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RESUMO 

 

Com o intuito de implantar o Proeja na modalidade EJA na instituição Sest Senat - Criciúma, 
pretende-se conhecer os meios necessários a esse fim, por meio da pesquisa bibliográfica, e com 
isso aprimorar em conhecimentos e aperfeiçoar o profissional da área do transporte. Para isso, 
realizou-se um estudo junto aos documentos oficiais tanto aqueles que tratam da Educação de 
Jovens e Adultos por meio do Proeja (Programa de Educação de Jovens e Adultos) como os 
legais e educacionais, bem como o Projeto Político Pedagógico (PPP) do Sest Senat, a fim de 
obter fundamentos e aparatos teóricos para uma possível ação de implantação do Proeja na 
instituição. Em seguida, foi realizada uma pesquisa em algumas empresas do setor do transporte 
sobre a formação básica e profissional de seus colaboradores por meio do preenchimento de 
formulário. Por fim, com os resultados obtidos, analisou-se as relações de propostas 
educacionais entre os documentos que falam sobre o Proeja e EJA e o PPP do Sest Senat. E 
ainda, identifcou-se a demanda do público alvo do Proeja na região.  Com isso, possibilitou-se 
visualizar os caminhos para uma possível implantação do PROEJA na instituição Sest Senat de 
Criciúma, para a melhoria social e econômica tanto para os colaboradores com para o setor de 
transporte. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Proeja. EJA. Sest Senat. 

 

 

INTRODUÇÃO 
 

A presente pesquisa tem como o objetivo estudar as possibilidades de 

implantação do Proeja na modalidade EJA na instituição Sest Senat – Criciúma, a fim 

de, com isso, aprimorar em conhecimentos e aperfeiçoar o profissional da área do 

transporte.  

 O interesse por esse estudo foi por já conhecer a instituição, sua visão, missão e 

objetivos, e por saber que já oferece cursos de capacitação profissional e trabalha com 
                                                 
1 Sest: Serviço Social do Transporte. Senat: Serviço Nacional de Aprendizagem. 
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um público jovem e adulto, pensou-se em, além de proporcionar a formação educação 

básica e profissional dos colaboradores da área do transporte, melhorar o 

desenvolvimento desse setor por meio da educação e capacitação profissional.    

 A pergunta inicial desta pesquisa foi a seguinte: “Qual o caminho a percorrer 

para uma implantação do Proeja na área do transporte com a Educação de Jovens e 

Adultos – EJA?” 

 Pensando na pergunta acima, chegou-se ao objetivo geral de conhecer os meios 

necessários a fim de implantar o Proeja na Instituição Sest Senat - Criciúma. A partir 

desse objetivo, desdobraram-se alguns específicos como:  

• Fazer um breve estudo sobre Proeja e EJA, analisando relações de 

propostas educacionais com o documento Projeto Político Pedagógico do 

Sest Senat; 

  

• Conhecer um pouco da realidade escolar e profissional dos colaboradores 

no setor do transporte; 

 
• Identificar a demanda de turmas tanto de Ensino Fundamental, como 

Ensino Médio, bem como de Ensino Técnico. 

 

Por fim, fazer as devidas análises e hipóteses, por meio dos resultados obtidos, 

para a possibilidade de implantação do Proeja na modalidade EJA na instituição Sest 

Senat – Criciúma.   

 

1.1 Uma análise sobre os documentos Proeja Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade EJA (2007) e EJA 

em debate (2013) 

 

Para se falar sobre Proeja e EJA é necessário, primeiramente, reconhecer as 

diferenças entre as modalidades.  

Proeja é a integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

modalidade “Jovens e Adultos”, ou seja, é a junção da Educação Profissional com a 

Educação Básica. Já a Educação de Jovens e Adultos é algo mais amplo, é uma outra 

situação. Proeja é um programa e foi criado como uma tentativa de construir políticas 
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públicas que pudessem romper com a descontinuidade, oferecendo acesso ao ensino 

público e de qualidade. (MOLL E SILVA, 2007). 

Já a EJA é a Educação para Jovens e Adultos. É importante destacar que a 

concepção de Educação de Jovens e Adultos não se justifica pelo próprio nome. A EJA 

não trabalha apenas com o aluno adulto, que por algum motivo não pêde dar sequência 

nos estudos em seu tempo regular, mas sim com o resgate social dos sujeitos que 

passaram pela evasão escolar. Seu público-alvo são aqueles que por alguma razão 

necessária foram obrigados a sair da escola. São os reconhecidamente necessitados, pois 

a condição de vida, em varios sentidos: finaceiro, familiar, entre outros, não permitia a 

continuidade dos estudos.  Essa é a verdadeira razão e finalidade da EJA, a inclusão 

social. (MOLL E SILVA, 2007). 

