de Diretrizes e Bases
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da Educação Nacional – LDB que faz referência à educação de
jovens e adultos. A referida lei abriga no seu Título V os níveis
e modalidades de educação e ensino, no Capítulo II trata da
educação básica e na Seção V aborda a Educação de Jovens e
Adultos.
O Programa Alfabetização Solidária – PAS foi criado
em 1996, pelo Conselho da ONG Comunidade Solidária e a
Presidência da República, com a finalidade de implementar
ações emergenciais de combate à pobreza. Foi concebido como
campanha de alfabetização com parcerias entre os poderes
públicos federais e municipais, organizações da sociedade civil,
fundações e instituições de ensino superior, públicas e privadas.
Posteriormente, o Programa Brasil Alfabetizado foi
criado em 2003 para erradicar o analfabetismo no Brasil, com
o objetivo de capacitar alfabetizadores e alfabetizar cidadãos a
partir de 15 anos de idade que foram excluídos da escola antes
de aprender a ler e escrever.
O referido programa era regulamentado pela Resolução
CD/FNDE nº 045 de 18 de setembro de 2007 e consistia na
transferência automática de recursos financeiros aos Estados,
ao Distrito Federal e aos municípios para o pagamento de bolsas,
visando à universalização do ensino fundamental através de
ações de alfabetização de jovens, adultos, incluindo idosos.
Com a promulgação da lei nº 9424/96 denominada
Lei do Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental –
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FUNDEF a EJA ficou excluída dos recursos financeiros, ficando
a modalidade sem recurso da União até o ano de 2001; quando
foi criado um programa financiado com recurso do Fundo
de Amparo à Pobreza, criado no governo Fernando Henrique
Cardoso no sentido de financiar projetos de assistência social e
consistia na transferência de recursos financeiros aos estados e
municípios selecionados.
O FUNDEB foi instituído pela Emenda Constitucional nº
53, de 19 de dezembro de 2006 e regulamentado pela medida
Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, sendo iniciada a sua
implantação em 1º de janeiro de 2007. A finalidade do referido
programa era contribuir com a baixa escolaridade no sentido
de melhorar as condições de vida nos locais mais pobres do
Brasil, identificados a partir do seu Índice de Desenvolvimento
Humano – IDH.
Em seguida, o Programa Fazendo Escola foi instituído
em 2003 como um meio de apoiar os sistemas de ensino para
atender também a educação de jovens e adultos.
De conformidade com Pereira (2006, p.18) geralmente,
“as ações, muitas vezes desarticuladas e fragmentadas surgem
e são extintas num curto espaço de tempo que não chegam
a alterar de modo significativo a realidade”. Como exemplo
de alcance nacional, depois da Fundação Educar, tem-se o
Programa Nacional de Ação e Cidadania (PNAC) que não
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chegou a ser efetivado. Em 1996, é a vez do Programa de Ação
Solidária (PAS), ligado à Comunidade Solidária, criado pelo
governo. Tem-se, ainda, o Programa Nacional de Educação da
Reforma Agrária (PRONERA) do Ministério do Interior e o Plano
Nacional de Formação Profissional (PLANFOR) do Ministério do
Trabalho. Essa falta de articulação entre projetos e programas
se reflete nas empreitadas dos estados e municípios. Neles,
também, se observa uma variedade de programas e projetos
com objetivos também distintos, que vão deste o atendimento
às especificidades desse adulto até a concepção tradicional de
cursos oferecidos no sentido de suprir o tempo perdido
Diante de tais constatações, são apresentadas questões
referentes às condições de aprendizado que esses projetos e
programas visam oferecer, o que priorizam o perfil das pessoas
que ingressam nessas atividades.
Na opinião de Pereira (2006, p.18) “programas
anteriormente destinado a adultos passaram a incorporar o
segmento jovem da sociedade; e para melhor caracterizar essa
modalidade, tornou-se recorrente a expressão educação de
jovens e adultos”. Os sujeitos designados por essa expressão
são assim destacados:
O adulto, para a educação de jovens e adultos
[...] é geralmente o migrante que chega às
grandes metrópoles proveniente de áreas rurais
empobrecidas, filho de trabalhadores rurais não
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qualificados e com baixo nível de instrução escolar
(muito frequentemente analfabetos), ele próprio
com uma passagem curta e não sistemática pela
escola e trabalhando em ocupações urbanas não
qualificadas, após experiência no trabalho rural
na infância e na adolescência, que busca a escola
tardiamente para alfabetizar-se ou cursar algumas
séries do ensino supletivo. E o jovem, relativamente
recentemente incorporado ao território da antiga
educação de adultos [...] é também um excluído da
escola, porém geralmente incorporado aos cursos
supletivos em fases mais adiantadas da escolaridade;
com maiores chances, portanto, de concluir o ensino
fundamental ou mesmo o ensino médio (OLIVEIRA,
2001, p.15-16).

No entendimento de Arruda Filho (2003) os programas
de formação docente devem subsidiar os docentes na
compreensão da natureza do processo, permitindo-lhes oferecer
uma construção teórica no sentido de obter respostas mais
adequadas às questões da evasão, dificuldades de aprendizagem
e repetição, fatores que são limitantes do potencial cognitivo
dos alunos e responsáveis por sua exclusão do sistema escolar.
A educação de jovens e adultos enfrenta o desafio de, por
um lado, responder as necessidades materiais de milhares de
pessoas analfabetas no Brasil que vivem em extrema pobreza,
a mercê de Programas Federais; e por outro lado, enfrenta
também o desafio de ter que atender as atuais exigências de
um mundo globalizado onde as relações de comunicação são
fundamentais.
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Ferraro (1999) enfatiza que o analfabetismo no país é o
resultado da ineficiência do sistema escolar. Esse sistema produz
um grande número de pessoas que ficam excluídas até mesmo
dos processos de alfabetização inicial. E essa exclusão eleva mais
e mais, a cada geração, o número de pessoas dependentes da
educação de jovens e adultos. Assim, o problema não é apenas
de repetência, mas de acesso e permanência no sistema de
ensino, podendo, ainda, indicar a quase inexistente articulação
entre o que a escola se propõe a fazer e as especificidades do
grupo de alunos que atende.
Segundo dados do Plano de Desenvolvimento da
Educação – PDE (2006), no que se refere à educação básica,
trata-se de uma expressão da visão sistêmica, ao financiar
todas as suas etapas, da creche ao ensino médio, e ao reservar
parcela importante dos recursos para a Educação de Jovens
e Adultos – EJA. Considera-se também a expressão de uma
visão de ordenação do território e de desenvolvimento social
e econômico, na medida em que a complementação da União
é direcionada às regiões na qual, o investimento por aluno é
inferior à medida nacional.
Conforme o art. 10 da Lei nº 11.494, de 20 de junho de
2007 que regulamenta o FUNDEB, a distribuição proporcional
dos recursos dos Fundos levará em conta as seguintes diferenças
entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino
da educação básica:
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a) creche em tempo integral;
b) pré-escola em tempo integral;
c) creche em tempo parcial;
d) pré-escola em tempo parcial;
e) anos iniciais do ensino fundamental urbano;
f) anos iniciais do ensino fundamental no campo;
g) anos finais do ensino fundamental urbano;
h) anos finais do ensino fundamental no campo;
i) ensino fundamental em tempo integral;
j) ensino médio urbano;
l) ensino médio no campo;
m) ensino médio em tempo integral;
n) ensino médio integrado à educação profissional;
o) educação especial;
p) educação indígena e quilombola;
q) educação de jovens e adultos com avaliação no processo;
r) educação de jovens e adultos integrada à educação
profissional de nível médio, com avaliação no processo.
Sena (2008) menciona que o FUNDEB colaborou
efetivamente para a inovação da Educação de Jovens e Adultos –
EJA, no tocante à educação continuada e diversidade; visto que,
as providências tomadas complementam a visão sistêmica da
educação, ou seja, a EJA foi contemplada no FUNDEP, ao mesmo
tempo em que a EJA dos anos finais do ensino fundamental e
do ensino médio passou a ser integrada à educação profissional
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pelo PROJOVEM e pelo PROEJA, respectivamente. Entretanto, o
Ministério da Educação apresenta ainda um grande desafio, no
sentido de integrar o Programa Brasil Alfabetizado, remodelado
no PDE, com a educação de jovens e adultos das séries iniciais
do ensino fundamental.
Conforme o Ministério da Educação (2006) no que
se refere ao Documento Base Nacional, o financiamento
específico para a EJA por meio do FUNDEB, na mesma lógica
do financiamento da educação básica; é uma conquista, uma
inovação, que precisa ser destacada, permanecendo ainda
o desafio do tratamento isonômico de estudantes de EJA em
relação aos demais do ensino fundamental e médio, além da
participação efetiva, com controle social do uso dos recursos do
Fundo.
Em todos os eixos norteadores do Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE (educação
básica, superior, profissional e alfabetização),
os enlaces entre educação sistêmica, território e
desenvolvimento são explicitados. Em contrapartida,
a visão fragmentada da educação retira a discussão
do campo estratégico, concorrendo para a fixação
de uma disputa entre etapas, modalidades e níveis
educacionais. A visão sistêmica da educação é a
única compatível com o horizonte de um sistema
nacional de educação, não apenas porque organiza
os eixos norteadores como elos de uma cadeia
que devem se reforçar mutuamente, mas também
porque fixa seus suportes institucionais: sistema
nacional de avaliação, sistema nacional de formação
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de professores e regime de colaboração (BRASIL,
2006, p.12).

Segundo Lombardi et al (2005) a revalorização do papel
econômico da educação pode ser reconhecida na própria
origem da escola pública como escola de massas. No entanto,
a expressão mais clara dessa função só começou a adquirir
maturidade no contexto das políticas keynesianas de bem-estar
social e no reconhecimento do pleno emprego como requisito de
uma política de desenvolvimento em longo prazo. (...) Mediante
a transmissão, difusão e socialização dos conhecimentos e
saberes, a escola contribui para formar o capital humano que,
como um poderoso fator produtivo permite um aumento
tendencial do crescimento econômico das sociedades.
Brasil (2006) explica que o importante é equalizar as
oportunidades educacionais pelo aumento do financiamento,
diferenciando-se apenas o caráter do apoio, de modo a garantir
a ampliação da esfera de autonomia das escolas e das redes
educacionais. O objetivo da educação pública é promover
autonomia. A regra vale tanto para as instituições de ensino
como para indivíduos. Educação sistêmica, ordenação territorial
e desenvolvimento são princípios do PDE, qualidade, equidade
e potencialidade são seus propósitos. Qualidade entendida
como enriquecimento do processo educacional, participação
dos sujeitos e valorização das diferenças, de modo que as
oportunidades educacionais se constituam em formas reais
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de reconhecimento e desenvolvimento das potencialidades,
conhecimentos e competências. A melhoria da qualidade da
educação e a redução de desigualdades relativas às oportunidades
educacionais.

2.5 LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO
NACIONAL - LDB Nº 9.394/96
A atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDB nº 9.394/96 contém as Diretrizes e Bases que orientam
a educação nacional. Seus 92 artigos representam um novo
momento do ensino brasileiro; neles vemos refletidos muitos
dos desafios e esperanças que movem o trabalho de tantos
educadores numa nação de realidades tão diversas.
A Lei 9.394/96 representa um passo à frente no âmbito da
descentralização do processo educativo, dando certa autonomia
às escolas e flexibilizando também a gestão dos centros de
ensino superior. Embora sujeitas à avaliação e até passíveis de
descredenciamento pela União, as universidades podem:
• Deliberar sobre critérios e normas de seleção e
admissão de estudantes a seus cursos (art. 51);
• Criar, organizar e extinguir cursos e programas
de educação superior; fixar os currículos de seus
programas, dentro das diretrizes gerais;
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• Elaborar e reformar seus próprios estatutos e
regimentos; administrar os rendimentos (art. 53);
• Decidir sobre ampliação e diminuição de vagas (art.
53, § único);
• Propor o seu quadro de pessoal docente e seu plano de
cargos e salários (art. 54, § 1º), entre outras atribuições
que lhes são conferidas.
Nesses termos, a tendência para o MEC deve ser de não
atuar mais como um regulador, mas sim como coordenador
ou articulador do grande projeto nacional, concedendo
a autonomia imprescindível a um espaço que se propõe
desenvolver trabalhos de pesquisa e investigação científica. Ao
mesmo tempo, o crescimento da autonomia se transforma em
exigência de inovação para as universidades: não há sentido
na repetição de velhas práticas se, a partir de agora, é possível
começar a empreender mudanças.
A LDB demonstra preocupação clara com as principais
questões da educação brasileira, tais como:
• Funcionamento e duração da educação básica,
determinando claramente períodos a serem cumpridos
e estabelecendo diretrizes básicas de organização do
ensino (a Lei abre ainda a possibilidade de que cada
escola elabore seus calendários escolares, o que pode
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representar um melhor atendimento às especificidades
de cada clientela);
• A necessidade de o aluno permanecer mais tempo de
seu dia no espaço escolar, e menos tempo de sua vida
na escola (principalmente pelo término da repetência
nas primeiras séries). A previsão de ampliação do
número de horas do aluno na escola prevista no artigo
34 não tem prazo definido, mas é uma proposta que
está em sintonia com as tendências dos mais modernos
métodos pedagógicos.
A educação da era da informação não pode mais se fechar
num único parâmetro curricular. Novas propostas de ensino,
baseadas na busca coletiva do saber e na possibilidade do aluno
fazer a própria construção do conhecimento, devem aliar o saber
local e o global, voltando-se para a abrangência e a flexibilidade
de conteúdo. Isso não significa necessariamente entrar nos
moldes da globalização, e sim buscar o universalismo.
Além disso, muitos educadores vêem a nova lei com
bastante esperança na possibilidade de transformar o currículo
em função de enfoques educativos mais voltados para a
formação humana, como também de adequar os conteúdos às
necessidades dos seus alunos.
Sendo o Brasil um país de realidades tão diversas, é
inevitável que tenha também escolas muito diferentes e mesmo
Editora Via Dourada

Moacyr Gonçalves de Aquino Junior | 101

classes muito heterogêneas numa mesma escola. No esforço
de tornar cada uma destas instituições um espaço escolar
de qualidade, a redefinição dos parâmetros curriculares será
fundamental.
A LDB é promulgada num momento decisivo para o
professor, considerando o dado da progressiva introdução do
computador e da televisão na escola. Há muitos docentes que
vêem essa nova realidade como uma ameaça: o computador
seria seu substituto definitivo. Nesse âmbito, a LDB reconhece
e estimula as possibilidades de um ensino à distância e de
um ensino presencial moderno e renovado, que supõem
evidentemente o emprego das tecnologias; e, ao mesmo tempo,
destaca o amplo papel do professor, caracterizando-o não como
mero docente, mas como zelador da aprendizagem (art. 13, III),
colaborador na articulação entre escola e comunidade (art. 13,
VI).
Também, o sistema de promoção continuada tem o
aspecto positivo de se fundamentar na personalização do
ensino, visando a atender aos múltiplos ritmos de aprendizagem
e às diversas capacidades individuais dos alunos. A filosofia
subjacente a essa prática é a de que a diferença não seja mais vista
como um desvio a ser condenado e reprovado, mas como uma
riqueza de cada personalidade, a ser descoberta e valorizada.
Além disso, o novo conceito de série, que tanto admite períodos
anuais como semestrais, ou ainda ciclos e grupos não seriados,
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conforme a maior conveniência do processo de aprendizagem,
uma verdadeira inovação no ensino brasileiro.
Assim sendo, reconhece-se uma nova configuração da
escola que deverá gerar inúmeros benefícios, desde que essa
estrutura mais flexível seja implantada com a devida seriedade
e a necessária organização.
O artigo 1º da LDB, expressa que a educação “atinge os
processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na
convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e
pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade
civil e nas manifestações culturais”.
Entre os princípios da educação nacional ficam assumidos
a “liberdade de aprender/ensinar/pesquisar”, o “pluralismo de
concepções pedagógicas”, a “tolerância” (art. 3º). Isso reforça
a idéia de um ensino descentralizado, em que cada escola
assume seus próprios objetivos de ensino, e constrói seu projeto
pedagógico próprio. Esta idéia é reforçada em outras partes da
LDB (art. 12).
Estímulo à educação à distância. Esta disposição é bem
relevante, considerando as dificuldades de acesso à escola por
parte das populações de diversas cidades do interior, bem como
a necessidade de uma melhor qualificação para o mercado de
trabalho por parte dos profissionais que não têm tempo de
frequentar cursos regulares, e a urgência de um aprimoramento
profissional dos corpos docentes das diversas instituições de
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ensino do Brasil.
As mudanças propostas pela LDB de 1996 e pelos
PCNs implicam um profundo reordenamento políticopedagógico. O que significa a construção e implantação de
um projeto pedagógico (organização curricular, orientação
metodológica, organização administrativa, recursos etc.) que
se paute efetivamente pelos seguintes princípios: Flexibilidade,
Autonomia, Identidade, Diversidade, Interdisciplinaridade e
Contextualização. Fundamentado nestes princípios, o objetivo
do Ensino Médio está expresso no vínculo dessa etapa da
educação escolar “com o mundo do trabalho e a prática social”.
A orientação é dirigir programas, atividades, projetos
e currículos para a preparação básica para o trabalho e para
o exercício da cidadania, que seriam os dois grandes eixos
norteadores que definem o novo sentido para o antigo 2º grau.
Essas orientações estariam norteadas pelos quatro pilares da
educação como propõe a UNESCO: o aprender a conhecer, o
aprender a fazer, o aprender a conviver e o aprender a ser.
A reforma educacional brasileira, conforme está escrito
nos PCNs reinterpreta esses princípios afirmando a estética da
sensibilidade, a política da igualdade e a ética da identidade.
A estética da sensibilidade, que supera a padronização
e estimula a criatividade e o espírito inventivo, está
presente no aprender a conhecer e no aprender a
fazer, como dois momentos da mesma experiência
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humana, superando-se a falsa divisão entre teoria
e prática. A política da igualdade, que consagra o
Estado de Direito e a democracia, está corporificada
no aprender a conviver, na construção de uma
sociedade solidária através da ação cooperativa e
não-individualista. A ética da identidade, exigida
pelo desafio de uma educação voltada para a
constituição de identidades responsáveis e solidárias,
comprometidas com a inserção em seu tempo e em
seu espaço, pressupõe o aprender a ser, objetivo
máximo da ação que educa (BRASIL, 2001, p. 11).

É fato notório que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
e dos Parâmetros Curriculares Nacionais não determinou
o ensino da sociologia e da filosofia por meio de disciplinas.
De fato, a Lei 9.394/96, em seu Artigo 36, Parágrafo 1º, item
III, reza que ao final do Ensino Médio o educando deverá
demonstrar “domínio dos conhecimentos de filosofia e de
sociologia necessários para o exercício da cidadania”, mas não
estabelecem que seu ensino seja incluído entre as disciplinas do
núcleo básico, aquelas consideradas obrigatórias.
Os PCNs para o Ensino Médio, após referir-se aos
conhecimentos da história, geografia, sociologia, filosofia,
antropologia, direito, política, economia e psicologia,
estabelecem que “tais indicações não visam a propor à escola
que explicite denominação e carga horária para esses conteúdos
na forma de disciplinas”.
E mais adiante, afirma que esses conteúdos “agrupados
e reagrupados, a critério da escola, em disciplinas específicas
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ou em projetos, programas e atividades que superem a
fragmentação disciplinar (...)”. Ora, a LDB, que tem força de lei,
não orienta sobre o modo de introdução desses conhecimentos.
Já os PCNs deixam em aberto, mas não descartam a possibilidade
de organização de disciplinas, que ficaria a critério da escola.

2.6 EDUCAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL
A educação profissional por ser uma atividade
com espaço para flexibilidade possui diversas formas de
implantação e organização institucional internacionalmente.
Fundamentalmente as diferenças consistem na forma como
é pensada a transição para o mercado de trabalho. Enquanto
em alguns países, possuem um sistema que privilegia o ensino
de habilidades específicas a serem aplicados no mercado de
trabalho, outros optam por um modelo mais geral que forneça
conhecimentos básicos que facilitarão o aprendizado no posto
de trabalho.
Alguns países europeus como a Alemanha, Áustria,
Suíça, Dinamarca e Holanda são exemplos de lugares no qual
o sistema de ensino profissional e focado no desenvolvimento
de habilidades específicas para determinadas ocupações
industriais. Partindo da premissa que, com esse aprendizado os
indivíduos, serão absorvidos mais rapidamente pelo mercado
de trabalho, além de já serem mais produtivos nos primeiros
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anos de emprego, tem-se o chamado “sistema dual”, visto que é
realizado de forma complementar entre instituições de ensino
e oficinas de aprendizado no setor industrial.
Segundo Karmel (2010), na Alemanha cerca de 60% de
jovens entre 16 e 19 anos completam esse tipo de curso de forma
concomitante ou posterior ao ensino secundário. Por outro
lado, outros países optam por um modelo mais flexível, com um
currículo voltado para conhecimentos gerais, que trabalhem
habilidades de comunicação e raciocínio lógico, aliado a algum
direcionamento para o mercado de trabalho. Este é o sistema
adotado por países como Estados Unidos, Inglaterra e Canadá,
em que o objetivo é fornecer conhecimentos básicos que poderão
ser desenvolvidos ou não pelo indivíduo em treinamentos
ofertados pelos empregadores
Conforme Iannelli e Jaffe (2007) a justificativa
normalmente utilizada para a adoção deste sistema é de que,
dada a dinamização da indústria, habilidades específicas ficam
ultrapassadas rapidamente, logo torna-se mais viável oferecer
conhecimento de suporte para os indivíduos se adaptarem mais
rapidamente as mudanças tecnológicas. A ligação existente
entre modelo de ensino profissional escolhido com o ambiente
institucional e regulatório do mercado de trabalho. Os países
que possuem uma forte ligação entre as instituições de ensino
e indústrias e uma regulação no mercado de trabalho que
exige qualificação formal para determinadas ocupações (como
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na Dinamarca e Alemanha), possuem um viés maior para o
treinamento de habilidades especificas.
Nesse sentido, segundo os autores citados, o sinal enviado
pelos indivíduos aos empregadores através do certificado de
conclusão do curso profissional é mais fidedigno com relação
aos conhecimentos e competências adquiridas pelos agentes.
Além dos aspectos curriculares, outro ponto na qual a forma
do ensino profissional se diferencia entre os países diz respeito
à maneira como é ofertado.
Para Knight e Sweet (2010), existem 4 maneiras
normalmente observada em diversos países: 1) com estudantes
frequentando uma mesma instituição que fornece tanto o ensino
geral como a educação profissional. Este é o caso da Finlândia,
Suécia, Índia e parcialmente no Brasil; 2) com atividades
suplementares no ambiente de emprego, através da observação
da rotina da ocupação e atividades de aprendizado e experiência
no posto de trabalho. No caso, a França e a Suécia possuem
sistemas com essas características. Austrália e Inglaterra são
lugares em que os estudantes comparecem a uma instituição
para educação geral e outra diferente para o ensino profissional
(conhecidas como technical further education); existem os
países em que os estudantes que optarem por fazerem cursos
profissionais precisa deixar a instituição de ensino geral e se
matricularem em instituições que oferecem o curso técnico
concomitantemente ou posterior ao ensino secundário. Isso
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ocorre nas denominadas community colleges no Canadá e nos
Estados Unidos, e também em países como a África do Sul e
Rússia.
O momento do ciclo educacional em que o ensino
profissional e tecnológico e ofertado também varia entre
os países. Grande parte opta por ofertar estes cursos nos
anos iniciais do ensino secundário, como uma qualificação
concomitante a educação geral. Outros utilizam a qualificação
profissional como uma opção para qualificar os indivíduos
que terminam sua escolaridade básica, mas não possuem o
objetivo de ingressar no ensino superior. Países como Austrália,
Escócia, e Inglaterra flexibilizaram o currículo de forma que os
indivíduos podem se matricular em cursos de curta duração
voltados a qualificação profissional já durante a educação básica
(entre 14 e 16 anos de idade).
Segundo Polidano e Tabasso (2014), 95% das escolas
australianas ofertam alguma disciplina profissionalizante, e
cerca de 40% dos alunos optam por frequentarem ao menos
um desses cursos de curta duração. Um dos objetivos desse
tipo de política é incentivar um maior número de alunos a
seguirem para o curso profissional e tecnológico ao fim do
ciclo educacional básico, ou após o ensino secundário. Por
outro lado, outros países europeus já permitem que os alunos
possam terminar a educação compulsória para se dedicarem
integralmente ao ensino profissional, oficinas de aprendizes ou
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cursos tecnológicos. Uma consequência deste modelo é que, por
oferecer opções de ensino fora da educação geral, observam-se
menos indivíduos ingressando no ensino superior.
Ecclestone (2010) adianta que um modelo misto, em
cursos de 4 a 5 anos de duração, que fornece tanto o certificado
profissional quanto uma qualificação para entrada no ensino
superior é utilizado na Áustria e Hungria.
A discussão a respeito dos modelos de ensino técnico tem
sido bastante levantada nos países em desenvolvimento. Esse
país recentemente vem experimentando reformas educacionais
que visam ampliar o ensino profissional e tecnológico com o
objetivo de aumentar produtividade e crescimento econômico
e reduzir pobreza e desigualdade. Na Ásia, observam-se
iniciativas do governo da Indonésia que, desde 2006, visam
ampliar o ensino técnico secundário com o objetivo de reduzir
o desemprego dos jovens.
Por sua vez, Rahman et al., 2014) destaca que uma
grande reforma no ensino profissional ocorreu na Malásia,
com escolas técnicas sendo elevadas ao posto de instituições
de ensino superior ofertando cursos tecnológicos a partir de
2013, focando em aprendizado de línguas (Mandarim, Árabe
e Inglês) além de cursos de 4 anos que incentivem habilidades
industriais e empreendedoras, com pouca carga de ensino geral
acadêmico. Na China, entre 2000 e 2011, ocorreram aumentos
consideráveis tanto no número de estudantes de cursos
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profissionalizantes como nos gastos por aluno por parte do
governo. Porem os altos custos diretos e indiretos associados a
essa qualificação no país faz com que se observe uma alta taxa
de desistência.
Boahin e Hofman (2014) afirmam que o fato de a criação
de postos de trabalho em Gana não ter acompanhado o ritmo de
crescimento do país nos últimos 20 anos, fez com que o governo
reestruturasse o ensino profissional nesta década. Instituições
politécnicas voltado para jovens recém saídos da escola foram
criadas para aumentar a habilidade dos indivíduos e torná-las
mais aderentes as necessidades do mercado de trabalho local.
O currículo foi reformulado assim como o arranjo institucional,
permitindo uma maior participação da indústria na oferta de
cursos técnicos. Entretanto, no cenário da America Latina, e
possível observar um padrão nos sistemas de ensino profissional
e tecnológicos adotados, apesar das constantes alterações que
todos os países dessa região costumam realizar neste aspecto.
No que tange ao modelo de ensino técnico, Keating et
al. (2002) acrescenta que o Chile pode ser considerado o pais
que obteve maior sucesso em suas iniciativas. Estas incluíram
a ampliação na oferta de cursos profissionais, com um sistema
de ensino e financiamento partilhado entre indústrias, governo
e indivíduos, e mudanças curriculares que buscam atender as
necessidades da indústria com um sistema de aprendizado
similar ao “sistema dual” alemão. Em contrapartida o sistema
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mexicano se aproxima mais ao tradicional modelo latino
americano encontrado em países como Costa Rica, Peru e
Argentina. Este se assemelha ao sistema francês, com disciplinas
com forte carga acadêmica, financiado predominantemente
pelo estado, voltado para estudantes do segundo grau e
trabalhadores desempregados.
Keating et al. (2002) ressaltam também que este modelo
acaba funcionando como uma espécie de triagem para que os
indivíduos mais qualificados possam entrar no ensino superior.
Uma descrição do cenário regulatório brasileiro será feita mais
adiante neste trabalho, conjuntamente com uma discussão dos
possíveis efeitos das políticas adotadas sobre salários a luz do
modelo de sinalização.

2.7 EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E INTEGRAÇÃO
ENTRE ESCOLA E MERCADO DE TRABALHO
A expressão “educação profissional” é de uso recente na
educação brasileira, sendo oficialmente introduzida pela atual
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96),
particularmente em seu capítulo III, art. 39: “a educação
profissional, integrada às diferentes formas de educação,
ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao permanente
desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.
Segundo Piconez (2002) a relação entre educação
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escolar e mercado de trabalho é um assunto tratado desde o
século passado, mas que ressurge com todo vigor na pauta das
discussões políticas, econômicas e intelectuais.
Para Moraes (2010) a palavra educação, de acordo com a
tradição educacional brasileira tem como objetivo fundamental
o desenvolvimento humano integral sustentado por valores
éticos, sociais, políticos, com vistas a preservar a dignidade
intrínseca do ser humano e a desenvolver ações na sociedade
com base nos mesmos valores.
Por outro lado, a educação profissional representa a
busca da integração entre escola e trabalho, com vistas a
resultados de aprendizagem com alguma equivalência em
resultados econômicos. É, essencialmente, uma consequência,
seja de um processo educacional planejado para a obtenção de
aprendizagem aproveitável nos processos produtivos, seja da
vivência de uma ou mais ocupações que proporciona a evolução
da aprendizagem no contexto profissional.
No entendimento de Bianchetti (2011) o trabalho é o
processo pelo qual jovens e adultos atendem a suas necessidades
básicas, ou ainda, trata-se do meio de construção da existência
humana, É preciso partir do pressuposto, cotidianamente
confirmado e vivenciado por milhões de pessoas, de que o
ingresso e a permanência no chamado mercado de trabalho é
um processo de difícil concretização e que está longe do alcance
das pessoas.
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Uma das maiores preocupações dos jovens e adultos, de
qualquer classe social é a incerteza de uma vaga no mercado
de trabalho, e esta questão não abrange apenas o Brasil, mas
atinge a esfera mundial.
Segundo D’Agostino (2007) o emprego, além de
representar um marco no início da vida adulta, traz implícita a
responsabilidade da autonomia financeira, ou seja, o vínculo da
dependência familiar é rompido mais bruscamente ainda quando
o núcleo em que este jovem ou adulto está inserido sobrevive
em condições precárias. É neste momento que ele se depara
com uma realidade plena de dificuldades, isto é, um mercado
cada vez mais competitivo, marcado pela individualidade e
ao mesmo tempo mais cruel que a sua condição anterior de
dependência. Este mercado, em que todos procuram um lugar,
abriga os mais qualificados, os mais preparados, excluindo uma
grande parcela da população que não teve acesso a uma escola
que preparasse para o enfrentamento dessa situação.
O mais impressionante é observar que tanto os projetos
que preparam para o mercado de trabalho assim como a educação
formal estão, geralmente, apartados dos desejos expressos pela
juventude. No que tange à qualificação e à inserção profissional
destaca-se:
a tese da empregabilidade acaba também com a
concepção do emprego e da renda como esfera
de direito. De tal forma, o indivíduo pode possuir
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determinadas condições de empregabilidade e
nem por isso garantir sua inserção no mercado
de trabalho. A renda depende da possibilidade
da inserção no mercado de trabalho, não de uma
empregabilidade abstrata e sim da empregabilidade
colocada em movimento numa lógica competitiva.
Os indivíduos podem ter uma grande condição
de empregabilidade, mas o que torna concretas
as oportunidades de emprego e renda não é o
quantum de empregabilidade que possuem e sim a
maneira como essa empregabilidade é colocada em
prática na hora de concorrer pelo único emprego
(BIANCHETTI, 2011, p.75-76).

Vale sempre lembrar que é exatamente o jovem quem
carrega vontade de mudança. É o jovem quem busca condições
para o desenvolvimento de novas habilidades e potenciais
especialmente aqueles direcionados à perspectiva de construção
de alternativas no mundo do trabalho.
Na concepção de Canário (2003), os ideais de educação
defendidos pelos movimentos progressistas dos anos de 1970
enfatizavam um processo educativo coincidente com o ciclo vital
e a construção da pessoa, sob os pressupostos da diversidade,
da continuidade e da globalidade.
Porém, no movimento de transformações econômicosociais posteriores, esses ideais foram submetidos a uma
concepção redutora que a circunscreveu ao período pósescolar e/ou a públicos adultos não escolarizados, ou seja, a
uma formação profissional contínua baseada no conceito da
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reciclagem.
Dentro do mesmo contexto, Haddad (2001) considera
que atualmente, o conceito de educação abrange a formação
para a vida e o desenvolvimento humano em sentido amplo.
Nessa linha de abordagem, a educação nos remete em última
instância, ao conceito de sociedade educativa, na qual a formação
e a realização das potencialidades humanas são identificadas
como parte integrante de todas as práticas sociais.
Nesse sentido, a educação tem sido tratada no âmbito
das políticas educacionais, baseado por um conceito ampliado
de educação de adultos, tal como exposta na Declaração de
Hamburgo (1997, p.1) a seguir:
A educação de adultos engloba todo o processo de
aprendizagem formal e informal, onde pessoas
consideradas adultas pela sociedade desenvolvem
suas habilidades, enriquecem seu conhecimento
e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e
profissionais, direcionando-se para a satisfação de
suas necessidades e as de sua sociedade. A educação
de adultos inclui a educação formal, a educação nãoformal e o espectro da aprendizagem informal e
incidental disponível numa sociedade multicultural,
onde os estudos baseados na teoria e na prática
devem ser reconhecidos.

Assim sendo, além dos processos que permitam
incorporar tecnologias e referenciais necessários, é preciso
programar espaços de discussão, análise e reflexão da prática
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no cotidiano do trabalho e dos referenciais que orientam essas
práticas.
Conforme Freire e Faundez (1985, p.48-49),
A origem do conhecimento está na pergunta, ou nas
perguntas, ou no ato mesmo de perguntar. [...] O
importante, sobretudo, é ligar, sempre que possível
a pergunta e a resposta a ações que foram praticadas
ou a ações que podem vir a ser praticadas ou refeitas
[...]. É preciso que o jovem ou adulto vá descobrindo
a relação dinâmica, forte, viva, entre palavra e ação,
entre palavra-ação-reflexão.

Delors (2006) destaca que o relatório para a Unesco sobre
educação para o século XXI, “Educação – um tesouro a descobrir”,
trata a educação durante toda a vida com o mesmo significado
que outros autores atribuem ao termo “aprendizagem ao longo
da vida”, ou seja, a construção continuada do conhecimento ao
longo da vida.
Assim, os aprendizes terão sempre a chance de escolher
o que, como e quando aprender, pois que, aprender é algo
realizável por qualquer pessoa, a partir do nascimento até o
fim dos dias.
No pensamento de Ramos (2010) compreende-se a
aprendizagem como um processo anterior ao desenvolvimento
e mais um aspecto que o ser humano é capaz de transformar.
Ele transforma o outro, na medida em que interfere em seu
desenvolvimento.
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Segundo Valente (2007), os mais recentes estudos sobre
aprendizagem fornecem importantes resultados que podem
ser usados na análise do que acontece com a educação hoje. O
trabalho de Piaget mostrou que as pessoas têm uma capacidade
de aprender a todo o momento, desde os primeiros minutos de
vida. Quando criança aprende-se muitos conceitos científicos e
se constrói as próprias teorias sobre como as coisas funcionam
e como as pessoas se relacionam. Entende-se, dessa forma,
uma das diferenças fundamentais entre as obras de Vigotsky2
e Piaget.3
Portanto, para Vygotsky (1989), os conceitos, com o
seu sistema hierárquico de inter-relações, constituem o meio
pelo qual a consciência e o domínio se desenvolvem, sendo
mais tarde transferidos a outros conceitos e a outras áreas do
pensamento. Desse modo, diferentemente da tese piagetiana e
dos pragmatistas que têm nos saberes da experiência a primazia
do pensamento reflexivo, para Vygotsky, a consciência reflexiva
chega aos estudantes pelos portais dos conceitos científicos:
É nossa tese que os rudimentos de sistematização
primeiro entram na mente da criança, por meio
2 Vygotsky buscou entender em seus estudos o processo de desenvolvimento das funções psicológicas superiores.
Para ele a escola seria uma instituição responsável pela formação de conceitos científicos. Desse modo, compreende-se a aprendizagem como um processo de desenvolvimento capaz de transformar. De maneira geral, a teoria
de Vygotsky nos leva a entender que a construção do conhecimento ocorre na práxis social e, uma vez apreendido
pelos sujeitos promove o desenvolvimento humano.
3 Piaget estudou a origem do conhecimento analisando as crianças. O desenvolvimento seria um processo dividido em fases distintas que vão do período sensório-motor ao operatório formal. Assim, o corpo, a mente, as
relações sociais estariam sempre se estabilizando ao longo da vida. Este processo é movido sempre por uma razão
– afetiva, intelectual ou fisiológica, motivações comuns à conduta e ao pensamento – que varia de acordo com o
estágio de desenvolvimento em que o jovem ou adulto se encontra e mesmo com o meio social.
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do seu contato com os conceitos científicos, e são
depois transferidos para os conceitos cotidianos,
mudando a estrutura psicológica de cima para baixo
(VYGOTSKY, 1989, p.80).

No parecer de Ramos (2010) a teoria de Vygotsky
permite entender que as funções psicológicas se desenvolvem
primeiro entre as pessoas e depois dentro das pessoas, pelo
fato de algumas funções não se desenvolverem na ausência
das relações sociais. Por isto, a aprendizagem é um processo
anterior ao desenvolvimento, e, portanto, a apreensão da teoria
pode anteceder a prática.
Dessa forma, considera-se a educação profissional como
uma mediação específica da formação humana na totalidade
das relações sociais.
Conforme os estudos de Moraes (2010), na maioria
dos países de tradição cristã, a preparação para o trabalho
ou a formação de mão de obra foi destinada principalmente
às camadas mais pobres da população, enquanto as escolas
propedêuticas eram reservadas às elites. O Brasil, com uma
longa história de colonialismo português e de escravismo foi
palco desse fenômeno.
O documento-base do Ministério da Educação (MEC),
apresentado no Seminário Nacional de Educação Profissional
em 2003, trata das definições e de algumas de suas implicações
ideológicas e práticas. O texto a seguir dá ideia das definições
envolvidas e do embate ideológico:
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Cada época gera suas ideologias de legitimação.
O termo educação profissional operou um amplo
processo de ideologização da formação dos
trabalhadores. Introduziu uma ambigüidade no que se
entende por educação, conduzindo ao reducionismo
interpretativo de compreender a educação no seu
sentido amplo como formação profissional. [...] Os
termos ensino profissional, formação profissional ou
técnico-profissional, educação industrial ou técnicoindustrial, qualificação, requalificação, capacitação
ganham complexidade e novos significados a partir
da nova realidade produtiva e organizacional do
trabalho e dos discursos gerados sobre a questão da
formação neste contexto. Novos termos são criados
sem que se tivesse clareza sobre seu alcance e seus
limites na realidade do trabalho e dos benefícios
reais para a formação do jovem e adulto.

Nas origens da educação profissional aprender e trabalhar
se confundiam como atividades. Eram processos integrados.
Com a enorme complexidade das estruturas sociais, tais
processos foram se tornando cada vez mais separados, embora
no caso das novas profissões e dos pequenos negócios ainda
permaneçam integrados.
Segundo Moraes (2010) no caso da educação profissional,
por sua especificidade estar mais diretamente relacionada
com a execução de atividades em contextos produtivos, a
separação entre aprender e trabalhar caracterizou a proposta
de procedência da educação formal, que passou a ser vista mais
como a teoria que fundamenta as práticas educacionais. Ainda
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a respeito da educação profissional, destaca-se o seguinte
comentário apresentado na “Série Desarollo de Recursos
Humanos, n.78,” apud (Vieira, 2006, p. 22):
La continuación se presenta, em forma de uma
propuesta de trabajo, uma alternativa para
el desarrollo de procesos educativos de tipo
permanente, que utilicen el trabajo como eje el
aprendizaje. Se utilizara, em consecuencia, de
aqui em adelante, de denominación “educación
permanente” para referirmos al modelo de trabajo
que dicha propuesta expone.

Barato (2004) acrescenta que aprender a trabalhar é uma
necessidade vital e acontece desde o surgimento da humanidade
sem necessidade de planos de estudo ou organização sistemática
de conteúdos de ensino. Ensinar criativamente, no encontro
do acadêmico com o profissionalizante é uma tarefa difícil.
Envolve uma negociação sutil entre territórios e status das
áreas disciplinares.
Na visão de Moraes (2010) uma multidirecionalidade
nos processos de aprendizagem, numa espécie de espiral que
alternam idas e vindas. Nos estudos do filósofo Marx (2001, p.
116) destaca-se:
o trabalho, a atividade vital, a vida produtiva, é o
único meio que satisfaz uma necessidade primeira,
a de manter a existência física. A vida produtiva do
ser humano então é, inicialmente, a própria criação
da vida. No tipo de atividade vital está todo o caráter
Editora Via Dourada

Moacyr Gonçalves de Aquino Junior | 121

de uma espécie, o seu caráter genérico; e a atividade
livre, consciente, constitui o caráter genérico do
homem.

E complementa Ramos (2010), assim, o trabalho em
geral e o seu produto – como trabalho passado, objetivado – são
criadores de riqueza e produtores de vida humana em qualquer
tempo ou lugar, o que equivale dizer que o trabalho humano tem
uma denominação ontológica, que significa, o conhecimento do
ser enquanto ser.
Portanto, ontologicamente, o jovem e o adulto precisam
aprender a produzir sua própria existência, o que nos leva
a concluir que o trabalho do homem é, ao mesmo tempo, a
formação do homem, isto é, um processo educativo.
Na concepção de Ramos (2010, p.98) a relação entre
trabalho e educação se inicia, na história humana, como uma
relação de identidade, pois os homens aprendiam a produzir
sua existência no próprio ato de produzi-la.
Eles aprendiam a trabalhar, trabalhando. Lidando
com a natureza, relacionando-se uns com os
outros, os homens se educavam e educavam as
novas gerações. A produção da existência implica
o desenvolvimento de formas e conteúdo, cuja
validade é estabelecida pela experiência, o que
configura um verdadeiro processo de aprendizagem.
Assim, enquanto os elementos não validados pela
experiência são afastados, aqueles cuja eficácia a
experiência corrobora necessitam ser preservados
e transmitidos às novas gerações no interesse da
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continuidade da espécie (SAVIANI, 2007, p.154).

Na visão de Freire (2001), a educação pode contribuir
para a conscientização de todos, que levaria à convergência
de interesses em comum, construídos pela crítica e pela
solidariedade. Em síntese, para Marx a conscientização seria
um ponto de partida; para Freire, um ponto de chegada.
Segundo Marx (1982, p.50) o trabalho, como criador
de valores de uso, é indispensável à existência do homem –
quaisquer que sejam as formas de sociedade – é necessidade
natural de efetivar o intercâmbio material entre o homem e a
natureza, e, portanto, de manter a vida humana.
Exatamente por isto, o trabalho é encarado como força,
valor e empregabilidade. Além disso, o trabalho significa
também atitude, aprendizagem e segurança.
Segundo Ramos (2010, p.99) nas comunidades
primitivas, os homens se apropriavam coletivamente dos
meios de produção da existência, e nesse processo se educavam
e educavam as novas gerações, de tal modo que a educação se
identificava com a vida, com a sua produção.
O trabalho, como afirma Marx (2001, p. 264) concretizamse em coisas, objetos, formas, gestos, palavras, cores, sons e
em realizações materiais e espirituais. O desenvolvimento da
produção conduziu à divisão do trabalho.
Encontramos nos povos que alcançaram certo grau
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de civilização três espécies de divisão do trabalho: a
primeira, que chamamos de geral, leva à distinção
dos produtores em agricultores, manufatores e
comerciantes, correspondendo aos três ramos
principais do trabalho nacional; a segunda que se
poderia chamar especial, é a divisão de cada ramo
de trabalho em espécies (...) a terceira divisão do
trabalho, finalmente, que se deveria designar de
divisão da operação do trabalho propriamente dita,
é a que se estabelece nos ofícios e profissões como
um todo.

Cada saber específico tem caminhos mais curtos ou mais
adequados para a obtenção do melhor fluxo de aprendizagem
que prepara para o mundo profissional. Lombardi (2005)
ressalta que as mudanças ocorridas no mundo do trabalho a
partir dos anos de 1990, com a globalização da economia e,
sobretudo, da comunicação e com as novas formas de relação
entre Estado e sociedade civil; muda radicalmente as demandas
de disciplinamento, e, em decorrência, as demandas que o
capitalismo faz à escola.

2.8 TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E DA
COMUNICAÇÃO – TIC
De acordo com o Portal da Educação (2016), a Terceira
Revolução Industrial originou-se posteriormente a terceira
guerra mundial, especificamente na segunda metade do século
XX, fundamentada no conhecimento e na pesquisa, ocasionando
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assim o desenvolvimento industrial. Significativamente se
tornou a junção da pesquisa do conhecimento e a produção
industrial. Na Terceira Revolução Industrial houve as grandes
transformações para as indústrias com, o desenvolvimento da
robótica e muitas outras tecnologias de ponta, destinadas a
auxiliar no processo de produção industrial.
Segundo Cabo (2015), a partir da década de 1950 foi se
configurando um novo movimento filosófico, a chamada pósmodernidade, caracterizada como a era das comunicações e das
tecnologias. Surge assim, uma nova sociedade automatizada
e conectada, que permitirá ao homem uma nova maneira de
conceber a liberdade.
A comunicação representa uma necessidade premente e
presente na vida do ser humano desde os tempos mais remotos.
Trocar informações, registrar fatos, expressar ideias e emoções
são fatores que contribuíram para a evolução das formas de se
comunicar. Assim, com o passar do tempo, o homem aperfeiçoou
sua capacidade de se relacionar.
O Portal da Educação (2016) adianta que o grande avanço
das novas TICS aconteceu a partir da década de 1990, com o
propósito de captar, transmitir e distribuir de forma precisa
e rápida as informações, transmitir através da televisão, das
telecomunicações e pela internet. Na sociedade industrial,
o valor está na quantidade de bens produzidos, por esse
motiva muitas empresas, instituições e indústrias, investiram
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consideravelmente nas novas tecnologias.
Nesse sentido, conforme as necessidades da comunicação
e da informação que surgem a cada dia no meio da sociedade, o
homem lançou mão de sua capacidade e do seu conhecimento
para desenvolver novas tecnologias e mecanismos para a
comunicação. Conceitua-se tecnologia como tudo aquilo que
leva alguém a evoluir, a melhorar ou a simplificar.
A humanidade já passou por diversas fases de evoluções
tecnológicas, porém um equívoco comum quando se pensa em
tecnologia é se remeter às novidades de última geração.
Oliveira (2016) adianta que a comunicação
promove grandes avanços. Graças à troca de mensagens e
consequentemente a troca de experiência, grandes descobertas
foram feitas. O que seria da história humana se não fossem
os desenhos nas cavernas, os hieróglifos egípcios e o enorme
acervo de informações que nos foi deixado através da escrita?
Todos esses exemplos são formas de deixar mensagens, ou
seja, passar adiante um conhecimento, uma experiência, um
fato ou uma descoberta.
Na opinião de Levy (1999), a circulação de informações
é, muitas vezes, apenas um pretexto para a confirmação
recíproca do estado de uma relação entre seres humanos.
As TICs invadiram literalmente as nossas vidas, visto que,
são responsáveis por transformar nossas atividades de trabalho
em funções práticas, é responsável por toda a comunicação
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gerada, através das mídias, sejam elas televisivas ou virtuais.
Vivemos na era da informação e do conhecimento,
um mundo novo, onde trabalho físico é feito
pelas máquinas, cabendo ao homem a tarefa para
a qual é insubstituível: ser criativo, ter idéias.
A era da informação há algumas décadas vem
sendo superada pela onda do conhecimento.
Como o aumento da quantidade de informação
disponibilizada pelos meios informatizados vem
crescendo exponencialmente, agora, a questão está
centrada em como gerir este mundo de informações
e retirar dele o subsídio para a tomada de decisão.
Desenvolver competências e habilidades na busca,
tratamento e armazenamento da informação
transformam-se num diferencial competitivo dos
indivíduos nas corporações (OLIVEIRA, 2016, p. 4).

Neste contexto, Oliveira (2006) adianta que este é o
momento da hipermodernidade, onde tudo é excesso, como
por exemplo, excesso de consumo e excesso de tecnologia e,
principalmente, o crescimento fora dos limites, sem normativas
e sem regulação. O sujeito hipermoderno está orientado ao
hedonismo, entretanto, sente e sofre a tensão que significa
viver em um mundo dissociado da tradição e que afronta um
futuro incerto. Esta ideia de sociedade está fundamentada em
três princípios: os direitos humanos e a democracia pluralista,
a lógica do mercado e a lógica tecnocientífica.
O Portal da Educação (2016) acrescenta que as tecnologias
não estão presentes apenas nos equipamentos de informática ou
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nos aparelhos eletrônicos, estão presentes em todas as criações
do homem, como máquinas, aplicações, comunicação, nas
engenharias e muitas outras áreas, pois todo desenvolvimento
do homem envolve tecnologia.
Oliveira (2006) ressalta que a evolução da tecnologia da
informação tem sido gigantesca, vários sistemas corporativos
foram criados, como, por exemplo, o e-mail, a agenda de
grupo online, etc. Ainda neste contexto, pode-se considerar
a descoberta da Internet como um grande marco e um dos
avanços mais significativos, pois através dela vários outros
sistemas de comunicação foram criados.
Segundo Lévy (1999), novas maneiras de pensar
e de conviver estão sendo elaboradas no mundo das
telecomunicações e da informática. As relações entre os homens,
o trabalho, a própria inteligência dependem na verdade,
da metamorfose incessante de dispositivos informacionais
de todos os tipos. Escrita, leitura, visão, audição, criação e
aprendizagem são capturados por uma informática cada vez
mais avançada.
Silva (2003) ressalta que a Tecnologia da Informação
(TI) tem um papel significativo na criação desse ambiente
colaborativo e posteriormente a uma Gestão do Conhecimento.
No entanto, é importante ressaltar que a tecnologia da
informação desempenha seu papel apenas promovendo a
infraestrutura, pois o trabalho colaborativo e a gestão do
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conhecimento envolvem também aspectos humanos, culturais
e de gestão (Silva, 2003).
Segundo Keen (1993) o conceito de tecnologia da
informação é mais abrangente que os de processamento
de dados, sistemas de informação, engenharia de software,
informática ou o conjunto de hardware e software, pois também
envolve aspectos humanos, administrativos e organizacionais.
Pietro et al (2011), acrescenta que a ciência da inovação
são ingredientes fundamentais para o progresso econômico e
industrial de um país, incidindo diretamente em suas cifras de
crescimento. Considerando o aspecto cultural e sua determinante
sinergia com a educação, a tecnologia da informação e da
comunicação se persegue como uma ferramenta de grande
importância para o desenvolvimento econômico e social na
sociedade como um todo.
Para Luftman et al (1993), tecnologia da informação é a
aplicação de recursos tecnológicos para processar informações.
Costa (2004, p. 16) destaca que “o impacto da tecnologia
da informação no cotidiano das pessoas é algo indiscutível”, de
modo que imaginar uma pessoa que adormece na metade do
século XX e desperta na realidade atual torna-se um interessante
exercício para se verificar esse impacto”. E a escola não pode
ser esse local adormecido, pois se trata de uma instituição que
tem como papel social: formar cidadãos e educar para a vida.
É preciso estar conectada a essas novas ferramentas, que estão
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disponíveis na sociedade.
Coll (2010) enfatiza que nessa sociedade da informação
o professor tem um papel importantíssimo, de mediador, que
na construção do conhecimento, no processo de aprendizagem
do aluno, ele será alguém com a função de harmonizar,
adequar e adaptar as novas tecnologias para um processo de
desenvolvimento eficaz, coerente e dinâmico. Ou seja, é seu
papel: indicar os fins pedagógicos, dar um sentido e otimização
na organização dos conhecimentos que os alunos dispõem
para que possam usar as TICs de forma consciente e adequada.
Para isso, é importante que a gestão escolar e os professores
tenham consciência da necessária tarefa que é a inclusão digital
de crianças e adolescentes. Portanto, é preciso orientar para
a utilização correta, guiá-los a um aprendizado de conteúdos
realmente significativo à sua formação e atuação na sociedade.
Esta necessidade atual se dá devido ao fato de
precisarmos estar em sintonia com a realidade
social que nos cerca. A sociedade hoje é tecnológica,
e a escola não pode ignorar este fato. Por isso ela
precisa conhecer como as tecnologias funcionam e
para que servem, pois assim pode identificar e definir
o seu potencial pedagógico e finalmente integrar
a tecnologia ao processo pedagógico (SAMPAIO &
LEITE, 2002, 52-53).

Nessa direção, é fundamental que: a escola tenha a
tecnologia ao alcance de seus professores e alunos; os docentes
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estejam familiarizados com essas ferramentas; os alunos
estejam sendo efetivamente educados para a construção do
conhecimento por meio de uma prática pedagógica reflexiva
apoiada pelos recursos tecnológicos.
Estudo realizado por Lima (2006, p. 34) deixa claro
que [...] o professor é, senão o principal, pelo menos um dos
principais agentes de mudanças e de inovações na sistemática
educacional. Cabem a ele o privilégio e o mérito de promover
a necessária mediação entre escola e sociedade, possibilidade
que se concretiza por meio da ação docente desenvolvida pelo
conjunto dos próprios professores, por seu papel educativo e
seu desempenho no contexto escolar.
Tendo em vista que as TICs estão em toda velocidade
modificando culturas, modo de produção, estilo de vida, é crucial
que o professor esteja atento à forma como essas tecnologias
podem contribuir e enriquecer, por meio de suas múltiplas
linguagens; de maneira que possa aproximar conhecimentos
considerados abstratos, para que haja apreensão por parte dos
alunos, propiciando uma conexão entre conhecimento prévio
e conhecimento a ser adquirido, transformado e consolidado.
Compreende-se, então, que é possível fazer o uso das TICs
emergentes, quando o professor considera-se um mediador
consciente da necessidade e adequação da ferramenta
escolhida para determinado momento/tarefa. A importância
dessa prática, sua relevância para a aula a ser ministrada, é
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determinante para o processo de ensino aprendizagem.
Nesse contexto, Gandin e Cruz (2012, p. 22) garantem:
Para realizar este tipo de revolução, serão
necessárias mudanças em todos os campos. Não
poderão o (a) professor (a) e a escola em geral falar
na transformação do mundo, na construção de uma
nova sociedade, sem mudar o que estão fazendo na
sala de aula e no restante de suas atividades.

De acordo com Silva (2003), por cinquenta anos, a
TIC tem se concentrado em dados – coleta, armazenamento,
transmissão, apresentação – e focalizado apenas o T da TI. As
novas revoluções da informação focalizam o I, ao questionar o
significado e a finalidade da informação. Isso está conduzindo
rapidamente à redefinição das tarefas a serem executadas com
o auxílio da informação, e com ela, à redefinição das instituições
que as executam.
Conforme Oliveira (2006), nos dias atuais, o foco da
Tecnologia da Informação mudou, tanto que o termo TI
passou a ser utilizado como TIC – Tecnologia da Informação
e Comunicação. E dentro desse universo, novas idéias como
colaboração e Gestão do Conhecimento poderão ser edificadas,
porém, mais uma vez é importante enfatizar que nenhuma
infra-estrutura por si só promoverá a colaboração entre as
pessoas, essa atitude faz parte de uma cultura que deverá ser
disseminada por toda a organização, é necessário uma grande
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mudança de paradigma.

2.9 O USO DAS NOVAS TECNOLOGIAS NO
COTIDIANO ESCOLAR
Para Valente (2007) a história e evolução do uso da
tecnologia informática nas instituições mostram que, a partir da
invenção de linguagens como ferramentas de alto nível para a
programação de computadores (década de 1950) evoluíram para
máquinas que suportavam o desenvolvimento de aplicativos
para grandes volumes de cálculos. A década de 1970 possibilitou o
acesso instantâneo à informação, mas foi a revolução provocada
pelos microcomputadores e sua disseminação, no final dos
anos de 1980 que permitiram um acesso mais democrático
às informações, que realmente teve enorme importância
para o progresso dos sistemas de informações voltados para
a condução dos negócios e, sobretudo, para o crescimento da
educação profissional nesta área.
A internet, de acordo com Teixeira Filho (2002), é o fato
mais importante ocorrido na área de informática nos últimos
anos, estando presente em quase tudo que se faz e se pensa, seja
na vida profissional ou pessoal de cada um de nós. É importante
notar, como ressalta o autor, que a conectividade das máquinas
faz diferença porque conecta pessoas e seu sucesso, em um
prazo tão curto.
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Assim, a internet é um meio que oferece, em primeira
instância, comunicação, informação, entretenimento e
interatividade. Para Castells (2007), um novo sistema que fala
cada vez mais uma língua universal digital está promovendo a
integração global da produção de palavras, sons e imagens de
todas as culturas personalizando-os ao interesse das identidades
e humores dos indivíduos.
Tapscott; Williams (2003) considera que estamos
entrando em uma nova era, na qual as pessoas participam da
economia, da cultura e da educação como nunca antes. Com
o acesso crescente à tecnologia da informação, os indivíduos
tiveram o poder ou a oportunidade de colaborar na maneira como
bens e serviços são inventados, produzidos, comercializados e
distribuídos globalmente.
O interessante aqui é notar que a introdução de uma
nova tecnologia, veio causar grandes transformações no
contexto social e que esse novo contexto veio desencadear o
aparecimento de outras tecnologias semelhantes.
Conforme Said (2011, p.8), na luta pela transformação
da sociedade e da educação as tecnologias ocupam importante
espaço. O desafio diante do qual os educadores se encontram é
de definir o espaço e a competência do uso das tecnologias para
realizar os grandes objetivos da educação. As novas tecnologias
já estão presentes em nossas escolas públicas estaduais com
a TV Multimídia que é um equipamento que possui algumas
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especificações diferentes da TV convencional. Além dos
tributos de uma TV comum, entrada para DVD, VHS e saída
para caixa de som, a TV Multimídia possui entrada para cartão
de memória – usado em máquinas fotográficas e filmadoras
digitais – e para pendrive (dispositivo de armazenamento de
arquivo). Outra característica relevante é o tubo de imagem,
que permite o congelamento de imagens sem causar distorções
ou alterações na cor.
Nos dias atuais, o sistema educacional, busca adotar cada
vez mais, métodos e ferramentas tecnológicas que promova
uma educação e uma aprendizagem inovadora e de qualidade.
Conforme Ferretti et al (2010) o homem está vivendo
aquilo que alguns chamam de Segunda Revolução Industrial,
Revolução da Informática ou Revolução da Automação. Por
isso vivemos atualmente na era das máquinas inteligentes. Em
consequência, as qualificações intelectuais específicas tendem
a desaparecer, o que oferece como contrapartida a elevação do
patamar de qualificação geral. Indícios dessa tendência estão
surgindo mais fortemente por meio da universalização do
Ensino Médio, já real em vários países; assim como também,
pela perspectiva de universalização do Ensino Superior, e
a convicção crescente das empresas e organizações de que o
que importa, de fato, é uma formação geral sólida, ou seja, a
capacidade de lidar com conceitos.
Dessa forma, pode-se dizer que o trabalho é sempre
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representado pelo processo educativo do sistema de ensino em
todo o seu conjunto.
Nesse contexto, Barcelos (2010), nos dias atuais, o
padrão de educação recebido pelo indivíduo passou a ser um
dos elementos mais importantes para a inserção social. A cada
dia cresce a exigência pela qualificação, cobram-se das pessoas
competências decorrentes da formação escolar. Portanto, essa
realidade faz com que o acesso à escola passe a ser um desejo
de todos independente, de faixa etária, realidade geográfica,
gênero ou classe social da qual a pessoa faça parte.
Como diz o Parecer CNE/CEB nº 4/98: “nada mais
significativo e importante para a construção da cidadania do que
a compreensão de que a cultura não existiria sem a socialização
das conquistas humanas. O sujeito anônimo é, na verdade, o
grande artesão dos tecidos da história”.
A educação de jovens e adultos se refere a uma população
que, por um motivo ou outro, encontra-se excluído do processo
de escolarização. A EJA é uma modalidade de ensino que está
voltada a atender um público composto de jovens ou adultos; com
baixo nível de instrução, com uma história de vida profissional,
qualificadas ou não, urbanas ou rurais, com passagem curta e
não sistemática pela escola.
A respeito da EJA, Oliveira (2003, p.16) comenta:
Refletir sobre como esses jovens e adultos pensam
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e aprendem envolve, portanto, transitar pelo menos
por três campos que contribuem para a definição
de seu lugar social: a condição de “não crianças”,
a condição de excluídos da escola e a condição de
membros de determinados grupos culturais.

A EJA é uma conquista da sociedade brasileira. O seu
reconhecimento como um direito humano veio se consolidando
de forma gradativa no decorrer do século passado, conquistando
sua plenitude, na Constituição de 1988; quando o poder público
reconhece a demanda da sociedade brasileira em oferecer
aos jovens e adultos sem escolaridade, o mesmo direito dos
alunos dos cursos regulares que frequentam a escola em idades
próprias.
Kenski (2007, p.18-19) revela que:
A educação também é um mecanismo poderoso de
articulação das relações entre poder, conhecimento
e tecnologias. Desde pequena, a criança é educada
em um determinado meio cultural familiar,
onde adquire conhecimentos, hábitos, atitudes,
habilidades e valores que definem a sua identidade
social. A forma como se expressa oralmente, como
se alimenta e se veste, como se comporta dentro e
fora de casa são resultado do poder educacional da
família e do meio em que vive. Da mesma forma, a
escola também exerce o seu poder em relação aos
conhecimentos e ao uso das tecnologias que farão a
mediação entre professores, alunos e os conteúdos a
serem aprendidos.

Na sociedade moderna, a escola representa o espaço de
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formação não apenas das gerações jovens, mas de todas as
pessoas. Em um momento caracterizado por transformações
altamente velozes, as pessoas buscam na educação escolar
a garantia de formação que lhes possibilite o domínio de
conhecimentos e melhor qualidade de vida.
Na concepção de Kenski (2007, p.21) na atualidade,
as tecnologias invadem nosso cotidiano. O homem transita
culturalmente mediado pelas tecnologias que lhe são
contemporâneas. Elas transformam sua maneira de pensar,
sentir, agir. É muito difícil aceitar que apenas o atual momento
em que viemos possa ser chamado de era tecnológica. Na
verdade, desde o início da civilização, todas as eras correspondem
ao predomínio de um determinado tipo de tecnologia.
Todas as eras foram, portanto, cada uma à sua maneira,
eras tecnológicas. A evolução social do homem confunde-se com
as tecnologias desenvolvidas e empregadas em cada época. O
avanço científico da humanidade amplia o conhecimento sobre
esses recursos e cria permanentemente novas tecnologias, cada
vez mais sofisticadas.
Para Ferretti et al (2010, p.173) com as novas tecnologias,
aumenta a relação entre meios de produção e número de
trabalhadores empregados na produção, alterando-se a
composição técnica do capital e a relação entre capital constante
e capital variável.
Assim, um conjunto de procedimentos volta-se para
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uma maior eficácia na obtenção, transmissão e processamento
das informações. Sobre a questão, Rummert (2000, p.166)
menciona:
As novas tecnologias não são educadoras. Elas exigem
um aprendizado anterior: o aprender fazendo na
fábrica vai sendo substituído radicalmente. Hoje é
preciso que a escola capacite a aprender fazendo. As
novas tecnologias transferem, ainda, a qualificação
do trabalhador para o posto de trabalho; muitas
ocupações são substituídas por máquinas. Por serem
as tecnologias muito vulneráveis e rapidamente
superadas, o empresariado volta-se para o
trabalhador.

Entretanto, observa-se nas demandas referentes à
qualificação profissional uma forte influência causada sobre o
papel da escola na qualificação para o mercado de trabalho.
Na opinião de Ponte (2016) a sociedade e as tecnologias
não seguem um roteiro determinista, pois depende muito do
indivíduo e, principalmente, da sua capacidade de discernimento
com o intuito de levar a escola a contribuir para uma nova
forma de humanidade, onde a tecnologia encontra-se presente.
Para Gadotti (2000), as novas tecnologias criaram novos
espaços do conhecimento. Agora, além da escola, também
a empresa, o espaço domiciliar tornaram-se educativos.
Novas oportunidades parece abrirem-se para os educadores.
Esses espaços de formação têm tudo para permitir maior
democratização da informação e do conhecimento. Mas, a
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tecnologia não basta. É preciso a participação mais intensa e
organizada da sociedade. O acesso a informação não é somente
um direito, é um direito de todos.
O conhecimento é o grande capital do ser humano. Esta
é a função de instituições que se dedicam ao conhecimento
apoiado nos avanços tecnológicos. Segundo Neves (2000, p.
97).
O acesso generalizado a vários anos de escolaridade
desde o final do século passado faz com que suas
demandas educacionais em face da revolução
tecnológica de base microeletrônica circunscrevamse a questões específicas de adaptação aos novos
conteúdos exigidos pelo trabalho de novo tipo,
fazendo parecer aos jovens e adultos que a
relação entre educação e produção, na atualidade,
busque apenas a problemas referentes à formação
profissional.

Rummert (2000) destaca os atributos e fundamentos
da concepção de educação básica profissional de qualidade:
democracia no acesso e permanência; capacidade políticocrítica; construção de novas relações sociais; educação de
caráter utilitarista e funcionalista, tecnológico, politécnico
e científico; educação para o trabalho e o exercício da
cidadania. Circunscrita a esses limites, a educação polivalente,
propiciando a compreensão das aplicações imediatas da
tecnologia restringe o processo de aprendizagem à adaptação
às demandas tecnológicas e organizacionais do trabalho. Ao
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apresentar-se como possibilidade de aquisição de conhecimento
indispensável ao mundo do trabalho, esse tipo de educação se
mostra, ilusoriamente, aos jovens e adultos, como via de acesso
à profissionalização, à melhor qualificação ou à requalificação,
necessárias para manter ou conquistar um emprego.
Entretanto, existem tecnologias que exigem técnicas mais
elaboradas representadas por habilidades e conhecimentos
bastante específicos e às vezes, complexos.
Senge (2005) destaca que o uso de novas tecnologias,
principalmente, o computador, está causando sensíveis
melhorias no processo de ensino-aprendizagem em muitas
escolas e em projetos de pesquisas envolvendo a educação como
um todo; apresentando resultados importantes com relação à
identificação dos esquemas mentais dos alunos e na forma de
resolução de problemas.
Portanto, compreende-se que os ambientes
computacionais são fundamentais na formação do jovem e do
adulto como uma preparação para o novo mercado global.
Para Gadotti (2000) as consequências da evolução das
novas tecnologias centradas na comunicação de massa, na
propagação do conhecimento ainda não se fizeram sentir
plenamente no ensino. Todavia a aprendizagem à distância,
sobretudo baseada na internet parece ser a grande novidade
educacional no início do novo milênio. A educação opera com a
linguagem escrita e a nossa cultura vive impregnada por uma
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nova linguagem, a da televisão e da informática.
Neste sentido, os jovens que ainda não internalizaram
totalmente essa cultura adaptam-se com mais facilidade do que
os adultos ao uso do computador, pois, ainda pequenos, sabem
lidar com maior agilidade com os acessórios da nova cultura
digital.
Na era da informação, comportamentos, práticas,
informações e saberes se alteram com extrema
velocidade. Um saber ampliado e mutante caracteriza
o atual estágio do conhecimento na atualidade. Essas
alterações se refletem sobre as tradicionais formas
de pensar e fazer educação. Abrir-se para novas
educações – resultantes de mudanças estruturais
nas formas de ensinar e aprender possibilitadas pela
atualidade tecnológica – é o desafio a ser assumido
por toda a sociedade (KENSKI, 2003, p.26-27).

Na realidade, a possibilidade de acesso generalizado às
tecnologias eletrônicas de informação e comunicação trouxe
novas formas de trabalhar, de viver e de se organizar na
sociedade.
A educação, portanto, apresenta um vetor potencial de
mudança, que pode ser considerada como um elemento de
construção de novos modos de inserção na realidade. Admite
Rummert (2000, p. 173, que este processo, entretanto, não é
uma decorrência linear e natural no processo histórico. Ele está
relacionado à ação dos próprios trabalhadores e o seu grau de
consciência histórico-crítica, no momento vivido.
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Em educação, as tecnologias eletrônicas de
comunicação funcionam como importantes
auxiliares. Na verdade, elas se ocupam de muitas
funções educativas, a maioria delas fora dos sistemas
regulares de ensino. As pessoas de todas as idades
que têm acesso ao computador e a Internet utilizam
esses recursos para se informar, trocar idéias,
discutir temas específicos etc. Esses momentos, de
comunicação, de lazer e de auto-instrução, com base
em interesses pessoais, raramente são orientados
ou aproveitados nas atividades de ensino. Em
dois mundos paralelos – na escola e em atividades
informais com as novas tecnologias – o conhecimento
é trabalhado, com fins e objetivos distintos (KENSKI,
2003, p. 60-70).

Na realidade, as tecnologias digitais de informação e
de comunicação, principalmente o computador e o acesso
a internet, começam a fazer parte das atividades de ensino
realizadas nas escolas brasileiras.
Entretanto, para Gadotti (2000), os sistemas educacionais
ainda não conseguiram avaliar suficientemente o impacto da
comunicação audiovisual e da informática. Ainda trabalhase muito com recursos tradicionais que não têm apelo para
as crianças e jovens. Os que defendem a informatização da
educação sustentam que é preciso mudar profundamente os
métodos de ensino, a capacidade de pensar.
Todavia, a função da escola será, de ensinar sempre a
pensar criticamente, no sentido de dominar mais linguagens e
metodologias, sobretudo a linguagem eletrônica.
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Na opinião de Machado (1992, p.174) o horizonte da
polivalência dos jovens e adultos está sendo colocado pela
aplicação das tecnologias emergentes e tem sido interpretado
como o novo em matéria de qualificação.
De acordo com a visão de Peña Castro (1993) a
vulnerabilidade das novas tecnologias e seu acelerado ritmo de
superação faz com que o trabalhador se torne objeto de particular
preocupação das empresas. Somam-se a isso os prejuízos
que podem decorrer do uso inadequado de equipamentos de
alto custo em um dos segmentos que pode inviabilizar todo o
processo de produção.
Esse conjunto de aspectos torna as novas tecnologias
mais dependentes do trabalhador jovem ou adulto.
Na visão de Rummert (2000), é precisamente essa
constatação que evidencia o fato de que a educação e a capacitação
dos trabalhadores passam a integrar, juntamente com as
condições materiais de produção e as formas de organização
do trabalho, o que em seu conjunto, Marx denominou de forças
produtivas. Todavia, desvela-se, a retórica de que a educação
e a qualificação do jovem ou adulto são benefícios resultantes
do desenvolvimento do capitalismo e imprescindíveis ao seu
desenvolvimento.
Hoje, a educação valoriza um determinado saber,
adequado às atuais demandas do mercado. Cabe aos jovens e
adultos adquirir conhecimentos novos para incorporá-los à sua
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prática cotidiana.
Segundo Gadotti (2000) na sociedade da informação, a
escola deve servir de bússola superando a visão utilitarista de só
oferecer informações úteis para a competitividade, para obter
resultados. Deve oferecer uma formação geral na direção de
uma educação integral. A sociedade do conhecimento possui
múltiplas oportunidades de aprendizagem: parcerias entre o
público e o privado; avaliações permanentes; autonomia da
escola; generalização da inovação.
Conforme Lombardi (2005) nesse contexto entende-se
que o mundo do trabalho está ligado às necessidades humanas.
É nas condições materiais e políticas de cada época que são
registradas as mediações objetivas que respondem a essas
necessidades. O que significa compreender que a centralidade
do trabalho tem uma dimensão fundamental, criadora de vida,
de cultura, conhecimento e vida social.
Assim sendo, o trabalho exige uma força positiva, uma
atitude de luta e de esforço para ultrapassar a barreira das
dificuldades e dos desafios do cotidiano.
Ramos (2010) admite que a educação profissional galga,
então, um conjunto de regulamentação, configurado pelas
Diretrizes e Referenciais Curriculares Nacionais de Educação
Profissional de Nível Técnico. Primeiramente, definindo as
áreas da educação profissional e estabelecendo princípios
pedagógicos da formação; e posteriormente, detalhando as
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diretrizes para cada uma dessas áreas.
De conformidade com a Confederação Nacional da
Indústria – CNI (1993), as atuais condições das forças produtivas
que dão destaque às subjetividades do trabalhador e que, através
das novas tecnologias alteram a organização hierárquica das
empresas exigindo melhor relação entre os diferentes níveis
hierárquicos; põe em cheque o clássico embate capital/trabalho,
base sobre a qual se assentou tradicionalmente, grande parte
das teses educacionais.
Nos dias atuais, para o alcance de níveis de desenvolvimento
compatíveis com as necessidades e interesses das camadas
populares surge a necessidade de que, ao lado do PRONATEC,
SENAI, EJA; no contexto político, social e econômico as medidas
adotadas possam transformar os processos de aquisição e
desenvolvimento dos programas em competências, habilidades
humanas para o mundo do trabalho e da cidadania como um
todo.

2.10 A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS PARA
OS ALUNOS
Hoje, o uso das tecnologias educacionais torna-se uma
ferramenta imprescindível para o sistema de educação de
jovens e adultos.
Segundo Ferreira (2016) as mudanças ocorridas nas últimas
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

146 |Aprendizagem na educação de jovens e adultos

décadas, sobretudo no que diz respeito às inovações tecnológicas
colocaram em evidência os meios de comunicação como um
transmissor de informações em velocidade surpreendente para
o mundo inteiro. Estes avanços tecnológicos desenvolveram
também a criação de equipamentos e instrumentos de auxílio
extremamente necessários no campo educacional.
Portanto, esse processo de imbricação entre trabalho e
aprendizagem vem caracterizando a sociedade da informação.
Serpa (2003) menciona que nas sociedades anteriores,
principalmente na sociedade industrial, trabalho e aprendizagem
eram polos distintos e raramente articulados. A sociedade da
informação surgiu por meio da tecnologia digital, tecnologias
estas que condicionam as práticas sociais, cognitivas e políticas
no nosso tempo.
De conformidade com os estudos de Gadotti; (2006, p.43)
“a escola e a sociedade precisam ter uma visão holística sobre
as tecnologias a favor da educação”. Assim sendo, destaca-se o
uso do computador no ensino profissionalizante da EJA como
uma grande ferramenta para o crescimento educacional.
Não se pode negar o impacto provocado pela
tecnologia de informação e comunicação na
configuração da sociedade atual. Por um lado,
tem-se a inserção dessa tecnologia no dia-a-dia da
sociedade, a exigir indivíduos com capacitação para
bem usá-la; por outro lado, tem-se nessa mesma
tecnologia um recurso que pode subsidiar o processo
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de aprendizagem como um todo (BRASIL/MEC,
2006, p.87).

Durante mundo anos, o computador representava apenas
uma máquina, mas, nos dias de hoje, comporta dimensões
múltiplas na inserção da cultura e do mercado profissional.
O uso de informações por meio da comunicação digital tem
transformado o cotidiano das pessoas do mundo inteiro.
Segundo Kenski (2003) assumir o uso das tecnologias
digitais no ensino pelas escolas requer que ela esteja preparada
para realizar investimentos em equipamentos e, principalmente,
na viabilização das condições de acesso e de uso dessas máquinas.
No atual momento tecnológico, não basta as escolas possuir
computadores para o uso de atividades de ensino. Torna-se
necessário que esses computadores estejam interligados e em
condições de acessar a internet e todos os demais sistemas e
serviços disponíveis nas redes.
Com o acesso às redes multiplicam-se as possibilidades
de ensino e ampliam-se os espaços das escolas para acessar
informações e divulgar atividades realizadas no âmbito da
instituição.
Cardoso (2004) admite que a sociedade dos dias atuais
encontra-se significativamente apoiada nos modernos recursos
tecnológicos. De todas as tecnologias, o computador é um dos
mais presentes, uma vez que, representa a base principal das
novas tecnologias.
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A informática significa mais do que um conjunto de
micros, é uma realidade concreta na vida das pessoas. Na
concepção de Serpa (2003) a gênese das tecnologias digitais
de informação e comunicação, ou tecnologias proposicionais se
institui no contexto do mundo moderno através das evoluções
burguesas (industrial e científica) entre os séculos XVII, XVIII
e XIX. Mas, é no século XX que as tecnologias proposicionais
ganham corpo, isto é, saem de projetos, protótipos ou simples
algoritmos e evoluem para o uso da máquina.
Trata-se, portanto de um avanço tecnológico
fundamentalmente
marcado
pela
evolução
dos
microprocessadores e pela digitalização da informação,
processos ocorridos na segunda metade do século passado.
Segundo Castells (2007, p. 505) “a informação representa
o principal ingrediente de nossa organização social, e os
fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem o
encadeamento básico de nossa estrutura social”.
Na opinião de Bovo (2002, p.107) “é de suma importância
promover a educação de jovens e adultos para responder aos
imperativos do mundo atual, e também, para garantir melhores
condições educativas para as próximas gerações”.
O computador tem feito uma trajetória na vida
brasileira semelhante à da televisão, ou seja, muitas
famílias optam por ter um microcomputador em
casa, em lugar de outros bens, que, teoricamente,
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seriam mais necessários. Saber operar
basicamente um microcomputador é condição de
empregabilidade. Contudo, a presença da informática
ocorre de inúmeras outras formas, diversas do
microcomputador e às vezes imperceptíveis à grande
maioria da sociedade. As máquinas são cada vez mais
controladas e operadas por métodos computacionais
e o desconhecimento dessa realidade acentua a
problemática do desemprego (BRASIL, 1999, p.185).

A informática no campo da Educação de Jovens e
Adultos tem o poder de dinamizar, promover um aprendizado
mais significativo e desenvolver a motivação do ensino
profissionalizante.
Kenski (2003, p.74) complementa:
As características dessas novas formas de ensinar
baseiam-se na consciência sobre as alterações
nos papeis dos professores e das escolas no
oferecimento de oportunidades de ensino; na
ampliação das possibilidades de aprendizagem em
outros espaços, não escolares; na possibilidade de
oferecimento de ensino de qualidade em espaços,
tempos e lugares diferenciados (presenciais ou à
distância); no oferecimento do ensino ao aluno, a
qualquer momento e onde quer que ele esteja; e no
envolvimento de todos para a construção individual
e coletiva dos conhecimentos.

Na visão de Castells (1999) a informação é, em nosso
tempo, a principal matéria-prima da cena sociotécnica. Além de
matéria-prima é também infraestrutura a partir do momento
em que é produzida, armazenada e difundida digitalmente por
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uma rede global de tecnologias estruturadas pela convergência
das tecnologias da informática com as tecnologias das
telecomunicações. Por este motivo é chamada de sociedade em
rede.
Lemos (2009) menciona que rede é a marca do social em
nosso tempo. Rede significa que estamos conectados por uma
composição comunicativa, sociotécnica, que se atualiza a cada
relação e conexão que estabelecemos em qualquer ponto dessa
grande rede.
Entretanto, vive-se na interface entre processos de
transição que exigem dos profissionais da educação, novas
dinâmicas epistemológicas, técnicas e metodológicas.
Conforme Santaella (2002), o conhecimento não é mais
uma categoria restrita ao processo de escolarização, processo
este, na maioria das vezes, desarticulado do processo produtivo
fabril. A sociedade da informação que hoje é condicionada pelas
tecnologias digitais em rede, pode vir a ser, a partir de diversos
agenciamentos de fato uma sociedade do conhecimento e quiçá,
uma sociedade da aprendizagem.
A informação é a sistematização de dados advindos de
processos variados de produção. Quando se fala em um recurso
ou material didático, estamos diante da informação, que muitas
vezes, é uma coleção de dados agrupados ou produtos de um
processo de conhecimento de seus autores. Por exemplo, um
livro de Paulo Freire é conhecimento para o leitor da obra no
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sentido de compreender, adentrar e compartilhar com outros
sujeitos Salvat (2000), uma autora espanhola, diz que a escola,
pela primeira vez em sua história, não está isolada, ela pode
estar conectada a outros centros, outras fontes de informação
que estão além das paredes da sala de aula, dos livros, dos
textos. E isto, conduz de fato a uma alteração da vida escolar. No
entanto, as inovações na escola se fazem de uma forma muito
lenta. A cultura escolar presa em seus ritos tem dificuldade de
se desinstalar e acolher o novo. Isso acontece com muita força
em relação ao computador e a internet.
Segundo Levy (1993, p. 9) “a escola é uma instituição que
há cinco mil anos se baseia no falar, ditar do mestre, na escrita
manuscrita do aluno e, há quatro séculos, em uso moderado
da impressão”. Portanto, assumir o computador e a internet
com o que eles disponibilizam é uma tarefa difícil, pois supõe o
abandono de um hábito antropológico mais do que milenar, o
que não pode ser feito em alguns anos.
Rebelo (2016) informa que a inclusão digital representa
a melhoria das condições de vida de uma determinada
comunidade com a implementação da tecnologia.
Conforme Lévy (1993, p.129) as mudanças das ecologias
cognitivas devidas, entre outros, à aparição de novas tecnologias
intelectuais ativam a expansão de formas de conhecimentos que
durante muito tempo estiveram relegadas a certos domínios.
Atualmente, o domínio da informática torna-se uma
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

152 |Aprendizagem na educação de jovens e adultos

exigência, condição imprescindível para a inserção no mercado
de trabalho e consequentemente para o exercício da cidadania.
A internet permite à escola o desenvolvimento de diferentes
atividades, como: a busca ágil de informações (pesquisa escolar,
visitas a museus, visitas a sites interativos, artes plásticas,
música, literatura, cursos virtuais); b) interações com pessoas
(fóruns e listas de discussão, comunidades virtuais, e-mails); c)
entretenimento (jogos, simulações).
Na opinião de Salvat (2000), só se pode falar de integração
do computador/internet quando o seu uso se torna habitual
nas aulas durante as tarefas de leitura e escrita, obtenção de
informações, experimentações, comunicações, dentre outros.
Um uso tão natural e comum como o livro, o lápis e o giz já
são invisíveis para nós. Portanto, a integração acontece quando
essa nova tecnologia deixa de ser visível no cotidiano escolar
para se tornar invisível, naturalmente.
Na realidade, a verdadeira integração do computador e
da internet no cotidiano escolar supõe uma nova organização,
mudanças no próprio espaço da sala de aula. E isso não acontece
de um dia para o outro, necessita de tempo, estrutura e apoio.
Kenski (2003, p.75) explica que o impacto das novas
tecnologias reflete-se de maneira ampliada sobre a própria
natureza de que é a ciência e do que é conhecimento socialmente
válido. Exige uma reflexão profunda sobre a escola e o ensino
que ela oferece e do próprio processo pedagógico em ação.
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Essas alterações nas estruturas dos conhecimentos
caracterizam-se como desafios para as instituições de ensino
de todos os níveis e, requerem novas concepções e novas
perspectivas para a ação docente.
[...] A escola é o local onde se dá (ou deveria dar-se) a
educação sistematizada, a escola participa da divisão
social do trabalho, isso significa que há um mínimo
de conteúdos culturais de que todo cidadão deverá
apropriar-se para não ser prejudicado no usufruto
de tudo aquilo a que ele tem direito por pertencer
a esta sociedade. A escola fundamental reveste-se
de uma dupla responsabilidade social: por um lado,
é uma mediação indispensável para a cidadania,
ao prover, de modo sistemático e organizado, a
educação que atualiza historicamente as novas
gerações. Por outro, porque não pode dar conta de
todo o saber produzido historicamente, ela precisa
fazer isso de modo seletivo, priorizando aquilo que é
mais relevante para a formação dos cidadãos. Tudo
isso empresta uma extrema seriedade àquilo que a
escola se propõe a fazer e àquilo que ela de fato faz
(PARO, 2010, p.9).

Segundo Campos (2009, p.18) para atender essa
modalidade de ensino, a escola precisa adequar suas práticas
ao contexto de cada educando, inclusive propiciando o acesso
às tecnologias digitais.
Assim sendo, torna-se evidente que as tecnologias
da informação e da comunicação atendam aos propósitos
educativos no sentido de contribuir para a transformação da
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prática escolar. Para Loch (2009, p.103) a aprendizagem deve
estar baseada na possibilidade de que as tarefas da escola
possam ajudar os alunos a desenvolver novos significados e
novas experiências, e não os significados e experiências criados
por outros.
De acordo com Chaves (2016) a palavra tecnologia é
tudo que foi inventado em termos de artefatos, assim como de
métodos e técnicas para ampliar a capacidade física, sensorial,
motora e mental do indivíduo.
Na concepção de Silva (2003), no mundo da vida convivese principalmente com crianças e jovens que interagem
diretamente com as tecnologias digitais. Os estudantes do
nosso tempo estão transitando cada vez mais rapidamente
da mídia de massa para a mídia interativa. É preciso destacar
o problema da inclusão digital que, sobretudo, é inclusão
social. Numa sociedade em constante mudança a partir da
infraestrutura das tecnologias digitais, falar em exclusão digital
é tocar diretamente social.
O digital e suas dinâmicas são à base do nosso tempo. Ao
passo que o movimento de exclusão é inversamente proporcional.
Inclusão digital é não só ter acesso, mas é, sobretudo, ser autor
para desenvolver e vivenciar a cidadania.
A indústria da informação torna-se fundamental
no contexto contemporâneo. Através dela, a opinião
pública se guia e, em muitos países, ela absorve
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significativo percentual de trabalhadores. Surge
um novo modelo de sociedade, dita informacional.
Na educação, as mudanças não ocorrem de
forma tão rápida quanto na tecnologia gerando
um distanciamento a ser superado. O mundo da
tecnologia e da informação nos fornece indicações,
aprimora os nossos sentidos, permite-nos viver em
um bem-estar com que nossos antepassados não
ousaram sonhar. Ter acesso ou não à informação
pode se constituir em elemento de discriminação na
nova sociedade que se organiza. O que já se pode
constatar, atualmente, é o distanciamento entre os
que conhecem e desconhecem o funcionamento dos
computadores. Este momento pode ser superado
através de mudanças nos currículos escolares, que
devem desenvolver competências de obtenção e
utilização de informações, por meio do computador,
e sensibilizar os alunos para a presença de novas
tecnologias no cotidiano (BRASIL, 1999, p.185).

Para Bovo (2002) o computador representa uma
ferramenta de grande prioridade nos diferentes estilos de
aprendizado e nas mais variadas situações de ensino, inclusive
dando margem à criação de novas abordagens.
Hoje é bastante comum ouvir dizer que as tecnologias
invadem o cotidiano das pessoas. No parecer de Kenski
(2007) a facilidade de interação e comunicação facilitou a
globalização da economia. Com o fim da Guerra Fria, o colapso
do socialismo e o início da era tecnológica, a partir dos anos
1990, o mundo começou a sentir a crescente hegemonia do
pensamento liberal. Esse movimento foi acompanhado pela
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evolução de novos conceitos no mundo do trabalho (qualidade,
produtividade, terceirização, reengenharia etc), como resultado
do desenvolvimento e da introdução de novas tecnologias na
produção e na administração empresarial.
A educação também representa um mecanismo poderoso
de articulação das relações entre poder, conhecimento e
tecnologias.
Para Kenski (2007), desde pequena, a criança é educada
em um determinado meio cultural familiar onde adquire
hábitos, atitudes, habilidades e valores que definem a sua
identidade social. A forma como se expressa oralmente, como
se alimenta e se veste, como se comporta dentro e fora de casa
são resultados do poder educacional da família e do meio em
que vive.
Da mesma forma, a escola também exerce o seu poder
em relação aos conhecimentos e ao uso das tecnologias com
a mediação entre professores, alunos e os conteúdos a serem
aprendidos.

2.11 O PAPEL DO PROFESSOR NA CONDUÇÃO DA
APRENDIZAGEM DAS NOVAS TECNOLOGIAS
Nos dias atuais, vive-se um novo momento tecnológico. A
ampliação das possibilidades de comunicação e de informação,
por meio de equipamentos como o telefone celular, a televisão e
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o computador altera nossa toda a forma de viver e de aprender
do ser humano.
Segundo Kenski (2003) as novas tecnologias da
informação e da comunicação (NTICs) articulam várias
formas eletrônicas de armazenamento, tratamento e difusão
da informação no processo de aprendizagem em sala de aula.
A velocidade das alterações no universo informacional cria a
necessidade de permanente atualização do professor para
acompanhar essas mudanças. Abrir-se para novas educações
– resultantes de mudanças estruturais nas formas de ensinar e
aprender possibilitadas pela atualidade tecnológica – é o desafio
a ser assumido, também, por toda a sociedade.
Na opinião de Pereira (2006) o processo de aprendizagem
de jovens e adultos oferece muitos desafios tanto para aqueles
que se propõem a assumir essa tarefa de professor quanto para
os alfabetizandos. Muitas práticas se mostram insuficientes
para promover a inserção plena dos alfabetizandos na cultura
e na escrita. As limitações são de diferentes ordens; entre elas
a seleção de conteúdos e a adequação de métodos de ensino.
Somado a isso, há no processo as expectativas dos educandos
em relação ao aprendizado propriamente dito.
No entanto, essas condições são institucionalmente
construídas e referem-se, do ponto de vista dos alunos, às suas
expectativas: o que buscam e o que acreditam ser capazes de
conseguir.
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Na concepção sócio histórica de Vygotsky (1989), o
processo de aprendizagem ocorre por meio da interação entre
o educando, o objeto de conhecimento e educador, que assume
o papel de mediador, intervindo na aprendizagem supondo que
o educando possui conhecimento que podem ser reelaborados e
aprofundados. O ser humano não nasce com inteligência pronta,
porém pode desenvolvê-la através da convivência com outros
indivíduos, porque este traz consigo ao existir a capacidade de
construí-la, que constitui a sua herança biológica. A vivência em
sociedade é essencial, pois é através da interação com o meio
social impregnado de cultura que o ser humano constrói a sua
inteligência.
Assim sendo, ao estabelecer com estas relações mútuas,
evoluem e vão mudando as formas de compreender o mundo
ao longo de seu desenvolvimento intelectual do ser humano não
é produto só da maturação biológica, sim pelo conhecimento
acumulado através das interações com o ambiente rico em
cultura e significado. As funções psicológicas superiores dos
seres humanos (percepção, atenção, memória, capacidade para
solucionar problemas) surgiram através da intrigada interação
dos fatores biológicos e de fatores culturais que evoluíram no
decorrer da história humana.
Na sua busca constante de respostas para as suas
indagações e satisfação das suas necessidades, o ser humano
transforma a natureza e ao mesmo tempo transforma-se
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passando a ser um produto de seu ambiente como também um
agente ativo no processo de construção do conhecimento. Por
meio da ação, em busca de significados consegue transformarse em um ser com um grau de inteligência super desenvolvido.
Ao longo do seu desenvolvimento e da sua aprendizagem o ser
humano vai conseguindo progredir cada vez mais e mais.
Segundo Valente (2007) a aprendizagem não é, em si
mesma, desenvolvimento, entretanto uma correta organização
de aprendizado conduz ao desenvolvimento mental, ativa todo
um grupo de processos de desenvolvimento e esta ativação não
poderia produzir-se sem aprendizagem. A aprendizagem e o
desenvolvimento são fenômenos distintos e interdependentes,
cada um tornando o outro possível.
Dessa forma, o educador deve descobrir as relações
reais entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de
aprendizagem do educando, para isto elaborou a teoria da
zona de desenvolvimento proximal, que explica como sendo as
funções que ainda não amadureceram, que estão em processo
de maturação.
É a distância entre o nível de desenvolvimento real, grau
de desenvolvimento mental já conquistado por um sujeito, ou
seja, a sua capacidade de solucionar um problema sem ajuda
de ninguém e o nível de desenvolvimento potencial que define
tudo aquilo que um indivíduo pode fazer por ser da espécie
humana; é o previsível e o esperável, como, por exemplo, a
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capacidade de imitar, de falar. Numa atividade coletiva ou sob
a orientação de um mediador, usando a imitação, o educando
é capaz de fazer muito mais coisas do que se estivesse sozinho.
Porém esta imitação não fica limitada a processo
mecânico como nos animais, mas sim num processo dinâmico
resultando em desenvolvimento. O processo de desenvolvimento
cognitivo progride de forma mais lenta e atrás do processo
de aprendizagem, desta sequenciação resultam então a zona
de desenvolvimento proximal. Nesta relação o educador é
o planejador, transformador e o condutor do processo de
aprendizagem intervindo no processo de aprendizagem
considerando não somente o nível de desenvolvimento potencial
e real, mas principalmente que o educando possui uma zona de
desenvolvimento proximal funções que estão em processo de
maturação.
Se o educador envolver a criança em um processo de
aprendizagem adequadamente organizado a mesma conseguirá
amadurecer estas funções e consequentemente elevar o seu
nível de desenvolvimento real, como também despertar novas
funções para o estado embrionário.
Vygotsky (1989) explica que o educador tem que
estar ciente de que deve criar situações problemas que
levem o educando a questionamentos e a busca de respostas
orientando-o a chegar a uma conclusão, ou seja, a construir
os seus conceitos. O trabalho do educador é de decidir sobre
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a qualidade e quantidade de conhecimento, idéias, conceitos
e princípios a serem explorados nas atividades curriculares,
estabelecendo uma relação intrínseca com a realidade social
que está inserida, contextualizando assim o ensino.
Aprender é um processo contínuo de construir novos
conhecimentos. Isso acontece porque à medida que
as pessoas desenvolvem habilidades para acessar e
dar significado à informação, refinamentos destas
habilidades são necessários ao longo da vida, de modo
que elas possam ser ajustadas às novas situações e
necessidades. A maneira como esses refinamentos
acontecem e a duração deles dependerá das
necessidades e estratégias de aprendizagem de cada
pessoa. No entanto, este processo de aprendizagem
deverá ocorrer continuadamente (VALENTE, 2007,
p.57).

A aprendizagem ao longo da vida significa que se uma
pessoa deseja aprender, por algum motivo ou razão, ela poderá
fazê-lo, independentemente do espaço, tempo ou lugar. O
conhecimento escolar é dinâmico e não uma mera simplificação
do conhecimento científico, que se adequaria à faixa etária e aos
interesses dos alunos. Dessa forma, o conhecimento escola é
resultado de fatos, conceitos, e generalizações, sendo, portanto,
o objeto de trabalho do professor.
Para Boff (2000, p. 82), “conhecer implica, pois, fazer
uma experiência e a partir dela ganhar consciência e capacidade
de conceptualização. O ato de conhecer, portanto, representa
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um caminho privilegiado para a compreensão da realidade, o
conhecimento sozinho não transforma a realidade; transforma
a realidade somente a conversão do conhecimento em ação”.
O conhecimento não ocorre individualmente. Ele acontece
no social gerando mudança interna e externa no cidadão e nas
relações sociais, tendo sempre uma intencionalidade.
Conforme Freire (2003, p. 59), “o conhecimento é sempre
conhecimento de alguma coisa, é sempre intencionado, isto é,
está sempre dirigido para alguma coisa”. Portanto, há de se ter
clareza com relação ao conhecimento escolar, pois como destaca
Severino (1988, p. 88), “educar contra-ideologicamente é utilizar,
com a devida competência e criatividade, as ferramentas do
conhecimento, as únicas de que efetivamente o homem dispõe
para dar sentido às práticas mediadoras de sua existência real”.
Pereira (2006, p.25) também adianta:
No que diz respeito ao professor essas condições
têm a ver com sua formação, com a percepção
de si mesmo e de seu papel na escola, com sua
interação em relação ao conhecimento, aos jovens
e adultos, ao espaço da sala de aula, dentre outros.
Dizem respeito, ainda, aos materiais didáticometodológicos preexistentes, à organização escolar,
à carga horária, aos módulos, à duração e outros.

Segundo Kenski (2007, p.19) as tecnologias invadem
as nossas vidas, ampliam a nossa memória, garantem novas
possibilidades de bem-estar e fragilizam as capacidades naturais
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do ser humano.
O desenvolvimento tecnológico de cada época da
civilização marcou a cultura e a forma de compreender a sua
história. Todas essas descobertas serviram para o crescimento
e desenvolvimento do acervo cultural da espécie humana.
Valente (2007) ressalta que as novas tecnologias, em geral,
e os ambientes multimídia estão possibilitando a expansão dos
espaços de convivência e de aprendizagem, desmaterializando
as paredes das organizações em direção à comunidade, e
possibilitando o surgimento de programas educacionais mais
adequados às novas realidades organizacionais e sociais.
Sobre tecnologia, Noble (1984) assinala que se criou uma
redoma falaciosa em torno do verdadeiro propósito e natureza
da tecnologia. Segundo o autor “esta é vista na sociedade como
um processo autônomo; algo constituído e visto à margem de
tudo como se tivesse vida própria, independente das intenções
sociais, poder e privilégio.
Examina-se a tecnologia como se fosse algo que
mudasse constantemente, e que constantemente,
provocasse alterações profundas na vida das escolas.
Decerto que isto é parcialmente verdade. No entanto,
se nos debruçarmos sobre o que tem vindo a mudar
podemos incorrer no erro de não questionar quais
as relações que permanecem inalteradas. “Dentre
estas, as mais importantes são as desigualdades
econômicas e culturais que dominam a nossa
sociedade” (NOBLE, 1984, p.67).
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Segundo Machado (2002), o processo educativo há
de se revelar capaz de sistematizar a tendência à inovação
solicitando o papel criador do homem. É preciso implementar
no Sistema Educacional, uma pedagogia mediante a qual não
apenas se reforme o ensinamento, mas que também se facilite
à aprendizagem.
A tecnologia tem um impacto significativo não só na
produção de bens e serviços, mas também no conjunto das
relações sociais e nos padrões culturais vigentes.
A LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 ao
propor a formação tecnológica como eixo do currículo assume,
segundo Kuerger (2000), a concepção que aponta como síntese,
entre o conhecimento geral e o específico, determinando novas
formas de selecionar, organizar e tratar metodologicamente os
conteúdos.
A tecnologia deve ser entendida como uma ferramenta
sofisticada e alternativa no contexto educacional, pois a mesma
pode contribuir para o aumento das desigualdades, ou para a
inserção social se vista como uma fonte de estabelecer mediações
entre o aluno e o conhecimento em todas as áreas.
Na concepção de Galvão (1997) velocidade é o termo
síntese do status espaço-temporal do conhecimento na
atualidade. Velocidade para aprender e velocidade para
esquecer. Velocidade para acessar as informações, interagir
com elas e superá-las com outras inovações. Essa explosão de
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informação, de um lado, presta-se a criar meios cada vez mais
eficientes para o armazenamento e a circulação instantânea de
informações, de outro, desenvolve softwares e programas de
busca que nos ajudam a administrar um espaço bem amplo.
Valente (2007) ressalta que o papel do professor é passar
a informação e os estudantes, de alguma maneira, devem
converter essa informação em conhecimento para que possam
aplicá-lo nas situações de resolução de problema que encontram
na vida. Todavia, essa construção pode não acontecer, pois ela
depende da mediação do professor.
As novas tecnologias oferecem perspectivas sem
precedentes ao desenvolvimento. Segundo Kenski (2003)
a tecnologia moderna reestrutura mais profundamente a
consciência e a memória, impondo uma nova ordem nos modos
de compreender e de agir sobre o mundo. O tempo, o espaço,
a memória, a história, a noção de progresso, a realidade, a
virtualidade e a ficção são algumas das muitas categorias que
são reconsideradas em novas concepções baseadas nos impactos
que, na atualidade, as tecnologias eletrônicas apresentam na
vida das pessoas.
Em princípio, a revolução digital transforma o espaço
educacional. Na nova era tecnológica o saber viaja veloz. As
variadas possibilidades de acesso à informação e à interação
proporcionadas pelas novas tecnologias viabilizam o
aparecimento das escolas virtuais, modalidade de ensino a
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distância para todos os níveis e todos os assuntos.
Nesse contexto, Levy (1993) categoriza o conhecimento
existente nas sociedades em três formas diferentes: a oral, a
escrita e a digital. Embora essas formas tenham surgido em
épocas diferentes, elas coexistem e estão todas presentes na
sociedade atual. A forma escrita de apreensão do conhecimento
é a que prevalece em nossas culturas letradas, mas, a
linguagem oral ainda é a que predomina em todas as formas
de comunicação. Em meio a elas, o estilo digital engendra,
obrigatoriamente, não apenas o uso de novos equipamentos
para a produção e a apreensão de conhecimentos, mas também
novos comportamentos de aprendizagem e novos estímulos
perceptivos.
Valente (2007) ressalta que a sociedade do conhecimento
e a disseminação das tecnologias digitais têm auxiliado no
estabelecimento da distinção entre informação e conhecimento.
Conhecimento é o que cada indivíduo constrói processando ou
atribuindo significado à informação que recebe, de conformidade
com a sua experiência.
O papel da aprendizagem é visto como o desenvolvimento
continuado de habilidades para integrar a informação e a
experiência com o intuito de atingir mobilidade ao longo da
hierarquia: informação, conhecimento e sabedoria.
A tecnologia possibilita ao homem a exposição de
suas idéias e de seus pensamentos tornando-o livre em sua
Editora Via Dourada

Moacyr Gonçalves de Aquino Junior | 167

capacidade de reflexão e apreensão da realidade. Na sala de
aula, a dinâmica entre alunos e professores também se altera.
As atividades didáticas buscam caminhos e alternativas digitais
dos mais atualizados.
Laurillard (1995) apresenta os papeis do professor
e do aluno em quatro diferentes tipos de ensino que podem
ser desenvolvidos por meio dos mais variados tipos de novas
tecnologias de comunicação e informação. No primeiro tipo,
o professor se apresenta como o contador de histórias e pode
ser substituído por um vídeo, um programa de rádio ou uma
teleconferência, por exemplo. No segundo tipo, o professor
assume o papel de negociador e o ensino se da discussão do
conteúdo aprendido em outros tipos de interações fora da
sala de aula. Uma terceira possibilidade exclui inclusive a ação
direta do professor. Nesse caso é o aluno que assume o papel
de pesquisador e interagem com o conhecimento por meio dos
mais diferenciados recursos multimidiáticos.
O aluno aprende por descoberta e ao professor cabe a
interação final com o aluno, para ordenar os conhecimentos
apreendidos pelos alunos nos outros espaços do saber. A
quarta e última modalidade de ensino é a que apresenta
professores e alunos como colaboradores, utilizando os recursos
multimidiáticos em conjunto para realizarem buscas e trocas de
informações, criando um novo espaço significativo de ensinoaprendizagem em que ambos (professor e aluno) aprendem.
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Portanto, a escola, como uma das instituições de memória
social, coloca-se como ponto de recepção e de troca com as
demais instituições culturais, visando promover a educação em
um sentido amplo.
Conforme Kenski (2003), as tecnologias redimensionaram
o espaço da sala de aula em pelo menos dois aspectos. O
primeiro diz respeito aos procedimentos realizados pelo grupo
de alunos e professores no próprio espaço físico da sala de aula.
Nesse ambiente, a possibilidade de acesso a outros locais de
aprendizagem, como bibliotecas, sala de informática, dentre
outros, com os quais alunos e professores podem interagir e
aprender modifica toda a dinâmica das relações de ensino e
aprendizagem. Em um segundo aspecto, é o próprio espaço
físico da sala de aula que também se altera.
Assim sendo, por meio do cotidiano na sala de aula o
aluno descobre aspectos capazes de estabelecer, em outros
momentos criativos de ensino, pontos e diálogos que garantem
a aproximação entre as várias culturas vistas na escola.
Para Lyotard (1990, p.3) o saber científico acompanha a
evolução tecnológica. As alterações na circulação e no acesso
aos novos conhecimentos influem na forma como estes são
divulgados e utilizados.
Na era digital ou tecnológica isso significa uma revolução
no plano educacional. Kenski (2003) acrescenta que existe uma
preocupação na transmissão de saberes ou a construção de
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conhecimentos na interioridade dos alunos, acerca do consumo
imediato das formas de acesso a dados e informações digitais.
As aprendizagens, o desenvolvimento do pensamento
lógico e científico realiza-se através da interação comunicativa,
o que possibilita a construção social do conhecimento. Valente
(2007, p.59) enfatiza que as experiências de aprender e ensinar
são prazerosos e não nos damos conta que estamos aprendendo
ou ensinando. Nestas situações, tem-se a oportunidade de
vivenciar uma experiência ótima, alcançando um sentimento
de divertimento, como bons momentos da vida.
Em geral, a experiência e a aprendizagem acontecem
quando as pessoas estão inteiramente envolvidas na situação
e buscando verdadeiramente o maior aproveitamento possível.
Para Kenski (2003), na atualidade, as tecnologias precisam ser
vistas como geradoras de oportunidades para alcançar as várias
oportunidades de comunicação e interação entre professores
e alunos todos exercendo papeis ativos e colaborativos na
atividade didática.
Kerckhove (1997) explica que no reino das redes
integradas, o crescimento das interações humanas – pessoais,
sociais, institucionais – está concentrando e multiplicando
a energia mental humana. A internet nos permite acender a
um entorno vivo, quase orgânico, de milhões de inteligências
humanas que estão trabalhando constantemente em muitas
coisas que sempre tem uma relevância potencial para todos.
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Na realidade, diariamente, milhões de pessoas passam
muito tempo conectadas numa grande velocidade. Cada pessoa
se conecta a muitas outras mediante sistemas digitais de
funcionamento integrado que são as redes.
Para Kenski (2000, p.32) professores e alunos, reunidos
em equipes de aprendizagem, partilhando informações,
pesquisando e aprendendo juntos; dialogando com outras
realidades, dentro e fora da escola, este é o novo modelo
educacional possibilitado pelas tecnologias digitais.
O ambiente educacional virtual não suprime o espaço
educacional presencial. Ao contrário, ele o amplia. Os projetos
de educação permanente, as diversas instituições e os vários
cursos; que podem ser ofertados para todo o nível médio da
educação de jovens e adultos através das redes criam novas
dimensões para o acesso à educação, novas possibilidades de
comunicação, novas oportunidades para o avanço na ação e na
formação do cidadão.
De acordo com Silva (1997) para que as novas tecnologias
não sejam vistas como apenas mais um modismo, mas com
a relevância e o poder educacional transformador que elas
possuem, é preciso refletir sobre o processo de ensino de maneira
global. A nova lógica leva em consideração a utilização das
novas tecnologias no processo de ensino, mas com perspectivas
diferenciadas. É preciso primeiramente considerar e definir
que tipo de educação se deseja desenvolver e que tipo de aluno
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se pretende formar.
Assim, torna-se importante considerar que as tecnologias
sejam elas novas ou velhas, condicionam os princípios, a
organização e as práticas educativas e impõem profundas
mudanças na forma de organizar os conteúdos a serem
ensinados.
As velozes transformações tecnológicas da atualidade
impõem novos ritmos e dimensões à tarefa de
ensinar e aprender. É preciso estar em permanente
estado de aprendizagem e de adaptação ao novo.
Não existe mais a possibilidade de considerar a
pessoa totalmente formada, independentemente
do grau de escolarização alcançado. Além disso,
múltiplas são as agências que apresentam
informações e conhecimentos a que se pode ter
acesso, sem a obrigatoriedade de deslocamentos
físicos até as instituições tradicionais de ensino
para aprender. Escolas virtuais oferecem vários
tipos de ensinamentos on-line, além das inúmeras
possibilidades de estar informado por meio das
interações com todos os tipos de tecnologias
(KENSKI, 2003, p.30).

Compreende-se que na atualidade o que se desloca é
a informação. Seguindo o pensamento de Virílio (1993), a
informação se desloca em dois sentidos: o primeiro, referente à
espacialidade física, em tempo real; o segundo, por sua alteração
constante e também pelas transformações permanentes e
temporalidade intensiva.
Na realidade, existe uma percepção geral de que o
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sentido do tempo se entrecruza no cotidiano. De acordo com
Kenski (2003, p.38), a tecnologia digital rompe com a narrativa
contínua e sequenciada dos textos escritos e se apresenta como
um fenômeno descontínuo. Sua temporalidade e espacialidade
expressas em imagens e textos nas telas estão diretamente
relacionadas ao momento de sua apresentação.
Como explica Kerckhove (1997, p. 237) como nômades
telemáticos, libertamo-nos dos constrangimentos de uma
coincidência histórica entre o espaço e o tempo e ganhamos
o poder de estar em todos os lugares sem saímos do mesmo
lugar.
Assim sendo, cada vez mais se torna necessário a
manifestação dos sentidos humanos para a devida compreensão
da comunicação tecnológica.
Conforme Levy (1999) a cultura das redes ou cibercultura
acontece exatamente na articulação entre os princípios de
interconexão, as comunidades virtuais e a inteligência coletiva.
Os interesses comuns dessas pessoas criam novas formas de
comunicação permanente e universal e transformam todo o
espaço virtual em um infinito canal interativo de múltiplas
aprendizagens.
Dessa forma, jovens e adultos de diferentes idades,
segmentos sociais, regiões e culturas, participantes de várias
comunidades permanentes de aprendizagem abrem-se para a
interação e a colaboração global no mundo.
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A grande questão colocada por Kenski (2003) é que o
ensino mediado pelas tecnologias digitais pode alterar as
estruturas verticais e lineares de interação com as informações
e com a construção individual e social do conhecimento; visto
que, os ambientes digitais oferecem novos espaços e tempos de
interação com a informação e de comunicação entre os mestres
e os aprendizes.
Os novos processos de interação e comunicação no
ensino mediado pelas tecnologias visam ir além da relação entre
ensinar e aprender, pois orientam para a formação de um novo
homem, autônomo, crítico, consciente da sua responsabilidade
individual e social, enfim, um novo cidadão para uma nova
sociedade.
No entanto, o professor encontra um espaço educacional
radicalmente diferente no meio digital e para incorporá-lo à
sua ação docente é preciso uma transformação estrutural em
sua metodologia de ensino, na sua percepção do que ensinar
e aprender e nas formas de utilização no contexto das novas
tecnologias.

2.12 A PROFISSÃO DE EDUCADOR E A CIÊNCIA
DA EDUCAÇÃO
A educação e a formação de adultos surgem no contexto
do desenvolvimento econômico e das transformações por
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ele implicadas, mas não deve ser reduzida por essa mesma
dimensão.
A função mais relevante da educação é, em nosso
entender, a de fornecer aos indivíduos os alicerces
culturais que fundam a possibilidade de acesso
e seleção de informação e a compreensão das
pluralidades de toda a ordem. Assim, a cultura
confere sentido ao mundo e à história, à natureza e
ao homem, ao trabalho e ao lazer, às limitações e às
aspirações de liberdade, à satisfação e à esperança, à
vida e à morte, ao presente e ao futuro (FERNANDES,
1999, p.126).

Os educadores têm por tarefa profissional potenciar o
desenvolvimento das condições de autonomia dos educandos.
Este trabalho pode passar por múltiplas situações, desde a
transmissão de conhecimentos, à resolução de problemas,
ao confronto de ideias, a atividades de leitura e escrita ou à
concretização de experiências e projetos.
Partimos do princípio de que o educador é um ator social
e um mediador social, componentes que terão de configurar
as próprias matrizes de qualquer programa de formação. Na
qualidade de ator social, ele vive, precisamente, a complexidade
da vida em sociedade enquanto protagonista de uma irredutível
e singular existência situada num dado contexto social e
histórico.
Para ser uma pessoa integral e um cidadão pleno ele
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não poderá, entretanto, deixar de ser um processo
emancipador de conscientização. O que se coloca ao
educador democrático, consciente da impossibilidade
da neutralidade da educação, é forjar em si um saber
especial, que jamais deve abandonar, saber que
motiva e sustenta sua luta: se a educação não pode
tudo, alguma coisa fundamental a educação pode.
Se a educação não é a chave das transformações
sociais, não é também simplesmente reprodutora da
ideologia dominante (FREIRE, 2003, p. 126).

A educação não é uma força imbatível a serviço da
transformação da sociedade, nem tampouco é a perpetuação
do “status quo” porque o dominante o decrete. O educador não
pode pensar que, a partir do curso que coordena ou do seminário
que lidera, pode transformar o país. Mas pode demonstrar que
é possível mudar. E isso reforça nele a importância de sua tarefa
político-pedagógica.
Como educador, confrontará o outro com projetos de
vida alternativos, procurando sempre viabilizar as suas opções,
incluindo nestas a possibilidade de construção de projetos
autônomos de sentido. Ao encontrar o outro como pessoa, ele
vai agir não tanto ideologicamente ou institucionalmente, mas,
sobretudo, como outro sujeito assumido na plenitude da sua
responsabilidade intersubjetiva.
Segundo Mena et al (2012), a escola reproduz a cultura e
representa também o lugar privilegiado para iniciar grandes e
profundas trocas de conhecimentos, os quais são fundamentais
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quando entende-se que o imaginário cultural está na origem
das desigualdades que justificam, entre outros fenômenos, a
exclusão, a discriminação, o abuso do poder e todas aquelas
condutas e doutrinas que intentam ignorar as diferenças
Na concepção de Baptista (2001), a educação social assume
progressivamente um sentido bastante mais abrangente,
referindo-se a uma intervenção socio-pedagógica junto de
pessoas de todas as idades, e com o tipo de necessidades
educativas. Estamos, pois, perante um espaço de ação muito
amplo que, enquanto tal, carece de alguma definição, evitando
assim os riscos de imprecisão e de ambiguidade que ensombram
o processo de afirmação de uma identidade profissional.
Sendo assim a articulação, na prática, de todas estas
dimensões, com vista a realizar a educação e formação de adultos
de uma forma verdadeiramente criativa e transformadora,
conta, hoje em dia, com o contributo de um profissional que
se constrói no horizonte da intervenção estratégica social e
cultural.
Baptista (2001) admite que a educação de preparação
para a vida deve passar a ser valorizada como dimensão da
própria vida, transvasando o espaço da formação escolar
para assumir o caráter de problema existencial de vivência, e
sobrevivência, à escala dos indivíduos e dos grupos. No contexto
de uma sociedade que desejamos educativa, a educação terá
que ser valorizada como um direito de todos os cidadãos, seja
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em que etapa da vida, se encontre, esteja, ou não, em situação
de vulnerabilidade social. O campo profissional dos educadores
surge assim balizado por um novo conceito de educação
e, simultaneamente, por uma nova forma de entender a
solidariedade social.
A tomada de consciência da pluralidade, da variabilidade
presente na realidade, implica posicionamentos dialogantes,
abertos e democráticos, promovidos a partir de contextos mais
dinâmicos da sociedade e da sua criatividade coletiva, onde se
equilibram a importância do produto final e a sua construção
como processo.
Os educadores sentem-se, por vezes, o elemento
mais frágil de uma equipe de trabalho onde outros
(psicólogos, professores, sociólogos, psicoterapeutas
ou assistentes sociais), dão testemunho de um saber,
à primeira vista, mais especializado e redutível
a um discurso técnico. (...) Educar implica o
domínio de técnicas de diagnóstico, de planificação,
de concepção e de dinamização de projetos.
Mas implica também criatividade, pensamento
alternativo, distanciamento crítico, racionalidade
e sentido ético. Um sentido ético necessariamente
radicado na hospitalidade da consciência face ao
mistério do humano e face à imprevisibilidade dos
acontecimentos (BAPTISTA, 2001, p. 58).

As novas realidades presentes, a nova estruturação
familiar, o domínio do mundo profissional, por vezes sufocante,
os recentes movimentos migratórios, a urgência de políticas
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interculturais, o emprego precário, a mobilidade física e
profissional, entre outras; exigem do indivíduo, mas também
da sociedade, uma plasticidade de comportamentos e de papeis
que, provavelmente, para os quais não se encontra devidamente
preparado e protegido.
Para Baptista (2001) o ser humano encontra-se e vive,
hoje, numa encruzilhada entre o ser e o ter; onde, por diversas
vezes a perda da identidade, a solidão, os medos, a ausência de
rumos, torna o homem num ser frágil, inoperante, sem porto de
abrigo, numa sociedade cada vez mais voltada para a miragem
dos números, para o quantitativo e material; não raras vezes
identificado como sucesso, esquecendo a verdadeira dimensão
do nosso ser - a dignidade.
Por outro lado, a educação não pode ser vista apenas a
partir da demanda já estabelecida socialmente: ela tem a função
de, a partir de um distanciamento crítico-analítico do panorama
ocupacional, apontar para as possibilidades teórico-práticas
da profissão apresentadas pela própria realidade. A formação
profissional supõe um sólido suporte teórico-metodológico,
necessário à reconstrução da prática e ao estabelecimento de
estratégias de ação; supõe, ainda, a preparação no campo da
investigação como um eixo privilegiado para o aprimoramento
da qualificação científica do educador e da produção teórica
sobre questões pertinentes a seu campo de atuação e à realidade
social mais ampla.
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No cotidiano do trabalho do educador estão presentes
interesses coletivos antagônicos que não podem ser eliminados,
já que expressam o próprio caráter das relações capitalistas,
mas perante os quais ele deve se posicionar.
Segundo Freire (2001), a educação como prática da
liberdade, ao contrário daquela que é prática da dominação,
implica na negação do homem abstrato, isolado, solto, desligado
do mundo, assim também na negação do mundo como uma
realidade ausente dos homens. A reflexão que propõe, por ser
autêntica, não é sobre este homem abstração, nem sobre este
mundo sem homem, mas sobre os homens em suas relações
com o mundo. Relações em que consciência e mundo se dão
simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo
depois e vice-versa.
A ciência da educação diz respeito, ao próprio homem
enquanto ser natural, corpóreo – ser das necessidades
– e enquanto ser social que desenvolve suas faculdades,
distanciando-se do meio natural, de si mesmo; tornando-se ser
de liberdade.
De acordo com Macário (2001) é mister considerar que,
primariamente, o ato educativo, é um momento do próprio
trabalho. Numa palavra, o próprio ato de objetivação posto pelo
trabalho é educativo. O mesmo ocorre com a educação. Sendo
assim, quanto mais intrincado se torna o tecido social, mais as
atividades que respondem à necessidade de educação tornamSérie Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1
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se exclusivas e se afastam da esfera estrita do trabalho. A ciência
da educação, pois, ela mesma, torna-se um tipo específico de
objetivação humana pari passu ao processo de complexidade
do tecido social.
O conhecimento é apontado por especialistas como
recurso controlador e fator de produção decisivo de inserção
social. Esse fato tende a mudar fundamentalmente a estrutura
da sociedade, criar novas dinâmicas sociais e econômicas, como
também novas políticas.
Hoje em dia não basta somente visar a capacitação
dos estudantes para futuras habilitações nas especializações
tradicionais. Trata-se de ter em vista a formação dos estudantes
para o desenvolvimento de suas capacidades, em função de
novos saberes que se produzem e que demandam um novo tipo
de educador.
Educar em valores, em todas as fases da vida do aluno,
a fim de que, os alunos aprendam ainda pequenos a conhecer,
conviver, entender e respeitar ao próximo. Pois somente dessa
forma, a sociedade vai conseguir formar adultos com referências
de cidadania e de respeito.
A maior preocupação dos pais, da escola e da sociedade
como um todo e oferecer as crianças e adolescentes um
conhecimento, uma profissionalização dentre do mercado de
trabalho e o destaque dentro de uma sociedade competitiva e
individualista e egoísta ficando esquecido o comprometimento
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em relação aos valores humanos e ao caráter do ser humano.
Com a preocupação com o bem-estar social e com o
futuro dos jovens que cada dia que passa vive em um mundo
mais egoísta e individual, o ensino está mudando, as escolas
modernas estão mais preocupadas com os valores éticos e
morais das futuras gerações.
As novas gerações possuem uma nova visão de mundo, os
interesses são outros e a forma de aprendizagem e casamento
também é outra. Sofreu alterações e com isso a educação deve
ser atenta em acompanhar essa evolução, sem, portanto, deixar
de mostrar a importância e a necessidade de se conservar
“valores base”, que a qualquer época, independente da evolução
do mundo, precisa-se ter para haver convívio e relacionamento
entre as pessoas.
Educar em valores não é apenas mostrar para os alunos
como se deve agir justamente em determinada situação ao falar
de ética, educar em valores é viver a situação, colocar em prática
atitudes de cidadanias e justiça, os alunos tem que vivenciar
os fatos na sociedade juntamente com os professores. Não só
ficar em uma sala de aula falando de direitos humanos, por em
prática boas atitudes sociais.
É preciso aprender a conviver, a ouvir, a participar
solidariamente com a sociedade, tomar decisões justas para
que possamos viver bem dentro de uma sociedade comum.
A educação diante do processo de globalização passa por
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diversas transformações, e diante da velocidade com que as
informações chegam até nós, nossas instituições escolares não
podem ficar alheias à maneira com que os recursos tecnológicos
entram na vida de nossos educandos; e, portanto devem
estar unidas de métodos e técnicas que possibilitem crianças,
adolescentes, jovens e adultos a terem acesso, mas aos limitados
e escravizados pelos sofisticados recursos tecnológicos.
Hoje, as pessoas são influenciadas pela globalização,
principalmente a mídia e programas de televisão que valoriza
o ser humano individualista e egoísta, dão ênfase a violência
e a desigualdade social. Hoje, as escolas estão colocando com
uma grande importância no currículo do aluno valores que
acrescentem o bem-estar social.
Estamos inseridos numa sociedade capitalista que valoriza
o “ter” mais que o “ser”, e isso influencia de forma direta a
educação, pois percebemos nossos educandos escravizados pela
filosofia do “ter”, do possuir e por isso valores como respeito,
solidariedade, diálogo foram deixando de lado.
Através da educação com os jovens e adultos a valorização
da paz e da cidadania está tomando espaço dentro da escola.
A sociedade está mais preocupada com a cidadania e essa é
uma tendência que está tomando conta não só nas escolas, mas
também em entrevistas de trabalho e em toda a sociedade, são
mudanças que fazem com que as pessoas estejam cada vez mais
atrás de seus direitos de justiça.
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Essas relações entre conhecimento e trabalho exigem
capacidade de iniciativa e inovação e, mais do que nunca, a
máxima “aprender a aprender” parece se impor à máxima
“aprender determinados conteúdo.”
Para Macário (2001) isso significa novas demandas para
a educação em que se destacam os conteúdos que façam sentido
para o momento de vida presente e ao mesmo tempo favoreçam
o aprendizado de que o processo de aprender é permanente.
Para tanto, é necessária a utilização de metodologias capazes
de priorizar a construção de estratégias de verificação e
comprovação de hipóteses na construção do conhecimento; a
construção de argumentação capaz de controlar os resultados
desse processo, o desenvolvimento do espírito crítico capaz de
favorecer a criatividade, a compreensão dos limites e alcances
lógicos das explicações propostas.
É com base nessa inversão, que é possível ao aparato
escolar tornar-se o guardião-mor da cidadania, da democracia,
da cultura der paz e ser tolerado em alguns casos e incentivado
em outros por aqueles que, efetivamente são responsáveis
diretos pela não-cidadania, pelas ditaduras, pela violência.
Nesse sentido, essa abstração dos valores que não
têm pretensão à prática social, mas reduz-se a um
apelo à consciência, ao indivíduo isolado, é um antivalor do ponto de vista da função ontológica da
educação, mas é um valor perante o modelo social
que teima em se manter (MACÁRIO, 2001, p. 80).
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A ciência da educação é uma aquisição sistemática da
experiência humana, uma aquisição crítica e criadora, e não
uma justaposição de informações armazenadas na inteligência
ou na memória.
De conformidade com Lima (2001), no seu desempenho,
o professor ao planejar, executar e avaliar seus alunos está a
sua visão de mundo, sua história de vida, os conhecimentos que
adquiriu historicamente, a maneira de conceber a realidade e
a educação. É uma prática tecida com o saber científico (...) e o
saber político, social, dentre tantos outros.
A educação e a investigação temática numa concepção
crítica de educação constituem somente diferentes momentos
do mesmo processo. Para ser válida, toda educação, toda
ação educativa deve necessariamente estar precedida de uma
reflexão sobre o homem e de uma análise do meio de vida
concreto do homem concreto a quem queremos educar ou a
quem queremos ajudar a educar-se.
No pensamento de Saviani (2003), a escola tem a ver
com o problema da ciência. Com efeito, ciência é exatamente o
saber metódico, sistematizado. A esse respeito, é ilustrativo o
modo como os gregos consideravam essa questão. Em grego,
têm-se três palavras referentes ao fenômeno do conhecimento:
doxa, Sofia e episteme. Doxa significa opinião, isto é, o saber
próprio do senso comum, o conhecimento espontâneo ligado
diretamente à experiência cotidiana; Sofia é a sabedoria
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fundada numa longa experiência da vida. É nesse sentido que
se diz que os velhos são sábios e que os jovens devem ouvir
seus conselhos. Finalmente, episteme significa a ciência, isto é,
o conhecimento metódico e sistematizado.
Consequentemente, se do ponto de vista da Sofia um
velho é sempre mais sábio do que um jovem, do ponto de vista
da episteme um jovem pode ser mais sábio do que um velho.
Assim sendo, a escola existe, pois, para propiciar a aquisição
de instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado
(ciência) bem como o próprio acesso aos rudimentos desse
saber.
Segundo Nóvoa (2016), o espaço público da educação se
define por um tipo de educação na qual a sociedade se veja
representada e com a qual se comprometa. A escola deve
estabelecer e reforçar canais de comunicação eficazes com a
sociedade.
No entendimento de Gadotti (2000), nas últimas duas
décadas do século XX assistiu-se a grandes mudanças tanto
no tempo sócio-econômico e político quanto no da cultura da
ciência e da tecnologia. Ocorreram no final dos anos 80, grandes
movimentos sociais, como a queda do Muro de Berlim. Além
disso, não se tem uma ideia clara do que deverá representar,
para todos nós, a globalização capitalista da economia, das
comunicações e da cultura. As transformações tecnológicas
tornaram possível o surgimento da era da informação.
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Segundo Barbosa (1999, p.61), além de concordar que a
escola é um espaço especificamente propício para a educação
da cidadania um espaço para aprender a cuidar dos bens
coletivos, discutir e participar democraticamente, desenvolver a
responsabilidade pessoal pelo bem-estar-comum. Muitos desses
estudos concluem que pessoas com mais tempo de escolaridade
tem mais facilidade para realizar operações mentais a partir de
proposições abstratas ou hipotéticas, operando com categorias
que não são organizadas pela experiência imediata.
Com esses conhecimentos cognitivos, haverá mais
capacidade do educando trabalhador de planejar sua vida
na sociedade moderna que atualmente oferece uma série
de oportunidades para o desenvolvimento do pensamento
autoconsciente e que transcende nosso o contexto de vivência.
Paulo Freire (2001) idealizou e testou o sistema
educacional nos vários anos de seu ativo envolvimento na
América Latina. Seu trabalho posteriormente desenvolveuse nos Estados Unidos, na Suíça, na Guiné-Bissau, em São
Tomé e Príncipe, na Nicarágua e em vários outros países do
Terceiro Mundo. A concepção educacional freireana centrase no potencial humano para a criatividade e a liberdade no
interior de posturas político-econômico-culturais opressoras.
Ela aponta a descoberta e a implementação de alternativas
libertadoras na interação e transformações sociais, via processo
de conscientização.
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Entendo a educação Popular como o esforço de
mobilização científica e técnica. Entendo que esse
esforço não se esquece que é formar uma organização
do poder burguês que está aí, para que se possa fazer
escola de outro jeito. Em uma primeira definição eu
aprendo desse jeito. Há estreita relação entre escola
e vida política (FREIRE, 1999, p.19).

A significância do método Paulo Freire significa proposições
psicossociais e metodológicas inovadoras, e extremamente
avançadas para o momento histórico, inaugurando uma nova
postura frente à problemática do adulto analfabeto efetivo,
consciente e participante.
Oliveira (2001) conclui que esse tipo de ensino reproduz
em seu interior aqueles mesmos elementos denunciados em
outros sistemas de ensino: seletividade, exclusão, autoritarismo,
um ensino precário, centrado na subordinação do educando
como objeto passivo. A ausência é o que caracteriza o
ensino supletivo: ausência de material didático, de recursos
humanos qualificados, de acompanhamento, de assistência, de
compromisso efetivo, de responsabilidade.
Uma abordagem mencionada por Gadotti (2006)
acrescenta que o jovem e o adulto aprendem na escola um
conjunto de conceitos que não tem nenhuma utilidade prática
imediata, mas que pode ajudar a organizar o sistema de
conceitos que compõem sua estrutura cognitiva.
As exigências educativas da sociedade contemporânea
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são crescentes e estão relacionadas a diferentes dimensões da
vida das pessoas ao trabalho, à participação social e a política,
à vida familiar e comunitária, as oportunidades de lazer e
desenvolvimento cultural.
Para ter acesso a muitos desses benefícios da sociedade
moderna, é preciso ter domínio dos instrumentos da cultura
letrada para se locomover nas grandes cidades ou uma localidade
para outra; para tirar os documentos ou suprir procedimentos
burocráticos; para mover-se no mercado de consumo e ou
simplesmente para poder usufruir de muitas modalidades de
lazer e cultura. Até no âmbito do convívio familiar, surgem cada
vez mais exigências educacionais e sociais.
Desse modo, observa-se, que promover a educação
fundamental média e graduação de jovens e adultos
excluídos, que não tiveram a oportunidade de
cumpri-la na juventude, é importante para responder
aos imperativos do presente e também para garantir
melhores condições educativas para as próximas
gerações. “[...] melhorar o nível educacional de um
país é um desafio grande e complexo, que exige
esforços em todos os níveis” (LEVY, 1993, p.67).

Assim, faz parte dessa busca de melhorar o nível
educacional, o conhecimento histórico social e econômico do
educando trabalhador.
Nesse sentido Luckesi (2002) menciona: para que o
professor possa de fato exercer sua função necessita domar-se
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a si mesmo; [...] importa ser capaz de reconhecer a si mesmo,
com individualidade [...] como ser individual, autônomo, capaz
de reciprocidade; [...] necessita aprender estar atento, aos
limites de sua autonomia, ou seja, onde o educador, também,
ainda não é autônomo, é preciso ser capaz de reconhecer qual
é a sua parte pessoal, que torna difícil a relação social com os
alunos [...].
Gauthier; Tardiff (1999) mencionam a ordem pedagógica
de transmissão e aprendizagem dos saberes, de onde surgiu a
escola como sistematizadora desse processo, quando foi definido
o trabalho docente, fundamentando a razão de sua ação. Foi a
partir do século XVIII que a “pedagogia veio tornar uma ordem
de discurso e de práticas como fundamentos sistemáticos”.
O final do século XX assegura a emergência de novos
saberes onde é fundamental a ação pedagógica fundada no
saber, de sua experiência com dimensões que ultrapassam a
mera racionalidade científica. O educador é um prático cujo
saber é fundado na reflexão antes, durante e depois da ação. A
pedagogia passa a ser vista como atividade discursiva, crítica.
O discurso do educador que ensina essas camadas
excluídas, sua prática, suas concepções e representações
manifestam uma racionalidade. O saber desse docente, que
se expressa em linguagem, em práxis cotidiana, reflete a
apropriação dos saberes curriculares e disciplinares, de saberes
de formação, de saberes de experiência profissional e de vida,
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

190 |Aprendizagem na educação de jovens e adultos

de senso comum, ou seja, de saberes sociais múltiplos.

2.13 EDUCAÇÃO ESCOLAR E AVALIAÇÃO DA
APRENDIZAGEM
A avaliação sistemática e objetiva é componente essencial
do ensino e da aprendizagem. O termo avaliar e ser avaliado
representa um processo contínuo no dia-a-dia da vida das
pessoas em geral. As oportunidades, os apelos publicitários, os
desempenhos no trabalho ou no lazer, as atuações artísticas,
esportivas, políticas e administrativas e tantos outros itens são
submetidos a avaliações que constantemente orientam tomadas
de decisão e comportamentos subsequentes.
Existem diversos sentidos para o termo avaliar. Conforme
o dicionário de Ferreira (2000), “avaliar é determinar a valia
ou valor de, calcular, completar, computar”. No uso cotidiano
o termo é utilizado no sentido de determinar o valor. No
processo de ensino e aprendizagem, o termo avaliar é usado
com diferenciados significados, conforme os autores abaixo
referenciados.
A língua portuguesa no que diz respeito à palavra
avaliação, apresenta dois sinônimos distintos:
• Em sentido amplo a avaliação diz respeito ao processo
de verificação de aprendizagem como um todo;
Editora Via Dourada

Moacyr Gonçalves de Aquino Junior | 191

• Em sentido estrito, ela se refere apenas a uma etapa
desse mesmo processo, ou seja, refere-se ao segundo
momento específico deste processo.
Segundo Romão (2003, p.56), “a avaliação é o processo
de atribuição de símbolos a fenômenos com o objetivo de
caracterizar o valor do fenômeno, geralmente com referência a
algum padrão de natureza social, cultural ou científica”.
Esse conceito indica a avaliação como um julgamento
de valor, baseada em padrões tradicionais ou referenciais.
Rodrigues (1999, p.79), explica que avaliar é verificar como
o conhecimento está se incorporando no educando, e como
modificar a sua compreensão de mundo e elevar a sua capacidade
de participar da realidade onde está vivendo.
Na teoria de Haydt (2004, p.10) a avaliação consiste na
coleta de dados quantitativos e qualitativos e na interpretação
desses resultados com base em critérios previamente definidos.
Portanto, avaliar é julgar ou fazer a apreciação de alguém
ou alguma coisa, tendo como base uma escala de valores. Do
ponto de vista educacional, quando se fala em testar ou medir, a
expressão recai na aquisição de conhecimentos ou em aptidões
específicas.
Na verdade, esses conceitos se completam, pois são
diferentes no que se refere à amplitude de sua significação, uma
vez que o termo avaliar representa uma noção mais abrangente.
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Haydt (2004, p.10) conceitua testar, medir e avaliar da seguinte
forma:
Testar significa verificar um desempenho através
de situações previamente organizadas, chamadas
testes. Medir descreve um fenômeno do ponto de
vista quantitativo. No entanto, avaliar é interpretar
dados quantitativos e qualitativos para obter um
parecer ou julgamento de valor.

Luckesi (2002, p. 33) acrescenta que a avaliação é
um julgamento de valor sobre manifestações relevantes da
realidade, tendo em vista uma tomada de decisão.
Na opinião de Melchior (2002), a avaliação do processo
de ensino aprendizagem deve ser a forma de acompanhamento
do aluno e de controle do professor sobre o resultado de sua
atuação. Então, como a avaliação é um dos elementos da prática
pedagógica, ela faz parte de um todo e, como tal, interage com
cada um dos outros elementos desse todo. Sendo o professor
um dos elementos envolvidos e com um papel fundamental,
é óbvio que sua concepção de avaliação vai direcionar toda
atividade e todo o resultado dessa atividade.
Conforme Medeiros (1999, p.29) avaliação significa:
Processo de atribuir valor a algo para fins
predeterminados, de acordo com critérios bem
definidos, em regra de importância, mérito, utilidade
e adequação, ou seja, processo fundamental na
vida, a avaliação presta serviço a todos e em
muitas instâncias. Na escola, fornece informações
Editora Via Dourada

Moacyr Gonçalves de Aquino Junior | 193

especialmente úteis a alunos, professores,
responsáveis pelo planejamento e supervisão
do currículo, orientadores, administradores e
pesquisadores. Fora dela, auxilia a família e o
mercado local de trabalho, alcançando também, por
extensão, toda a comunidade. Na empresa, serve
aos funcionários, à chefia e à equipe de assessores
(sem falar no serviço de pessoal e de relações
humanas). Bem conduzida e aproveitada, oferece
dados da maior importância para o controle e o
aperfeiçoamento do sistema, no qual desempenha
papel relevante de fator de realimentação.

Vasconcellos (1999) menciona que a avaliação da
aprendizagem vem se constituindo num problema educacional
bastante complexo, há muito tempo. No entanto, a partir da
década de 60 ganhou ênfase em função da reflexão crítica que
aponta altos índices de reprovação e evasão escolar relacionado
a um baixo nível de qualidade da educação escolar tanto em
termos de apropriação do conhecimento quanto de formação
de uma cidadania participativa.
E as mesmas provas se estenderiam por toda a Idade
Média, logrando então certa diversificação e algum
refinamento. (...) Do século XI ao XV, a Escolástica
iria cultivar o método do diálogo, feito em séries
infindáveis de discussões dos prós e contras de cada
questão. (...) Em tais debates, baseados em exaustiva
argumentação, imperava o princípio da autoridade.
Enquanto no estudo superior provas assim eram
exigidas para a aceitação tanto de alunos quanto
de professores. Mesmo na Renascença com o seu
culto ao individualismo, a influência da tradição
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espiritual da Idade Média manteria a avaliação da
aprendizagem na mesma linha da mera reprodução
textual. (...) Entretanto, a história da educação no
Brasil começa com a chegada dos jesuítas em 1549.
Após a sua expulsão o nosso ensino entrou em crise
para só recomeçar com a transferência da Corte
Portuguesa para o Brasil, em 1808 (MEDEIROS,
1999, p.171).

Dessa forma, em toda a antiguidade, as verificações
práticas e orais teriam predomínio absoluto. Marcariam a vida
na Grécia, desenvolvendo-se até com aparato nos ginásios,
estádios e hipódromos, para atingir verdadeiro requinte nos
maiores jogos e competições durante as quais se premiavam os
bem sucedidos nessas provas.
Assim sendo, no século XIX iria crescer a educação pública
no mundo inteiro, sofrendo o ensino alterações consequentes
às grandes mudanças das condições políticas e sociais então
em curso. Todavia, a avaliação da aprendizagem já conseguira
pequena melhora, em decorrência da aplicação cada vez maior
do método científico, que então se estendia ao campo do
comportamento.
Nos Estados Unidos, as décadas de 30 e 40 assinalam
grande mudança de rumo na prática escolar, especialmente na
medida dos seus resultados, em decorrência de várias pesquisas
sobre a adequação dos currículos escolares às novas exigências
da sociedade. Assim, com o maior relevo do exame da eficácia
do ensino, um novo conceito de avaliação emergia. Mais tarde,
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em torno de 1960, estudos sobre o valor das múltiplas inovações
imprimem um novo sentido à medida educacional. Por sua vez,
a avaliação, mereceu recomendações particulares na reforma do
ensino proposta pela Lei 5.692 de 1971 que distinguiu aspectos
quantitativos e qualitativos no julgamento do rendimento
escolar.
No pensamento de Medeiros (1999, p.168) “o homem
sempre se preocupou em avaliar a própria capacidade e os
resultados dos seus esforços.” No Egito, por exemplo, prestavase exame escrito para escriba, classe maior do prestígio social,
pois dava acesso ao funcionalismo e, mesmo, ao sacerdócio. Na
China, provas assim revestiriam extrema severidade, já que
visavam à seleção de mandarins e outros altos funcionários
civis.
Como se pode verificar, durante as primeiras décadas do
século XX, a maior parte da atividade que pode ser caracterizada
como avaliação educacional formal estava associada à aplicação
de testes, o que imprimia um caráter instrumental ao processo
avaliativo.
No pensamento de Saul, (2006, p. 25) a avaliação, em
seu sentido amplo, apresenta-se como atividade associada à
experiência cotidiana do ser humano.
Rabelo (1998, p.11) explica que a avaliação é inerente e
imprescindível durante todo processo educativo que se realize
em um constante trabalho de ação-reflexão-ação, porque
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“educar é fazer ato de sujeito, é problematizar o mundo em que
vivemos para superar as contradições, comprometendo-se com
esse mundo para recriá-lo constantemente”.
Avaliar é indispensável em toda atividade humana e,
portanto, em qualquer proposta de educação. Para compreender
adequadamente a escola e as concepções de avaliação Luckesi
(2002) explica que a avaliação escolar está a serviço de uma
pedagogia e nada mais é do que uma concepção teórica da
educação, que por sua vez, traduz uma concepção da sociedade.
Nos dias atuais, pode-se afirmar que os problemas que
invadem o espaço escolar têm merecido uma atenção maior da
sociedade, pois existe cada vez mais um movimento crescente
em defesa da qualidade do ensino brasileiro. E o processo
avaliativo aponta um repensar pedagógico com maior ênfase,
no cotidiano escolar.
A avaliação da aprendizagem escolar no Brasil, hoje,
tomada in genere, está a serviço de uma pedagogia
dominante que, por sua vez, serve a um modelo
social dominante, o qual, genericamente, pode ser
identificado como modelo social liberal conservador,
nascido da estratificação dos empreendimentos
transformadores que culminaram na Revolução
Francesa (LUCKESI, 2002, p.29).

Para Melchior (2002, p.15), o aprendiz tem necessidade
de conhecer suas possibilidades para poder situar-se em relação
ao que está sendo proposto e buscar novos caminhos para
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construir novas estruturas.
Sobre o assunto, Saul (2006, p.60) menciona: “o
compromisso principal da avaliação é o de fazer com que as
pessoas direta ou indiretamente envolvidas em uma ação
educacional escrevam a sua própria história e gerem as suas
próprias alternativas de ação”.
Segundo Luckesi (2002, p. 45) o exercício pedagógico
escolar é atravessado mais por uma pedagogia do exame do
que por uma pedagogia do ensino/aprendizagem. Conforme
Mcdonald (2003), esboçar a trajetória histórica da avaliação
seria uma tarefa muito complexa, a avaliação escolar tem sido
representada por uma quantidade de informações
Em seus ensinamentos Caldeira (1997, p.18), assegura:
A avaliação escolar é um conjunto de ações dirigidas
a coletar uma série de informações sobre o processo
de aprendizagem do estudante, identificando
avanços e dificuldades para emitir um juízo de valor
em função de alguns critérios previstos, e tomar
decisões.

Nesse sentido, o professor deixa de praticar a pedagogia
tradicional e passa a seguir um novo ensino, o dialético, o que na
verdade vem a significar uma abordagem do assunto na visão
da pedagogia crítica que nasce com a pedagogia libertadora e
social dos conteúdos. A pedagogia crítica surgiu no Brasil ao
final dos anos 70 e início dos anos 80 com a abertura política
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nacional. Nesta abordagem – a progressista – a avaliação se
realiza quando são tomadas decisões a respeito da continuidade
do processo, sendo importante que o educador, ao emitir seu
julgamento, tome providências no presente com vistas ao
futuro. Torna-se relevante, não só diagnosticar o problema,
mas saber que decisões tomar para que o aluno consiga superar
suas dificuldades.
Desse modo a avaliação deixa de ser apenas um
instrumento para que se aprove ou reprove um aluno, mas
também o momento em que o professor, diagnosticando o
desempenho desse sujeito, planeje logo as decisões que deverão
ser tomadas tendo em vista atingir a aprendizagem.
Vasconcellos (1998) comunga das idéias do colega
anterior quando diz que a avaliação deve ser contínua para que
se possa cumprir sua função de auxílio ao processo de ensinoaprendizagem. A avaliação que importa é aquela que é feita no
processo (...): avaliar na hora em que precisa ser avaliado, para
ajudar o aluno a construir seu conhecimento, verificando os
vários estágios do desenvolvimento dos alunos e não os julgando
apenas num determinado momento. Avaliar o processo e não
apenas o produto, ou melhor, o produto no processo.
Dessa forma a postura progressista enfatiza a modalidade
diagnóstica, que tem entre outros objetivos detectar deficiências
durante a aprendizagem que poderão ser corrigidas no decorrer
do processo. Sendo assim qualquer tempo é momento de avaliar
Editora Via Dourada

Moacyr Gonçalves de Aquino Junior | 199

e ajudar o aprendiz a adquirir conhecimentos que não foram
dominados.
Luckesi (2002, p.6), fala da avaliação com funções estáticas
e funções dinâmicas, dizendo que, usada de forma dinâmica, é
diagnóstica; quando utilizada com propósitos classificatórios,
visando ao final da avaliação, é estática.
Na visão de Melchior (2001) a avaliação representa um
esforço contínuo para se conseguir algo e está presente nos
diversos momentos da ação. A avaliação tem como função
importante qualificar os processos de ensino e de aprendizagem.
Contudo, ao se analisar os conceitos de avaliação percebe-se que
existe uma fundamentação comprometida com a aprendizagem
e com os aspectos sociais, mas, observando-se a prática, ficam
evidentes os descaminhos e as contradições: fala-se de um
ensino de qualidade, propõe-se uma avaliação formativa e
aplica-se uma avaliação com função apenas classificatória que
continua a produzir medos e fracassos escolares.
Na opinião de Hadji (2001, p.45), a avaliação exige a
construção daquilo que foi designado como seu referente, ou
seja, um conjunto de critérios especificando um sistema de
expectativas.
Saul (1999, p.61) argumenta: a avaliação está comprometida
com o futuro, com o que se pretende transformar, a partir
do autoconhecimento do concreto, do real, que possibilita a
clarificação de alternativas para a revisão desse real.
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Num processo de educação construtiva, a avaliação é
um elemento indispensável para a reorientação dos
desvios ocorridos durante o processo e para gerar
novos desafios ao aprendiz. (...) A avaliação deve
ser resultado de uma discussão de forma honesta e
transparente, entre todos os elementos envolvidos
no processo; pois, a avaliação escolar visa contribuir
para a melhoria da aprendizagem se for realizada
com base num projeto pedagógico amplo e de acordo
com as normas técnicas exigidas pela cientificidade
da ação (MELCHIOR, 2002, p.28).

Romão (2003) comenta que a escola brasileira encontrase prensada entre duas correntes resultantes de duas concepções
pedagógicas radicalmente antagônicas. De um lado, as teorias
educacionais progressistas ganham maior expressão nas
intenções proclamadas dos profissionais do setor; de outro, as
idealizações competitivas e classificatórias apresentam maior
freqüência nas práticas efetivas no cotidiano escolar.
Os defensores mais radicais do primeiro tipo de avaliação
acreditam que somente a auto avaliação ou a avaliação interna
são legítimas, ou seja, na verificação da aprendizagem, apenas
os alunos seriam os legítimos avaliadores e na avaliação da
escola somente os protagonistas envolvidos no processo de
ensino/aprendizagem, e assim por diante.
Segundo Haydt (2004), o propósito da avaliação
não é detectar o sucesso ou o fracasso dos alunos para fins
classificatórios. Trata-se, portanto, de diagnosticar suas
dificuldades para poder selecionar técnicas mais adequadas de
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ensino e planejar atividades que ajudem os alunos a ascender
a níveis mais complexos de aprendizagem, ou então, realizar
atividades de recuperação.
Entretanto, no pensamento de Luckesi (2002), a prática
da avaliação escolar, dentro do modelo liberal conservador, terá
de, obrigatoriamente, ser autoritária, pois esse caráter pertence
à essência dessa perspectiva de sociedade, que exige controle e
enquadramento dos indivíduos nos parâmetros previamente
estabelecidos de equilíbrio social; seja pela utilização de coações
explícitas seja por outros meios das diversas modalidades de
propaganda ideológica. A avaliação educacional será assim, um
instrumento disciplinador não só das condutas cognitivas como
também das sociais, no contexto da escola.
As ideias de Luckesi (2002) possuem um caráter orgânico
extremamente estruturado, objetivado, constituindo uma base
consistente para se pensar a avaliação. Na ideia de Gama (1999,
p.35), a concepção de avaliação de Luckesi, acima citado, pode
ser, dinâmica, transformadora e dialética porque garante as
possibilidades de mediação do educando.
Assim sendo, os questionamentos de Esteban (2003)
com relação à concepção da avaliação são os seguintes: Por que
se discute cada vez mais o sistema de avaliação. Por que após
tantas pesquisas, propostas, seminários, textos, livros, modelos,
este tema continua sendo tão relevante.
Na realidade, a avaliação é uma questão bastante
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

202 |Aprendizagem na educação de jovens e adultos

significativa no processo de construção e renovação de propostas
para a redefinição do cotidiano escolar.
Freire (2001, p.150) descreve que a ação avaliativa se
desenvolve em benefício do educando e dá-se fundamentalmente
pela proximidade entre quem educa e quem é educado. Afirma
Morales (2003, p.150), que nem tudo o que o aluno aprende de
fato fica evidenciado em qualificações e relatórios. E justamente
isso pode ser o mais importante.
Segundo Esteban (2003) as alternativas que se
apresentam oscilam entre três perspectivas:
a) retorno ao padrão rígido definido pela avaliação
quantitativa. Todavia, o estabelecimento de uma avaliação
nacional pressiona no sentido de homogeneização curricular,
pois todos os alunos e alunas devem ter acesso a conteúdo iguais
para que tenham as mesmas oportunidades num processo de
avaliação padronizado;
b) consolidação de um modelo híbrido, ou seja, adotar
propostas que desencadeiam práticas com consequências
semelhantes. Essas propostas afirmam uma ruptura com a
avaliação quantitativa, se constroem com um discurso crítico
à concepção de avaliação como quantificação dos resultados
compartilha a afirmação de que os sujeitos escolares são sujeitos
históricos e sociais;
c) construção de uma avaliação democrática, imersa
numa pedagogia da inclusão. Esta percepção implica numa
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mudança radical na lógica que conduz às práticas de avaliação
que se baseia na homogeneidade inexistente, pela lógica da
inclusão, fundamentada na heterogeneidade real.
Utilizando-se das categorias quantitativo e qualitativo
Saul (2006) explica que: no campo do qualitativo, é necessário
reconhecer-se sua complexidade, tendo em vista o seu caráter
relativo, intencional e valorativo. As correntes quantitativas
buscaram vasto material instrumental para proceder à avaliação,
de modo a manter-se o mais próximo possível da objetividade
e, ao mesmo tempo, fornecer dados mais seguros no que se
refere à eficiência da aprendizagem.
Na concepção de Hoffmann (2003, p.42):
Um dos princípios da teoria construtivista é
fundamental à avaliação: o desenvolvimento
do indivíduo se dá por estágios evolutivos do
pensamento a partir de sua maturação e suas
vivências. (...) O indivíduo é entendido como um ser
ativo que vai paulatinamente selecionando melhores
estratégias de ação que o levem a alcançar êxito em
alguma tarefa proposta, para algum desafio que
se lhe apresente. (...) Registros significativos são
construídos pelo professor ao longo do processo.

Na teoria de Freire (2001, p.10) é o registro que historifica
o processo para a conquista do produto histórico. Não existe
sujeito do conhecimento sem apropriação de história.
No parecer de Morales (2003, p.170):
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Na avaliação de muitas atividades deveria incluir a
avaliação das atitudes sobre as quais supostamente
essas atividades têm influência. Mais que isso,
muitas atividades escolares ou extra-escolares,
justificam-se por ser impacto educativo nos alunos.
Esse impacto deveria ser avaliado, e freqüentemente
essa avaliação requer algum termo de comparação.

Depresbiteris (1999, p.14), acrescenta que a eficiência
do trabalho educativo está intimamente ligada à observação
sistemática dos resultados alcançados no processo de avaliação.
A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação
essa, que nos impulsiona a novas reflexões. Reflexão
permanente do educador sobre sua realidade, e
acompanhamento, passo a passo, do educando,
na sua trajetória de construção do conhecimento.
Um processo interativo, através do qual educando
e educadores aprendem sobre si mesmos e sobre
a realidade escolar no ato da própria avaliação
(HOFFMANN, 1991, p.18).

As decisões sobre avaliação do processo de ensino
e aprendizagem estão vinculadas a uma ótica técnicometodológica que é determinada pela concepção do professor.
Se o professor considera que avaliar é transmitir conhecimentos,
ele vai organizar toda sua prática pedagógica de acordo com
esta concepção.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais sugerem definições
e encaminhamentos para a prática avaliativa, propondo que
a avaliação deve acontecer contínua e sistematicamente por
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meio da interpretação qualitativa construída pelo aluno. Devese privilegiar uma avaliação que exija atitudes reflexivas e não
apenas memorização. A avaliação da resposta certa, estabelecida
com antecedência pelo professor e aprendida pelo aluno, denota
a importância maior dada ao produto que à construção pessoal
do conhecimento (processo).
Refletindo sobre a práxis pedagógica do docente, é
importante que se discutam as tendências pedagógicas que
têm permeado as atividades de ensino na escola brasileira,
situando-a em três momentos marcantes da educação, quais
sejam: educação tradicional conservadora, educação tecnicista
ou comportamental e educação progressista.
Guimarães (1999, p.47) diz que: (...) todas as
manifestações de práticas pedagógicas refletem, explicita ou
implicitamente, teorias ou tendências pedagógicas vinculadas
a um determinado fundo ideológico.
Situada a avaliação no contexto da educação
tradicional, tem-se uma concepção vinculada
à medida educacional, tendo como finalidade
simplesmente atribuir nota, evidenciando a
reprodução do conteúdo transmitido em sala de
aula. Assim a avaliação do rendimento escolar é
assumida como classificatória, seletiva, tornandose um instrumento utilitário que mantém a divisão
em classes sociais, quando dá condições a uns de
ter acesso ao conhecimento e para outros reserva a
estagnação do fracasso escolar. Não é que a escola
passe a aprovar todo mundo, mas o que todos
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

206 |Aprendizagem na educação de jovens e adultos

desejam é “acabar com a pressão duma prática
avaliativa tradicional” (HOFFMANN, 1991, p.13).

Com a contribuição das ciências sociais, principalmente
da Psicologia Comportamental, a educação sai da etapa do
tradicionalismo, consistindo a aprendizagem na mudança de
comportamentos, sendo que a avaliação expressa a idéia de
medida baseada em objetivos pré-fixados por meio dos quais
se determinam as mudanças de comportamento desejadas.
Para medir o comportamento do aluno, adotam-se
instrumentais, como provas objetivas (ou testes padronizados),
nos quais o processo avaliativo está desvinculado dos resultados
caracterizando a avaliação como produto e não como processo.
Menegolla (1999, p.63) explica que o conhecimento de
uma pessoa não pode ser medido ou pesado ou quantificado
através de números, do metro ou da balança. Essa orientação
trouxe consequências danosas para a escola, à medida que
passou a constituir-se num instrumento de discriminação
e seletividade, expulsando da escola os alunos que mais
necessitavam, rotulando-os de incapazes; quando na realidade
esta instituição de ensino é que se tornou incapaz de lidar com
sua clientela e de reorientar o processo ensino-aprendizagem em
função das necessidades dessa clientela e de suas características
próprias,
A teoria de Freire (2001, p.71), deduz que os alunos
têm de se dotar de uma consciência continente a receber
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permanentemente os depósitos que o mundo lhe faz, e que vão
se transformando em seus conteúdos.
Na realidade, essa concepção de educação desemboca,
fatalmente, numa concepção de avaliação que vai se preocupar
apenas com a verificação dos conhecimentos depositados
pelo professor no aluno, desconhecendo os procedimentos
e estratégias utilizados pelo educando para absorção desses
conhecimentos.
Na concepção de Freire (1999), a escola cidadã, na qual
se desenvolve uma educação libertadora, o conhecimento não
é uma estrutura gnosiológica estática, mas um processo de
descoberta coletiva, midiatizada pelo diálogo entre educador e
educando.
De acordo com Romão (2003, p.88), na educação
libertadora, a avaliação deixa de ser um processo de cobrança
para se transformar em mais um momento de aprendizagem,
tanto para o aluno quanto para o professor. A educação e a
avaliação positivistas enfatizam a permanência, a estrutura, o
estático, o existente e o produto; as construtivistas reforçam a
mudança, a mutação, a dinâmica, o desejado e o processo.
A educação e a avaliação cidadã devem levar em
consideração os dois pólos, pois não há mudança sem a
consciência da permanência; não há processo de estruturaçãodesestruturação-reestruturação sem domínio teórico das
estruturas; não há percepção da dinâmica sem consciência
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crítica da estática; o desejado, o sonho e a utopia só começam
a ser construídos a partir da apreensão crítica e domínio do
existente, e o processo não pode desconhecer o produto para
não condenar seus protagonistas ao ativismo sem fim e sem
rumo.
Desse modo, a partir desse estudo, pode-se iniciar uma
reflexão mais profunda a respeito de métodos, técnicas e
instrumentos que permeiam as ações nas relações escolares,
sobretudo no que consiste na relação professor e aluno e sistema
de avaliação.
As duas últimas décadas registraram o aparecimento de
outros focos de atenção no processo de avaliação. Dentre as
respostas que os estudiosos desse campo do conhecimento vêm
encontrando para os desafios que se apresentam, localiza-se
uma massa crítica no processo teórico da avaliação escolar.
Hoffmann (2003, p.11) menciona que a maior polêmica
que se cria, hoje, em relação a uma perspectiva inovadora da
avaliação, diz respeito à questão melhoria da qualidade de
ensino.
A melhoria da qualidade do ensino em todas as suas
dimensões tem constituído um desafio constante para todos
que vêm se preocupando com esta busca; mas ela tem se
limitado apenas a mudanças de métodos, técnicas e sequências
curriculares. A escola, nessa concepção, torna-se extremamente
responsável pelo possível, à medida que favorece oportunidades
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amplas e desafiadoras de construir conhecimento. Assim, na
luta por uma escola de qualidade, não se pode pressupor que
essa escola apenas aceite as pré-condições socioculturais do
educando.
Segundo Lima (2004, p.150), a qualidade do ensino está
no aluno e não na escola. A escola precisa abandonar o processo
informativo e retomar sua função de garantir a aprendizagem
e, assim, conseguir a diminuição da evasão e repetência.
Gadotti (2000, p.40) conceitua a escola que temos e a escola
que queremos:
A escola que temos: elitista, vazia, controlada,
discriminada, insegura, desvalorizada, fechada ao
diálogo, vítima da interferência político-partidária
e indefinida. A escola que queremos: participativa,
crítica, integrada à realidade, sem interferência,
democrática, com recursos, preocupada com
o desenvolvimento sócio-político e cultural do
aluno, com classe de alfabetização e sem turno
intermediário, digna e competente.

Na verdade, os problemas do ensino brasileiro divergem,
quer pelo aspecto social e econômico, quer pelas especificidades
culturais ou outros fatores políticos ambientais, mas também é
certo que se assemelham em alguns fundamentos.
Na visão sociocultural, os alunos e professores participam,
observam, avaliam e refletem as suas maneiras de aprender,
ensinar, interagir, por meio da troca de conhecimentos, opiniões,
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avaliando seu contexto.
Acredita-se que a raiz dos muitos equívocos da
aprendizagem escolar apresenta sua origem na não admissão
da pedagogia como objeto, da resistência em compreender
a importância do estudo sobre o processo de construção do
conhecimento, resistência de entender a criança como diferente
do adulto, o que impede a construção de qualquer proposta de
educação.
De conformidade com o posicionamento de Lima (2004,
p.154), existem muitas questões, problemas e práticas para
transformar. Por exemplo: a) o reducionismo da escola ao
processo de avaliação; b) a ausência de proposta pedagógica, que
defina fins e escolha meios; c) a avaliação como instrumento de
poder usado contra crianças e adolescentes é injusta e perversa,
pois não lhes dá chances de defesa; d) este uso do poder educa
para a submissão, contra a criação e a cidadania, pois termina
por introjetar mecanismos da autocensura; e) o domínio
de classe é uma questão de pedagogia não de repressão; f) a
responsabilidade da aprendizagem é da escola, não dos pais ou
de outros mecanismos sociais; g) a escola não pode ser mero
instrumento de informação, pois, do contrário, se torna o mais
incompetente de todos os meios de comunicação (rádio, jornal,
televisão); h) a escola precisa atualizar seus conteúdos, reordenálos, recriá-los para adequar-se aos interesses dos educandos e
ao mundo em que vivemos (atualização, modernidade); i) não
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é possível pensar educação sem pensar as questões que lhes são
específicas. É preciso compreender os processos cognitivos e
afetivos das crianças e adolescentes assim como as metodologias
e tecnologias socialmente disponíveis.
A avaliação, consoante Hadji (2001, p.15), tem o objetivo
legítimo de contribuir para o êxito do ensino, isto é, para a
construção desses conhecimentos e competências pelos alunos.
Conforme Luckesi (2002), o conceito de avaliação da
aprendizagem como julgamento e classificação do aluno
necessita ser redirecionado para uma avaliação não como um
instrumento der aprovação ou reprovação dos alunos; o que
não deixa de ser uma classificação, mas sim um instrumento na
qualidade de diagnose de sua situação, objetivando a definição
de encaminhamentos adequados para sua aprendizagem e para
que a avaliação sirva à democratização do ensino, de modo
que é necessário mudar sua utilização de classificatória para
diagnóstica.
Tanto no processo ensino aprendizagem quanto na vida em
geral, o grande papel da avaliação é contribuir para aperfeiçoar
a conduta humana. Uma das suas funções secundárias é
fornecer base para se conferirem notas, que traduzam de
forma abreviada tais julgamentos. No campo profissional, uma
as primeiras exigências é o diploma, com o respectivo histórico
de notas, enquanto as promoções subordinam-se aos conceitos
atribuídos ao desempenho das funções no trabalho.
Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

212 |Aprendizagem na educação de jovens e adultos

Na opinião de Vasconcellos (1998, p.14) quando o
educador se depara com a perspectiva de mudança, emerge
também a questão da possibilidade: “até que ponto seria
possível a mudança, considerando a realidade presente”?
Dessa forma, o que está em questão é a criação de uma
nova postura de avaliação, que é fruto tanto da percepção
de uma necessidade quanto da clareza de uma finalidade. A
avaliação enquanto reflexão crítica sobre a realidade deveria
ajudar a descobrir as necessidades do trabalho educativo,
perceber os verdadeiros problemas para resolvê-los. Diz-se que
a avaliação é feita para mudar. Avalia-se tanto, investe-se tanto
tempo com provas e notas (a ponto de ser uma das maiores
preocupações de pais, alunos e professores) e, no entanto, as
coisas não mudam...
No cotidiano escolar, também, pode-se constatar que é
comum a falta de convencimento da necessidade de mudar por
parte dos educadores. A avaliação deverá ser assumida como
instrumento de compreensão do estágio em que se encontra o
aluno, tendo em vista tomar decisões suficientes e satisfatórias
para que possa avançar no seu processo de aprendizagem. É
extremamente importante aprender aquilo que se ensina na
escola, a função da avaliação será possibilitar ao educador
condições de compreensão do estágio em que o aluno se
encontra, tendo em vista poder trabalhar com ele para que saia
do estágio defasado em que se encontra e possa avançar em
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termos dos conhecimentos necessários.
Entretanto, Mcdonald (2003), explica com detalhes a
inovação da prática avaliativa na escola pública estadual do
Ceará. Inspirada nas concepções de avaliação de alguns dos
autores citados anteriormente, como Luckesi, Perrenoud,
Hoffmann, entre outros, a Secretaria de Educação Básica do
Ceará implantou, desde 1997, uma série de medidas inovadoras
nas escolas públicas estaduais como: o Projeto de (Re)
Qualificação dos Educadores, a organização do ensino em ciclos,
e uma prática avaliativa contínua, de concepção emancipatória,
voltada para identificar, diagnosticar e redimensionar a ação
educativa. Dentre as alterações propostas, a substituição
da organização do ensino em séries para ciclos de formação
foi significativa. (...) No Ceará, a organização dos ciclos de
formação tem a seguinte configuração: primeiro ciclo, com
duração de três anos, para alunos de 6,7,8 anos; segundo ciclo,
com permanência de dois anos, para alunos de 9 e 10 anos;
terceiro ciclo com tempo de dois anos, para alunos de 11 e 12
anos; quarto ciclo com universo temporal de dois anos, para
alunos de 13 e 14 anos.
Com base nos Referenciais Curriculares Básicos, Saul
(2006) menciona que a alternativa pedagógica dos ciclos
de formação favorece a flexibilidade da organização do
ensino, o sucesso escolar e, sobretudo, a implantação de uma
prática avaliativa; que busca uma prática classificatória, que
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assume o status de precisão, objetividade, cientificidade para,
presumidamente, adotar uma avaliação diagnóstica, formativa,
processual e descritiva.
Para Mcdonald (2003, p.155), a avaliação como um
processo permanente de inovação desvela a concepção de
escola, de homem, de sociedade. Decerto, esse marco são as
devidas referências para as atuais propostas de avaliação.
A repercussão das políticas de ciclos e a avaliação da
aprendizagem contínua representam o seu alcance e extensão
nas escolas brasileiras; pois embora tenha havido um incremento
expressivo das redes de ensino com ciclos nos anos 90 e a
sua introdução tenha sido valorizada no plano pedagógico e
da gestão escolar, essa forma de organização da escola ainda
significa uma opção minoritária no país.
De acordo com os autores, Barretto; Sousa (2004), no
conjunto de escolas com ensino fundamental em 2003, 18,9%
adota o regime de ciclos, sendo que 11% delas possuem somente
essa forma de organização. Todavia, quando se considera,
a proporção de alunos que frequentam escolas com ciclos, o
percentual de matrículas aumenta consideravelmente, uma vez
que o tamanho das escolas varia muito, principalmente quando
se leva em conta a localização, isto é, urbana ou rural. Embora
mais numerosas do que as urbanas, as 97 mil escolas rurais
existentes no Brasil acolhem apenas 18% das matrículas em
2003, enquanto as 72 mil escolas urbanas abrigam 82% dos
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alunos, visto que, no país, aproximadamente 85% da população
vive nas regiões urbanas.
Franco (2003) acrescenta que, além de urbanas, as
escolas que adotam o regime de ciclos são, em princípio, as
públicas, pois, as escolas privadas preferem manter a tradicional
organização em séries, mas elas respondem pelo atendimento
em torno de 10% apenas, dos alunos do ensino fundamental.
Geralmente, quando a escolha pelo regime de ciclos é
feita, ela torna-se extensiva ao conjunto das unidades escolares
de uma rede, visto que, a decisão de adotar os ciclos tem ficado
a cargo de gestões estaduais ou municipais, muito embora cada
escola tenha o direito de escolha do sistema.
Segundo dados do BRASIL/MEC (2006) as matrículas
em ciclos estão concentradas na região sudeste, onde se
encontram 86,7% dos alunos que estudam nas escolas
brasileiras exclusivamente com ciclos. Nas demais regiões
o percentual de matrículas em escolas que possuem apenas
ciclos apresenta-se bastante reduzido, ou seja, 5,7% no sul e
5,2% no nordeste, sendo que no centro-oeste e na região norte
mostra-se quase insignificante. No conjunto do país, 41,3% das
matrículas em escolas que adotam regimes mistos encontra-se
também na região sudeste, como se pode verificar na coluna
correspondente. Entre as demais escolas com regime misto, o
mais alto percentual de matrículas consta na região nordeste,
com uma porcentagem de 36,9%.
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No caso específico do Nordeste, isto significa que, embora
haja poucas escolas nordestinas funcionando exclusivamente
com ciclos, um número bastante considerável de alunos
frequenta escolas que adotam regimes mistos.
Franco (2003) menciona que existe uma associação
que se pode fazer entre os regimes de ciclos, ou seja, pobreza
e densidade da população. Todavia, existem mais escolas com
ciclos nas redes dos municípios de capitais brasileiras do que
nas redes estaduais dos respectivos Estados.
Os estudos sobre os ciclos intensificaram-se a partir
dos anos 90, acompanhando o desenvolvimento das escolas
que adotaram esse regime. Segundo Sousa; Alavarse (2003),
entre as práticas curriculares, a avaliação de ciclos é a que
tem recebido maior atenção nas publicações, talvez devido à
resistência de profissionais na área alunos e pais à supressão
da idéia de reprovação do aluno, usualmente prevista nas
propostas de organização curricular em ciclos.
Na perspectiva de Sousa (1994), os professores sentem
que perdem o poder de controle da situação de ensino, alegando
que o manejo da classe torna-se bem mais difícil nas escolas
com ciclos, especialmente nas turmas de alunos mais velhos.
A reprovação é reivindicada por grande parte dos segmentos
escolares como um mecanismo necessário para garantir a
aprendizagem, sendo a ela atribuído um potencial de motivação
para o ensino e para a aprendizagem.
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Dessa forma, os estudiosos do assunto, como Barretto;
Sousa (2004) acreditam que os ciclos geram a imperiosa
necessidade de que a avaliação se constitua em atividade de
acompanhamento e promoção para o desenvolvimento dos
alunos e alertam também, para o fato de que a exclusão escolar
e social pode estar sendo intensificada com os ciclos, ainda que
não visível sob as estatísticas de aprovação, sempre que não
estejam criadas condições de efetiva aprendizagem para todos
os alunos.
Na percepção de Sousa (2000) as análises referentes às
políticas de ciclos expressam juízos sobre os seus condicionantes
históricos e os pressupostos de delineamentos das propostas.
Esse estudo qualitativo possibilita melhor entender os processos
de subjetivação que conduzem à construção e reconstrução de
significados que educadores, alunos e suas famílias atribuem
às mudanças propostas; permite conhecer as condições de
funcionamento das escolas no cotidiano em que se formam as
práticas escolares, assim como enseja revelar o grau de satisfação
dos sujeitos envolvidos, evidenciando a complexidade de que se
reveste a implementação de ciclos.
Dessa forma, os estudos que se referem aos resultados dos
ciclos envolvendo avaliações em larga escala ou aos impactos
na população são ainda extremamente escassos e as evidências
que produziram não apóiam afirmações conclusivas acerca de
suas repercussões sociais e educacionais mais amplas.
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Como bem argumenta Franco (2003), o que as avaliações
em larga escala do sistema de ensino brasileiro têm mostrado
é que os dados de rendimento dos alunos são bastante
insatisfatórios para o conjunto das escolas, e, nesse caso, não
se pode imputar os ciclos os baixos resultados, uma vez que
o regime seriado é majoritário no país. Além disso, os dados
nacionais colhidos pelo Saeb no período de 1995 a 2003 indicam
menor rendimento dos alunos do ensino fundamental nas
regiões mais pobres e maiores nas regiões mais desenvolvidas,
justamente àquelas em que estão concentradas as escolas com
ciclos.
Barretto; Sousa (2004) acrescenta que as reformas
educacionais quando desencadeadas geram múltiplas leituras
de seus propósitos e possuem muitos desdobramentos. São
reinterpretadas pelos segmentos por elas afetados a partir
de seus interesses específicos e mais gerais, muitas vezes
contraditórios entre si, e terminam sendo ressignificadas um
número expressivo de vezes. A tal ponto se modificam que os
resultados que produzem, ainda quando secundários do ponto
de vista da proposta original podem eventualmente chegar a
ser os de maior impacto.
Como observa Moreira (1999), as mudanças preconizadas
com a introdução de ciclos impõem uma ação sistemática,
contínua e de longa duração. Os desafios a que pretendem dar
respostas empresta-lhes assim características de política de
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Estado, mais que de governo.
Não obstante, a própria permanência de um mesmo
partido no poder por mais de uma gestão não assegura
devidamente a continuidade dos projetos em execução.
Como cada dirigente procura imprimir a sua própria marca
à respectiva gestão, as prioridades atribuídas aos programas
de um dado governo tende a ser secundarizadas pelos que o
sucedem ou substituídas por outras.
Todavia, as políticas de ciclos ao desestabilizarem a
tradicional lógica de organização do trabalho escolar, tendem
a impulsionar professores, alunos e pais a construírem novas
referências para o ensino e a aprendizagem a partir de novas
relações e interações no espaço escolar. A proximidade e
o esforço de colaboração entre as redes escolares e o ensino
superior na implementação dessa forma de organização da
escola podem ser decisivos para a constituição de âncoras que
deem sustentação as práticas educativas e as políticas de ensino
ao que constitui o propósito maior dos ciclos.
Todavia, apesar da evolução no processo avaliativo, as
idéias não se impõem facilmente, isto é, as transformações não
acontecem com rapidez nas estruturas sociais.
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CAPÍTULO 3
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Andar alguns passos, a cada dia, na direção
traçada é tão importante como debater o rumo e
questionar se caminhamos nele.
Danilo Gandin

Neste capítulo consagrado a metodologia pretende-se
apresentar de uma maneira clarividente algumas virtudes de
razão do enquadramento metodológico escolhido no contexto
do desenvolvimento desta tese de doutoramento, com a intenção
de demonstrar a devida atuação na tentativa de alcançar os
objetivos da presente investigação.
Metodologia é um conceito polissêmico, uma vez que
englobam inúmeros elementos indispensáveis à elaboração
de qualquer pesquisa científica, desde a definição do tipo de
pesquisa, os instrumentos utilizados, o tratamento de dados e
a apresentação dos resultados.
Pela dimensão semântica, permite dar respostas a várias
questões. Devido ao seu caráter integrador dos parâmetros
conceptuais e operacionais, pode a metodologia, ser considerada,
em si mesma, como teoria e método em torno dos quais gira
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todo o processo de recolha de análise de evidência (GARCIA
NETO, 2009).
Conforme Sanches (2005), a investigação pode ser
categorizada em dois tipos, a investigação fundamental,
que consiste no aumento do nosso conhecimento geral e na
investigação aplicada que consiste na produção de resultados
que “possam ser diretamente utilizados na tomada de decisões
práticas ou na melhoria de programas e sua implementação”.
É na pesquisa que se utiliza diferentes instrumentos
para se chegar a uma resposta mais precisa. O instrumento
ideal deverá ser estipulado pelo pesquisador para se atingir os
resultados ideais. A presente tese desenvolveu uma pesquisa
em uma das instituições do SENAI - PRONATEC localizada
no bairro de Jacarecanga, no sentido de identificar junto aos
alunos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego - PRONATEC os impactos sociais causados nestes
alunos durante o período de 2014 a 2016.
Como referencial teórico optou-se por vários autores,
com grande conhecimento sobre o assunto, entre eles: Barcelos
(2010); Beisiegel (2004); Bianchetti (2011); Brandão (2002);
Castells (2007); Delors (2006); Freire (1999/2001/2003);
Gadotti (2001/2006); Haddad (2001); Kenski (2000/20032007); Marx (2001): Paiva (2003); Saviani (2003/2007), que
apresentam leis, resoluções, teorias e conceitos acerca do tema
pesquisado.
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A escolha da instituição, como objeto do estudo foi
realizada a partir da identificação do desenvolvimento de
programas, direcionados ao estudante da rede pública com
idade entre 18 a 23 anos que buscam à melhoria e qualidade de
vida das pessoas por meio da capacitação profissional.
O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e
Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011,
por meio da Lei nº 11.513/2011, com o objetivo de expandir,
interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação
profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a
melhoria da qualidade do ensino médio público.
O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais
e de formação profissional qualificada aos jovens, trabalhadores
e beneficiários de programas de transferência de renda.
São diversas áreas que chamam a atenção dos jovens
porque possuem uma grande demanda por mão-de-obra
qualificada e preparam os alunos para praticar as atividades da
área com sucesso. Na cidade de Fortaleza tem muitas opções de
cursos para o Pronatec. Os jovens podem estudar pelo Pronatec
no Instituto Federal do Ceará, que oferta anualmente os demais
cursos:
• Eletrotécnica
• Guia de Turismo
• Mecânica
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•
•
•
•
•
•
•

Refrigeração e Climatização
Segurança do Trabalho.
Telemática
Eletrotécnica
Metrologia
Metalmecânica
Mecatrônica

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial –
SENAI com o intuito de democratizar tais ofertas de cursos,
incorporou o programa através de Termo de Cooperação com
o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e
o Ministério da Educação (MEC). As Unidades do SENAI em
Fortaleza são em número de 4:
SENAI - Barra do Ceará
Endereço: Av. Francisco Sá, 7221
CEP: 60.330-875
Telefone: 85 – 3421.55.00
SENAI - Jacarecanga
Endereço: Av. Padre Ibiapina, 1280
CEP: 60.010-690
Telefone: 85 – 3421.53.00
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SENAI - Mucuripe
Endereço: Rua Benedito Macedo, 77
CEP: 85 – 3421.5100
Telefone: 85 – 342.5100
SENAI – Parangaba
Endereço: Av. João Pessoa, 6760
CEP: 60.721-340
Telefone: 85 – 3421.404.04
O Centro de Excelência em Tecnologia e Inovação do
SENAI – CETIS disponibiliza serviços de consultoria, ensaios
laboratoriais, projetos de inovação de processos e produtos nas
áreas de construção civil, alimentos e bebidas, meio ambiente,
logística e oferta também serviços em eletrometalmecânica
através do Instituto SENAI de Tecnologia Eletrometalmecânica
(IST).
O Instituto SENAI de Tecnologia Eletrometalmecânica
(IST) inaugurado em 2014, presta serviço às indústrias,
oferecendo soluções para o desenvolvimento e a melhoria de
produtos e processos de fabricação e produção, incentivando a
produtividade e competitividade da indústria cearense.
Um dos principais objetivos do Instituto é a realização
de pesquisas aplicadas, criação de novas tecnologias, novos
produtos e a promoção de soluções inovadoras. O diferencial do
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IST é levar efetivamente estudos de inovações para a realidade
das indústrias.
A pesquisa é do tipo exploratória, pois apresenta como
principal característica proporcionar ao pesquisador uma
maior familiaridade com o problema em estudo. Entretanto,
a técnica da pesquisa adotada é o estudo de caso, uma vez que
apresenta um caráter de profundidade e detalhamento.
De acordo com Cervo; Bervian (2002) o estudo de caso
é a pesquisa sobre um determinado indivíduo, família, grupo
ou comunidade que seja representativo do seu universo, para
examinar aspectos variados de sua vida. Em se tratando de um
trabalho que utiliza a metodologia de caráter exploratório, um
estudo de caso, o plano de ação é flexível, tendo por base alguns
pressupostos e um quadro teórico no sentido de propiciar uma
melhor compreensão do objeto da pesquisa em suas múltiplas
facetas.
Seguindo essa perspectiva, o trabalho privilegia o
entendimento analítico, no qual a manifestação prática do
fenômeno em questão se dá através do método de estudo de
caso.
Esse método tem sido muito utilizado por pesquisadores
que visam analisar, intensivamente, uma dada unidade social;
aprofundando a descrição de um determinado fenômeno, sendo
que o pesquisador vai a campo, buscando captar o fenômeno
em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas,
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considerando todos os pontos de vista relevantes.
Yin (2005) esclarece que a estratégia de pesquisa através
do estudo de caso é o delineamento mais adequado para a
investigação de um fenômeno contemporâneo, dentro do seu
contexto real, em que os limites entre o fenômeno e o conteúdo
não são claramente definidos.
A abordagem metodológica quantitativa também
foi utilizada no referido estudo, uma vez que, o método de
investigação utilizado na pesquisa trata-se do quantitativo;
que trabalha com o universo dos valores, motivos, aspirações
e atitudes, objetivando “estabelecer os parâmetros de uma
ação mais localizada, mais personalizada e em conjunto com a
população a que se destina” (MINAYO, 2002, p. 28).
A escolha de uma pesquisa quantitativa implica
estabelecer, a priori, que o resultado final não se volta para a
generalização, e sim para a análise, em profundidade, de um
número reduzido de situações (YIN, 2005). Isto também porque
a análise dos dados encontrados propõe entender e abordar
o fenômeno, descrevendo e estabelecendo relações entre as
variáveis que o compõem (VIEIRA; ZOUAIN, 2004).
O exame aprofundado e a descrição da escola propiciam
a generalização naturalística, característica do estudo de caso. O
pressuposto que fundamenta essa afirmação é de que a realidade
pode ser vista sob diferentes perspectivas, não havendo uma
única que seja a mais verdadeira (LUCKE; ANDRÉ, 2000).
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O estudo de caso se desenvolve a partir de um questionário
aplicado com 250 alunos participantes de cursos oferecidos pelo
PRONATEC - SENAI, evoluindo para a caracterização contextual
da pesquisa e finalizando com a investigação acessível e clara
para retratar a realidade de forma dinâmica.
Para Cervo e Bervian (2002, p.66) “a pesquisa descritiva
busca conhecer as diversas situações e relações que ocorrem
na vida social, política, econômica e demais aspectos do
comportamento humano”.
Baseando-se no referido estudo de natureza quantitativa
verifica-se que o tipo de pesquisa descritiva é a mais apropriada.
O relato do histórico da implantação do PRONATEC SENAI para a preparação de jovens a partir de 18 a 23 anos
em cursos profissionalizantes baseou-se em documentos
cedidos pelo próprio estabelecimento escolar que caracteriza os
referidos programas por meio de dados pertinentes e exclusivos
do próprio PRONATEC - SENAI.
O estabelecimento escolar situa-se no bairro de
Jacarecanga, na cidade de Fortaleza. A denominação da cidade
tem como referência o Forte Schoonenborch construído pelos
holandeses durante sua fundação e ocupação em 1649. Batizada
de Loira desposada do Sol, pelos versos do poeta Paula Ney.
Fortaleza é a quarta maior capital do Brasil em população
e um importante centro industrial, comercial e turístico do
Nordeste. Na cidade de Fortaleza o desenvolvimento turístico
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encontra-se bastante desenvolvido devido o clima quente e as
inúmeras praias que existem com uma estrutura voltada para
o turismo.
O artesanato também é muito representativo para
a economia da região nordeste e em muitas escolas existem
projetos e programas destinados ao trabalho de bordados e
pintura em tecido além de peças confeccionadas com couro,
palha da carnaúba (uma espécie de palmeira) palha do coqueiro,
jornais, dentre outros.
Nos dias atuais as escolas públicas sofreram
transformações de melhoria, tanto na estrutura física, como
no ambiente escolar como um todo, e, sobretudo, no sistema
de aprendizagem; pois existe uma gama de Programas como
o PRONATEC – SENAI, aplicados nas escolas para facilitar a
vida profissional do aluno, uma vez que com uma formação
específica de profissionalização, o emprego está garantido.
O meio ambiente de Fortaleza tem características
semelhantes às que ocorrem em todo o litoral do Brasil. O clima
é quente com temperatura anual média de 26,5°C. A vegetação
predominante é de mangue e restinga tendo o Parque Ecológico
do Cocó como a maior área verde da cidade. Seu relevo tem
altitude média de 21 metros e o maior rio é o Cocó.
O litoral de Fortaleza tem uma extensão de 340
quilômetros de praia, tendo como limites a foz dos rios Ceará
ao norte e Pacoti ao sul. O rio Coaçu faz a divisa de Fortaleza
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com o Eusébio em uma área na qual o leito do rio forma a
maior lagoa de Fortaleza, a lagoa de Precabura. O rio Pacoti
faz a divisa de Fortaleza com Aquiraz, às margens com seus
manguezais formam hoje a Área de Proteção Ambiental do rio
Pacoti.
O Mucuripe é famoso por sua comunidade de pescadores
e pela composição de Raimundo Fagner que retrata a jangada e
o jangadeiro. Todos os dias, à tarde e de manhã cedo, é possível
ver a partida e a chegada dos pescadores. Tem um movimentado
mercado de peixes e mariscos. Nele também existe a mais
antiga estátua de Iracema e Martim Soares Moreno da cidade,
inaugurada em 1965. Logo depois do Mucuripe fica a Praia do
Titãzinho que é famosa pela prática do surfe que já revelou
inúmeros talentos.
A cidade de Fortaleza possui uma população de
aproximadamente 3.354.091 habitantes, com uma área total de
3.759,939 km² e densidade demográfica de 892,1 hab./km².
Os alunos participantes de cursos profissionais do
Pronatec SENAI, são normalmente alunos que já estudaram no
EJA constituído de adolescentes e jovens que não veem uma
perspectiva da melhoria em sua vida, traduzem e exprimem os
mesmos sentimentos de seus pais que não é possível melhorar.
A maioria dos pais das Escolas de Educação de Jovens e Adultos EJA (mais de 80%) não concluiu sequer o Ensino Fundamental,
com uma grande parcela de analfabetos.
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O meio de sobrevivência desses pais é o trabalho diário
(bóias-frias) e são provenientes de outras localidades do estado,
moram em casas alugadas, próprias (poucos) e barracos, não
tem formas diferenciadas de lazer, ficam em bares ou jogos de
futebol, quando podem e querem fazer algo diferente tem que
procurar outros lugares, dirigindo-se a cidades vizinhas.
A clientela escolar está na faixa etária entre 16 a 23 anos,
excetuando alguns casos de alunos com idade superior ou
inferior.
O nível sócio econômico, em sua maioria, conta com
famílias muito carentes, sendo trabalhadores volantes e
diaristas, sendo que muitas famílias encontram-se abaixo da
linha de pobreza.
As famílias têm muitos filhos, sendo estes em sua maioria
colaboram com o orçamento familiar, permitindo uma renda
média inferior a um salário mínimo, podendo chegar a até três
salários mínimos. É inevitável deixar de expor os problemas
que envolvem o núcleo familiar, pois trazem consequências para
o contexto escolar onde muitas vezes não encontra o suporte
adequado para atender tais carências.
Analisando e avaliando os anseios dos pais, pode-se
observar que eles também almejam um ensino de qualidade
para seus filhos e uma profissionalização que possa proporcionar
uma vida mais confortável.
Richardson (2009, p.157) define universo como “conjunto
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de elementos que possuem determinadas características”.
No caso específico desta pesquisa foi realizada em
apenas uma instituição do SENAI – PRONATEC, no bairro de
Jacarecanga em Fortaleza.
Conforme Lakatos e Marconi (2002, p.41), “universo ou
população é o conjunto de seres animados ou inanimados que
apresentam pelo menos uma característica em comum. Amostra
é uma porção ou parcela, convenientemente selecionada do
universo (população), é um subconjunto do universo”.
A população envolvida totaliza 520 alunos, sendo a
amostra de apenas 250 alunos.
Vergara (2010) define amostra como uma porção ou
parcela convenientemente selecionada do universo (população),
é um subconjunto do universo. Outra definição de amostra
segundo Lakatos e Marconi (2010) pode ser uma parte do
universo escolhido segundo o critério de representatividade.
O propósito da amostra é construir um subconjunto da
população que é representativo nas principais áreas de interesse
da pesquisa. Neste sentido, a técnica de amostragem da referida
pesquisa será não-probabilística e por conveniência, pois os
elementos da população utilizados serão os que estiverem mais
disponíveis.
Na definição de Lakatos e Marconi (2010, p.224), “a
amostragem não-probabilística, por conveniência é caracterizada
por elementos que o pesquisador reuniu simplesmente porque
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dispunha deles. A amostra de conveniência constitui, na maioria
das vezes, a única forma de estudar determinado problema”.
Bastos (2004, p.46) explica que na pesquisa nãoprobabilística e por conveniência “o pesquisador seleciona o
universo da pesquisa (população) mais acessível, ou seja, ao seu
alcance, de menor custo, de acordo com suas conveniências”.
As respostas da pesquisa de campo através de um
questionário aplicada com adolescentes e jovens na faixa
etária a partir de 16 anos do sexo masculino e feminino, todos
apresentando escolaridade de nível médio, foram agrupados em
tabelas e gráficos e cujos resultados obtidos foram destacados
pelo pesquisador.
A pesquisa foi aplicada com 250 jovens que participam
de cursos profissionalizantes oferecidos pelo PRONATEC –
SENAI, no sentido de preparar o jovem para assumir um
futuro emprego com uma qualidade de trabalho profissional e
especializado.
Através da análise dos resultados utilizando tabelas
e gráficos foi possível demonstrar os impactos sociais dos
alunos participantes do curso de metalmecânica, telemática,
eletrotécnica, metrologia, mecatrônica e turismo. As respostas
foram coletadas e descritas, com base no questionário com
15 questões, fechadas, aplicadas com os alunos envolvidos
nos cursos do PRONATEC - SENAI, totalizando 250 alunos
entrevistados, de uma população de 520 alunos do PRONATEC
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- SENAI com o intuito de investigar a realidade com referência
à abordagem do tema proposto.
Richardson (2009, p.143) explica que o trabalho de
pesquisa deverá ser planejado e executado conforme as normas
requeridas por cada método de investigação. Esses métodos não
se diferenciam somente pela sistemática pertinente a cada um
deles, mas, sobretudo pela forma de abordagem do problema.
Assim sendo, torna-se necessário enfatizar que o método
precisa estar apropriado ao tipo de estudo que se pretende
realizar, bem como a natureza do problema ou o seu nível de
aprofundamento.
O referido questionário encontra-se dividido em duas
partes. A primeira parte compreende o perfil demográfico dos
clientes, ou seja, sexo, idade, estado civil, nível ocupacional e
renda familiar. A segunda parte abrange questões a respeito
da participação nos cursos do Pronatec – SENAI referente
ao curso escolhido; índice de aproveitamento; diferencial de
aprendizagem proporcionado pelo Pronatec; impactos sociais
causados pelo Pronatec; emprego na área do curso escolhido;
satisfação com o curso realizado; faixa de salário com o curso
no Pronatec; qualidade dos cursos, avaliação e incentivo dos
cursos para outros estudantes.
Para Lakatos e Marconi (2010, p.204) “as perguntas
fechadas, também denominadas limitadas ou de alternativas
fixas, são aquelas que o informante escolhe sua resposta entre
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as opções apresentadas”.
Segundo Bastos (2004) as questões objetivas são aquelas
direcionadas ao problema do estudo e pertinentes ao assunto
do tema. As perguntas fechadas são aquelas que apresentam as
opções de resposta.
Conforme Lakatos e Marconi (2010), questionário é
um instrumento de coleta de dados constituído por uma série
ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito
e sem a presença do entrevistador.
De acordo com Vergara (2010, p.54), “o questionário
caracteriza-se por uma série de questões apresentadas ao
respondente, por escrito”. Na opinião de Lakatos e Marconi
(2010, p.197), “o questionário estruturado é aquele em que o
pesquisador segue um roteiro previamente estabelecido; as
perguntas feitas ao indivíduo são pré-determinadas”. .
A análise dos dados foi realizada por meio de tabelas e
gráficos construídos no Software Excel, versão 2010 mostrando
de um lado, os resultados obtidos, e do outro, enfatizando os
objetivos e a investigação do referido estudo.
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CAPÍTULO 4
ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS
DADOS
Andar alguns passos, a cada dia, na direção
traçada é tão importante como debater o rumo e
questionar se caminhamos nele.
Danilo Gandin

Os resultados da pesquisa de campo estão assim expostos
em Tabelas e Gráficos para uma melhor análise e interpretação
dos dados. Dessa forma, destacam-se os seguintes resultados
quanto ao gênero:
Tabela 1 – Gênero
Dados
Gênero
Total

Masculino
Feminino

Frequência
213
37
250

Percentual
85%
15%
100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Gráfico 1 - Gênero

FONTE: Dados da pesquisa, 2016
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No que se refere ao gênero, a Tabela e o Gráfico 1 mostram
a predominância do gênero masculino, resultado já esperado,
uma vez que, a instituição possui comprovadamente, mais
alunos do sexo masculino em comparação ao sexo feminino
e também os homens mostram mais interesse pelos cursos
profissionais dessa natureza.
De acordo com a faixa etária dos alunos respondentes,
conforme apresentado na Tabela e Gráfico 2 a representatividade
da clientela encontra-se entre 16 a 20 anos com 80%, embora
os alunos a partir de 21 a 23 nos acima tenham apresentado
também um interesse de 20% pela participação nos cursos
profissionalizantes.
Tabela 2 – Faixa etária
Dados
Faixa etária

16 a 20 anos
21 a 23 anos

Total

Frequência
200
50
250

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Gráfico 2 - Faixa etária

FONTE: Dados da pesquisa, 2016
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80%
20%
100%
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No que se refere à faixa etária percebe-se o interesse
do aluno, em participar de um curso dessa natureza que
tanto incentiva a aprendizagem como oferece recursos para
a entrada no mercado de trabalho; visto que todos os cursos
oferecem condições de melhorias tanto no campo pessoal, como
profissional extensivo a renda como um meio de sobrevivência
com maior qualidade de vida.
Essa variação de idade também depende da faixa de idade
dos alunos matriculados que é muito variável porque o Pronatec
oferece cursos a jovens e adolescentes alunos da Escola Pública
voltada para a Educação de Jovens e Adultos – EJA.
Tabela 3 - Estado Civil
Estado Civil
Total

Dados
Solteiros
Casados

Frequência
240
10
250

Percentual
96%
4%
100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Gráfico 3 - Estado Civil

FONTE: Dados da pesquisa, 2016
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No que concerne ao estado civil, conforme apresentado na
Tabela e Gráfico 3, os resultados confirmam que a porcentagem
dos clientes casados é mínima, somente 4%, e os solteiros
apresenta uma porcentagem expressiva de 96%, talvez porque
a maioria ainda é adolescente e jovem.
Através dos resultados observou-se que tanto os
adolescentes como os jovens, solteiros ou casados, todos
buscam uma qualificação ou uma melhoria profissional, uma
melhor renda, um salário condizente com a profissão adquirida
no Pronatec.
Conforme apresentado na Tabela e Gráfico 4, em se
tratando do nível ocupacional, a maioria, 65% são técnicos e
35% apenas estudantes. Os alunos entrevistados responderam
que estão no final do curso e já trabalham na profissão, ou
seja, em telemática, eletrotécnica, mecatrônica, metrologia,
metalmecânica e turismo que são os cursos que estão se
profissionalizando pelo Pronatec.
Tabela 4 – Nível Ocupacional

Dados
Nível Ocupacional

Técnicos
Estudantes

Total

Frequência
162
88
250

FONTE: Dados da pesquisa, 2016
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65%
35%
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Gráfico 4 - Nível ocupacional

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Conforme mostra a Tabela e o Gráfico 5, em se tratando
da renda familiar, os alunos apresentam uma renda ainda
baixa, visto que, 85% recebem somente um salário mensal pelo
trabalho realizado e 15% recebem acima de um salário.
No Brasil, o salário mínimo encontra-se um pouco
diferenciado, de conformidade com as cinco regiões existentes.
Na região nordeste, onde se focaliza a capital, Fortaleza, o salário
mínimo não é muito expressivo.
Tabela 5 - Renda Familiar
Dados
Renda Familiar
Total

1 Salário Mínimo
Acima de 1 Salário

Frequência
213
37
250

Percentual
85%
15%
100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016
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Gráfico 5 - Renda Mensal

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Todavia, o emprego de um salário mínimo garantido já
representa bastante para suprir as necessidades da família,
embora ainda considera-se muito aquém do esperado, mais já
conta-se como uma vitória, o salário na faixa de dois salários
mínimos; e acredita-se que a tendência é aumentar porque o
campo da tecnologia da informação e comunicação está cada
vez mais em desenvolvimento em todos os níveis de negócio, e,
portanto, aberto para novos empregos.
A tecnologia da informação e comunicação engloba
processos de gestão e conhecimentos que abarcam relações
dinâmicas e complexas entre partes e o todo, elaboração
e organização, produção e manutenção. O uso das redes
eletrônicas leva-nos a crer em uma nova dimensão qualitativa
para o ensino; pois traz para a prática pedagógica um ambiente
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atrativo onde o aluno é capaz, através da autoaprendizagem e
de seus professores, de tirar proveito na sua preparação para a
vida e para o trabalho.
Na cidade de Fortaleza os meios tecnológicos encontramse bastante avançados e dessa forma, cada vez mais os jovens e
adultos procuram aprender a lidar com estes equipamentos e
por outro lado, as empresas também buscam modernizar o seu
negócio e assim, a necessidade de profissionais competentes
cresce frequentemente.
A segunda parte da pesquisa, que visa responder as
perguntas da investigação que abrange os impactos causados
pelo PRONATEC perfil dos alunos que fazem curso no PRONATEC
SENAI relacionadas à profissionalização para o desempenho
de atividades no mundo do trabalho das novas tecnologias da
informação e da comunicação. Todos os entrevistados estavam
encerrando os cursos que escolheram, estando aptos pois, para
exercerem a profissão.
Os objetivos do referido estudo abrange questões a
respeito do perfil dos alunos, índice de satisfação, índice de
aproveitamento e impactos sociais.
De acordo com a Tabela e o Gráfico 6, os resultados
mostram que 30% escolheram metalmecânica; 20%
eletrotécnica; 25% telemática; 15% metrologia; 5% optaram
por mecatrônica e 5% fizeram turismo.
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Tabela 6 - Curso escolhido no Pronatec

Metalmecânica
Telemática
Eletrotécnica
Curso escolhido Metrologia
Mecatrônica
Turismo
Total

Frequência
75
63
50
37
13
13
250

Percentual
30%
25%
20%
15%
5%
5%
100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Gráfico 6 - Você participou de qual Curso?

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Na realidade, o Pronatec é um grande referencial para
o aluno que luta por uma oportunidade de fazer um curso
profissionalizante através de um programa que prepara para o
mercado de trabalho.
Observa-se, pois, que os alunos participantes são
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interessados e frequentam com assiduidade as aulas teóricas
e práticas, além de alguns deles já trabalharem no campo da
tecnologia que estão se especializando.
A tecnologia da informação e comunicação deve ser
entendida como uma ferramenta sofisticada e alternativa no
contexto educacional, pois a mesma pode contribuir para o
aumento das desigualdades, ou para a inserção social se vista
como uma fonte de estabelecer mediações entre o aluno e o
conhecimento em todas as áreas.
As tecnologias de informação e comunicação se
caracterizam por uma nova forma de materialização. Neste
contexto, segundo Castells (2007, p.505) a informação
representa o principal ingrediente de nossa organização social,
e os fluxos de mensagens e imagens entre as redes constituem
o encadeamento básico de nossa estrutura social.
Hoje, estar informado tecnologicamente é uma
necessidade, para operar com desenvoltura os programas
de informática e os aparelhos que surgem cada vez mais
sofisticados.
Segundo a Tabela e o Gráfico 7, o índice de aproveitamento
do curso para 45% dos alunos foi “Excelente” e para 40%
“Bom” e 15% apontaram como “Regular”.

Série Saberes e Fazeres Educativos: Volume 1

246 |Aprendizagem na educação de jovens e adultos

Tabela 7 – Índice de Aproveitamento do Curso
Dados
Índice de Aproveitamento do Excelente
Curso
Bom
Regular
Total

Frequência
113
100
37

Percentual
45%
40%
15%

250

100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Gráfico 7 – Qual foi o seu índice de aproveitamento
no curso?

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

No entanto, com base nos resultados apresentados,
observa-se que a experiência dos alunos apresenta-se bastante
positiva e promete cada vez mais ampliar os conhecimentos
direcionados para o meio profissionalizante.
Preparar o indivíduo para o mercado de trabalho é muito
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gratificante, principalmente quando se observa o esforço e a
luta constante do próprio indivíduo na busca do saber.
Segundo Castells (2007), o processo de produção de
conhecimentos variados no ciberespaço vem provocando,
ao longo dos últimos anos, a emergência de novas técnicas,
atitudes, comportamentos, modos de aprender, produzir
bens e serviços, conhecimentos a partir de novas dinâmicas.
Dinâmicas completamente diferenciadas das recorrentes
tanto na sociedade agrícola, quanto na sociedade meramente
industrial.
Dentro deste contexto, o Pronatec oferece uma profissão,
pois a programação abrange um campo bastante atuante no
campo da tecnologia da informação e comunicação.
A Tabela e o Gráfico 8 questionam a respeito do diferencial
de aprendizagem proporcionado pelo Pronatec. Então, 95%
responderam “sim” e somente 5% disseram “não”.
Tabela 8 – Diferencial de aprendizagem proporcionado
pelo Pronatec
Dados
Diferencial de aprendizagem pro- Sim
porcionado pelo Pronatec
Não
Total

Frequência
237
13
250

Percentual
95%
5%
100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016
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Gráfico 8 - O Pronatec proporcionou algum diferencial de
aprendizagem?

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Quase a totalidade mostrou através da pesquisa que o
curso proporcionou algo mais de conhecimento, de experiência,
de saber e de prática. A ciência da educação é muito abrangente.
Com a criação do Pronatec e acima de tudo o crescimento das
Escolas Públicas no tocante a atuação de cursos presenciais que
facilita a profissionalização, o interesse do público estudante é
significativa.
Assim, destaca-se a importância do Pronatec porque
capacita o aluno para a vida profissional, para uma melhoria
de emprego e outras oportunidades bem mais atraentes no
mercado de trabalho. Hoje, além das empresas buscarem
a qualificação do empregado, visa também uma formação
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direcionada para a função que vai ocupar. A concorrência é
outro ponto alto no mercado de trabalho, pois a demanda é
excludente e a procura é bem variável, pois a maioria busca um
emprego de qualquer natureza porque falta justamente uma
especialização curricular.
Os resultados apresentados na Tabela e Gráfico 9 estão
relacionados aos impactos sociais causados pelo Pronatec.
Analisando as respostas, observa-se que 45% afirmaram
que tiveram vida nova e 25% responderam que tem uma
profissão garantida; 20% reconhecimento; 10% qualidade.
Para uma instituição da rede pública é uma experiência
enorme, ver alunos se destacando no mercado de trabalho e
satisfeitos com a nova profissão.
Tabela 9 – Impactos sociais causados pelo Pronatec
Dados
Impactos sociais causados Profissão garantida
pelo Pronatec
Vida nova
Total

Frequência
137
113
250

Percentual
55%
45%
100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Na visão de Castells (2007), a sociedade da informação
desafia sobremaneira os processos de construção do
conhecimento. Cabe aos profissionais da educação e gestores
escolares desenvolver cursos profissionais que desenvolva e
mobilize competências que garantam a autoria da escola na
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sociedade da informação.
Gráfico 9 - Quais os impactos sociais causados em sua
vida depois do curso?

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Conforme Silva (2003) a comunicação interativa
apresenta-se como um desafio para a escola que estás
centrada no paradigma da transmissão. Essa nova modalidade
comunicacional cria uma nova relação professor-aluno centrada
na ação compartilhada, na aprendizagem colaborativa, na qual
o professor é um mediador.
Considerando a porcentagem das respostas da Tabela e
Gráfico 10, observa-se que 70% conseguiram atuar no mercado
de trabalho usando os conhecimentos recebidos durante a
participação no curso escolhido por ele próprio para uma
profissionalização, com base nas necessidades de mercado de
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trabalho.
Tabela 10 - Emprego na área do curso que escolheu
Dados
Emprego na área do curso que
escolheu
Total

Sim
Não

Frequência
175
75
250

Percentual
70%
30%
100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Gráfico 10 - Você já conseguiu algum emprego na
área que escolheu?

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Todavia, uma porcentagem relativa, ou seja, 30%
responderam que ainda não conseguiram um trabalho para
aplicar os conhecimentos adquiridos durante o curso.
Entretanto, o mercado da informatização, concernente
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aos programas e equipamentos tecnológicos estão se
modernizando e buscando pessoas com experiência e interesse
de trabalhar neste campo voltado para o mundo da tecnologia
da informação e comunicação.
A participação nos referidos cursos facilita também o
manuseio de aparelhos utilizados no cotidiano pelos estudantes.
A Tabela e o Gráfico 11 mostram os resultados a respeito
da satisfação com o curso realizado. Assim, 90% afirmam sim
e 10% não estão satisfeitos.
Tabela 11 – Você está satisfeito com o curso realizado?
Dados
Satisfação com o curso realizado
Total

Sim
Não

Frequência
225
25
250

Percentual
90%
10%
100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Compreende-se que se trata de um desafio a aprendizagem
para uma profissão. Portanto, é preciso fazer a escolha ideal
Através de um curso profissionalizante dessa natureza,
o participante adquire a chance de trabalhar como autônomo,
elaborando programas na área da informatização e tecnologia ou
prestando serviços terceirizados em empresas com a finalidade
de obter um meio de sobrevivência, ou seja, um emprego digno
segundo os objetivos e necessidades de cada um.
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Gráfico 11 - Você está satisfeito com o curso realizado

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

A Tabela e o Gráfico 12 mostram a porcentagem de
melhoria dos salários dos alunos do Pronatec, pois, 30% ganha
entre um salário mínimo; 60% recebem acima de um salário e
10% já conseguem ganhar entre dois a quatro salários.
Tabela 12 - Faixa de salário com o curso no Pronatec

Dados
Faixa de salário depois 1 Salário Mínimo
do curso no Pronatec
Acima de 1 Salário Mínimo
Entre 2 Salários Mínimos
Total

Frequência Percentual
75
30%
150
60%
25

10%

250

100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016
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Gráfico 12 - Qual a faixa de salário com o curso Pronatec?

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Como já foi dito, o campo da tecnologia encontra-se
em forte expansão no mercado, e os cursos realizados para
atuar nesse mercado garante um salário mais avantajado,
embora a qualificação seja fundamental, ou seja, a destreza no
desempenho da função e o conhecimento próprio dito.
A escola tem que ser o reflexo da vida do lado de fora.
A inclusão possibilita àqueles que são discriminados ocupar
o seu espaço na sociedade. A escola precisa se adaptar para a
inclusão, além de fazer as adaptações físicas ela precisa oferecer
atendimento educacional especializado paralelamente às aulas
regulares, de preferência no mesmo local.
O papel do professor é ser regente de classe, trabalhando
os conteúdos, mas as parcerias entre os profissionais são
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muito produtivas. A função da avaliação nestes casos não é
medir se o aluno chegou a um determinado ponto, mas se ele
progrediu. Esse método vem do esforço pessoal para vencer as
suas limitações, e não de comparação com os demais. Portanto,
incluir é estar com, é interagir com o outro, convivendo com as
diferenças e se tornando cidadãos solidários.
A tecnologia de informação e de comunicação cada vez
mais se expande no mundo inteiro e a procura por pessoas que
dominem este mercado de trabalho está sempre em primeiro
plano.
O campo da informática é sempre bem-vindo para
aqueles que se encontram capacitados para aquela área. O
mercado da tecnologia e da informatização cresce diariamente
porque todo negócio e toda empresa ou organização precisa do
uso da tecnologia e de equipamentos cada vez mais sofisticados
e de último lançamento.
Nos dias atuais, o conhecimento, ou seja, o domínio
de novas tecnologias facilita consideravelmente para o
preenchimento de uma vaga no mercado, uma vez que a procura
ainda é maior que a demanda. As empresas encontram-se bem
modernizadas e exigem profissionais à altura das necessidades,
com qualificação e disposição para enfrentar as inovações
constantes nesse campo de atuação.
A Tabela e o Gráfico 13 apresentam os resultados obtidos
referente à qualidade dos cursos no Pronatec. Assim, 70% dos
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alunos avaliam como “Excelente”; 20% avaliam como “Bom”
e 10% acham “Regular”. Sendo assim, observa-se que os
participantes estão aproveitando bem a inclusão nesses cursos
que prepara para o mercado de trabalho no campo das novas
tecnologias da informação e comunicação.
Tabela 13 - Qual a qualidade dos Cursos no Pronatec
Dados
Excelente
Bom
Qualidade dos cursos no ProRegular
natec

Frequência
175
50
25

Percentual
70%
20%
10%

Total

250

100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Gráfico 13 - Qual a qualidade dos cursos no Pronatec?

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Neste sentido, é viável acrescentar que um curso realizado
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é sempre um acréscimo de positividade para a educação de um
estudante. Os cursos realizados sempre estão alinhando-se e
modificando-se no sentido de oferecer ao estudante uma boa
experiência teórica ou prática. Sendo a educação uma prática
social e uma ciência para o benefício do homem, deve-se
oportunizar que o estudante seja contemplado com igualdade
de direito, a todos os instrumentos e recursos oferecidos na
escola.
Tabela 14 – Como você avalia os Cursos do Pronatec
Senai?
Dados
Como você avalia os cursos
Pronatec Senai?
Total

Excelente
Bom
Regular

Frequência
150
75
25

Percentual
60%
30%
10%

250

100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

No tocante a Tabela e o Gráfico 14 no sentido da avaliação
dos cursos Pronatec Senai, 60% dos pesquisados aponta como
excelente; 30% bom e 10% regular.
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Gráfico 14 - Como você avalia os cursos Pronatec Senai?

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Na Tabela e Gráfico 15 a respeito da questão sobre se
aconselharia o curso do Pronatec para outros estudantes, 90%
aconselharia, mas 10% não aconselharia.
Tabela 15 - Você aconselharia os Cursos do Pronatec Senai
para outros estudantes?
Dados
Você aconselharia os Cursos Sim
do Pronatec Senai para outros Não
estudantes?
Total

Frequência
225
25

Percentual
90%
10%

250

100%

FONTE: Dados da pesquisa, 2016
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Gráfico 15 - Você aconselharia o curso para outros
estudantes?

FONTE: Dados da pesquisa, 2016

Analisando todas as questões apresentadas aos
respondentes do Pronatec que participaram da pesquisa,
destacam-se aspectos positivos, portanto impactos sociais
também bastante positivos para o ano 2016, quando da
finalização do curso que iniciou em meados de 2014
A investigação dos impactos causados pelo PRONATEC
neste diagnóstico ficou condicionada à apreciação dos alunos
que participaram dos cursos oferecidos pelo programa.
De acordo com informações do SENAI (2016), os impactos
sociais causados por meio do Programa Pronatec durante os
anos 2014 a 2016 são bastante significativos porque a procura
e a demanda por cursos dessa natureza estão proporcionais,
sendo cursos que profissionalizam o estudante, que oferece
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autoestima,
satisfação.

conhecimento,

Editora Via Dourada

qualidade,

desempenho e

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se compreende todo o caminho num grande
e único passo: novas estradas se abrem quando se
persiste no caminhar à luz de uma referência.
GANDIN, Danilo

Quando a sociedade se torna cada vez mais dependente
do conhecimento tecnológico, torna-se necessário questionar e
mudar certos pressupostos que fundamentam a concepção de
aprendizagem, visto que, é importante entender a aprendizagem
como uma atividade contínua, estendendo-se ao longo da vida
e para a vida.
A realidade social e educacional atual de nosso país requer
o enfrentamento e a superação da contradição da estrutura
que existe entre a declaração constitucional dos direitos sociais
(dentre eles, a educação) e a negação da prática desses direitos;
da ideologia que associa a pobreza material à cultural; de
recolocar o problema da escola pública em termos de direito
de todos, de acesso ao conhecimento elaborado; recolocar a
questão do trabalho como atividade de produção/apropriação
de conhecimento não apenas como mera operação mecânica,
em repensar a relação escola/trabalho.
As novas tecnologias da rede planetária se manifestam
em todos os setores da vida social, principalmente nos setores
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da informação e da mídia. As conquistas tecnológicas alteraram
profundamente o universo da produção e do trabalho surgindo
uma nova economia: a economia informacional/global; e uma
nova cultura, a cultura da virtualidade real, determinando a
organização de uma nova ordem política no mundo de redes.
Na verdade, os efeitos das novas tecnologias sobre a
educação de jovens e adultos, a força de trabalho com relação
à sua demanda, são difíceis de separar porque o fenômeno
desemprego depende, em grande medida, do ritmo dos
investimentos tanto na aprendizagem como na qualificação
propriamente dita.
De acordo com os questionamentos da pesquisa acerca
dos impactos causados por meio do PRONATEC, pode-se
afirmar que no sentido de preparar os estudantes para a melhor
inserção no mundo do trabalho, especificamente, através de
cursos no campo da tecnologia da informação e comunicação.
A pesquisa realizada detecta que os Cursos, principalmente
na área da tecnologia da informação e comunicação são muito
significativos com impactos de alta representatividade porque
oferece aos alunos de nível médio uma aprendizagem, uma
capacitação, uma qualificação com o fim de encaminhá-los
para o mercado de trabalho; com uma profissão definida e
especializada, escolhida pelos próprios alunos.
Atualmente entende-se que para continuar incluído no
mercado de trabalho, continuar a aprender é uma questão de
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necessidade. Para isso, os estudantes da Educação de Jovens
e Adultos devem estar se aprimorando constantemente como
forma de se manterem atualizados e de vencerem novos
desafios e, portanto, vislumbram os cursos realizados no Senai
pelo programa do Pronatec.
A pesquisa aplicada indica, entretanto, os efeitos
estimulantes na área do mercado de trabalho das novas
tecnologias da informação e comunicação, seguramente
compensadoras, visto que a nova tecnologia é capital intensivo e
a dinâmica de novos investimentos. As conquistas tecnológicas
tornam-se independentes, passam a ter vida própria e a ser
expressão do capital produzido pelos jovens e adultos.
A relevância da formação profissional técnica
estudada é consistente pelo fato de ser uma categoria ainda
profissionalizante diante da difusão das novas tecnologias da
informação.
O resultado da pesquisa apresentada confirma em
termos genéricos, que os impactos sociais são de grande
representatividade desde 2014 a 2016, quando à oferta e a
demanda tornou-se sempre crescente e constante, e, dessa
forma, o nível de qualificação deve crescer cada vez mais, no
sentido de preparar profissionais flexíveis, disponíveis e que
dominem o mundo tecnológico.
O PRONATEC ainda está longe de ser um programa social
ideal, mas pela sua abrangência de público e interiorização
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ganha destaque e cativa o público marginalizado. Apesar de
a mídia voltar-se a uma questão político-partidária, quem
realmente sente o benefício são os próprios alunos e os
coordenadores locais do programa que, diante das dificuldades
para a implantação do Programa, sabem da importância e dos
benefícios que o programa pode gerar para o desenvolvimento
local, a partir da qualificação profissional.
Compreende-se que o ensino está, ainda, um pouco
distante de suas realidades, visto que, se deve levar em conta
que o ato de aprender deve partir de experiências vividas pelo
aluno; o que significa dizer que as possibilidades e os desafios são
múltiplos é preciso que estejam sintonizados harmonicamente
nos objetivos que buscam atingir.
A contribuição desse estudo à ciência da educação
caracteriza-se pela fundamentação teórica na área da formação
humana que abrange o domínio de conteúdo pedagógico e
aperfeiçoamento da prática pedagógica, no sentido questionar e
refletir a cultura, a sociedade e o meio em que vive determinada
comunidade escolar. A profissionalização é fundamental para
o desenvolvimento de aptidões cruciais para a sobrevivência
econômica e o progresso. As escolas devem ser vistas como
meios de garantir que todos os jovens adquiram essas aptidões,
assim como as sociedades tradicionais garantem a iniciação de
todos os seus membros num papel social.
Na verdade, a educação básica é uma preparação para
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treinamentos ou aprendizagens posteriores, e os empregos ou
atividades autônomas que mais oferecem oportunidades de
treinamento e aprendizagem exige que os jovens tenham níveis
mais elevados de escolarização para delas se beneficiar.
Cabe ainda recomendar esta obra para outros
pesquisadores que se aventurem em pesquisas no campo
da ciência da educação, com o objetivo de aprofundar essa
temática; que busca analisar a aprendizagem na educação de
jovens e adultos através das novas tecnologias da informação
e comunicação, no sentido de conhecer os impactos sociais
causados nos alunos sobressaindo-se as possibilidades e
potencialidades dos jovens alunos do PRONATEC/SENAI /EJA,
que são passíveis de concretização.
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Fonte: Disponível em: <http://www.pronatecmec.com.br/pronatec-2016fortaleza-ceara/>. Acesso em: 10 out. 2016
Pronatec – Fortaleza – Senai (2016)

Fonte: Disponível em: <http://www.pronatecmec.com.br/pronatec-2016fortaleza-ceara/>. Acesso em: 10 out. 2016
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Alunos Pronatec - Fortaleza (2016)

Fonte: Disponível em: <http://www.pronatecmec.com.br/pronatec-2016fortaleza-ceara/>. Acesso em: 10 out. 2016.
Senai Pronatec Jacarecanga (2016)

Fonte:<https://www.google.com.br/h?q=foto+SENAI+%E2%80%93+PR
ONATEC+Jacarecanga&rlz=1C1AOHY_pt- >.
Senai Pronatec Jacarecanga (2016)
Editora Via Dourada

Fonte:<https://www.google.com.br/h?q=foto+SENAI+%E2%80%93+PR
ONATEC+Jacarecanga&rlz=1C1AOHY_pt- >.
SENAI – PRONATEC Parangaba Av. João Pessoa, 6754 - Fortaleza – Ceará

Fonte: <https://www.google.com.br/
rch?q=imagem+SENAI+%E2%80%93+PRONATEC+Parangaba&rlz=1C1AOH.

Fonte: <https://www.google.com.br/
search?q=imagem+SENAI+%E2%80%93+
ENAI – PRONATEC Barra do Ceará - Av. Francisco Sá, 7221 Fortaleza –
Ceará

Fonte:<https://www.google.com.br/webhp?sourceid=chrome-instant&io
n=1&espv=2&ie=UTF8#q=imagem+SENAI+%E2%80%93+PRONATEC+
Barra+do+Cear%C3%A1>.
Editora Via Dourada
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SENAI – PRONATEC Maracanaú - Av. do Contorno, 1395 - Fortaleza –
Ceará - CEP: 61939-160;

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=foto+
senai+maracana% C3%BA+fortaleza&rlz=1C1AOHY_pt-%3A&imgrc
=IsUyRlgIF_1edM%3A>. Acesso em: 10 out. 2016

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=foto+
senai+maracana%C3%BA+fortaleza&rlz=1C1AOHY_pt-%3A&imgrc
=IsUyRlgIF_1edM%3A>. Acesso em: 10 out. 2016
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Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=foto+
senai+maracana%C3%BA+fortaleza&rlz=1C1AOHY_pt-%3A&imgrc
=IsUyRlgIF_1edM%3A>. Acesso em: 10 out. 2016

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=foto+
senai+maracana%C3%BA+fortaleza&rlz=1C1AOHY_pt-%3A&imgrc
=IsUyRlgIF_1edM%3A>. Acesso em: 10 out. 2016
Editora Via Dourada
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Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=foto+
senai+maracana% C3%BA+fortaleza&rlz=1C1AOHY_pt-%3A&imgrc
=IsUyRlgIF_1edM%3A>. Acesso em: 10 out. 2016

Fonte: Disponível em: <https://www.google.com.br/search?q=foto+
senai+maracana%C3% BA+fortaleza&rlz=1C1AOHY_pt-%3A&imgrc
=IsUyRlgIF_1edM%3A>. Acesso em: 10 out. 2016
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