Quando uma pessoa adulta decide voltar às salas de aula, a primeira resistência 

para ela é a vergonha de voltar para um ambiente que é propício apenas para crianças, 

adolescentes e jovens, estes até seus 17 anos para o ensino regular. O fato de estar com 

idade mais avançada, sentem-se excluídos do ensino regular. Não é que seja errado 

pensar assim, pois, com certeza, seria estranho uma pessoa adulta com escolaridade 

incompleta, voltar à sala de aula e fazer parte de uma turma com alunos de menos idade 

como crianças ou adolescentes. Justamente por isso que a EJA e o Proeja foram 

constituídos; para minimizar esse conceito de que é vergonhoso o adulto com idade 

avançada voltar à sala de aula. E mais, ainda assim, essa maneira de pensar não foi 

totalmente extinta. Então, de que forma pode-se tentar mudar essa situação? Por meio 

de políticas públicas, em responsabilidade conjunta entre poder público, instituições e 

sociedade. E ainda tentar levar o aluno reconhecer-se como sujeito e integrante na 

sociedade a fim de reconhecer sua importante missão ao voltar à escola. 

 Bom destacar que tudo que se faz por meio de políticas públicas, nem sempre 

dá conta por inteiro com aquilo que se pretende em uma tentativa apenas. Por se tratar 

de política pública, sempre haverá complexidade e dificuldades a serem enfrentadas. 

Portanto, para ela ser efetiva, é preciso ter vontade para começar e persistência para 

manter o foco naquilo que se almeja. Se determinado problema não se solucionou por 

inteiro, não quer dizer que, em algum aspecto, não houve mudança positiva.  

O Proeja, por exemplo, ao ser implantado, por se tratar de um Programa, 

necessita de planejamento e acompanhamento. Se não existir ajustes, resultado do 

controle, e monitoramento, não haverá sucesso. Esses ajustes podem ser tanto estrutural 

como no aspecto metodológico do ensino e aprendizado, isto é, um local para as aulas 
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não apropriado ou alguns objetivos não alcançado.  Então, a partir de um problema ou 

dificuldade, pensa-se em uma solução que se inicia por meio de uma intervenção que, 

por sua vez, deve ser planejada e monitorada e aplicadas novas tentativas.  

No caso do ensino na modalidade EJA, além das etapas para sua implementação, 

é preciso estudar o método a ser aplicado, partindo do contexto do Proeja a fim de 

conhecer o seu público-alvo e reconhecer o seu verdadeiro propósito.  

Em se tratando do método de ensino na EJA, deve-se levar em conta o tempo de 

conclusão nessa modalidade com relação aos assuntos que serão tratados para o seu 

público-alvo. Por essa razão, o professor deve estar ciente de que os assuntos tratados na 

modalidade EJA deverão ser tratados, diferentemente, da maneira que geralmente são 

adaptados no ensino regular. É preciso estar atento e preparado para diferir, pois o aluno 

da EJA pode acabar desistindo também por conta dessa situação.      

Quanto ao Proeja, iniciado em 2006, sua proposta é escolarizar e qualificar os 

alunos por meio de políticas públicas. No entanto, até este momento, a abrangência de 

ensino era o Ensino Médio, ou seja, a intenção era elevar o nível de escolaridade da EJA 

apenas do ensino médio integrando essa modalidade ao profissionalismo. Portanto, sua 

luta era abranger o Proeja ao Ensino Fundamental, isto é, oportunizar ou atender os 

sujeitos da EJA do ensino fundamental também. Com o Decreto 5.840 de 2006, isso 

passou a ser possível por meio das instituições do Sistema “S” e das redes municipal e 

estadual (MOLL E SILVA, 2007). 

 Já, sobre os desafios da implantação, assim como se afirma no documento base 

Moll e Silva (2007, p.41): 

 

O que se pretende é uma integração epistemológica, de conteúdo, de 
metodologias e de práticas educativas. Refere-se a uma integração teoria-
prática, entre o saber e o saber-fazer.  

 

Portanto, dentre muitas preocupações estavam, principalmente, a de como 

colocar esse currículo integrado em prática; a falta de profissionais da área capacitados 

para essa nova proposta de ensino; e o resultado dessa preparação do sujeito da EJA.  

Por fim, a respeito da concepção do Proeja é, primeiramente, conhecer o seu 

público alvo como investigar as reais necessidades de aprendizagem, para 

posteriormente, trabalhar no aspecto de emancipação de saberes para assim 

proporcionar ao indivíduo a descoberta de outros saberes. Nessa perspectiva, o 

documento base afirma que o que se pretende, por meio do currículo, “pode ser 
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traduzido em termos de integração entre uma formação humana mais geral, uma 

formação para o ensino médio e para a formação profissional” (MOLL E SILVA, 2007, 

p. 41). 

Desse modo, o professor do Proeja parte de um ponto em que aluno está para a 

promoção de novos conhecimentos, preparando-o não só para o mercado de trabalho 

como também para o mundo como sujeitos autônomos capacitados para enfrentar 

desafios e solucioná-los.    

Com base nisso, pretende-se chegar a um estudo sobre as identidades 

construídas no âmbito educacional da EJA. Para tanto, deve-se pensar nas 

possibilidades da construção da identidade pessoal com as relações no contexto social 

dos sujeitos da EJA.  

Partindo da proposta do Proeja, pode-se dizer que desde já, encontra-se um dos 

desafios da implantação desse programa. E essa dificuldade é sentida não apenas pelos 

professores, mas também pelos alunos.  

Antes do Decreto 5478/2005 e 5840/2006, o Proeja não contava ainda com a 

forma do currículo integrado da educação básica com a educação profissional. A partir 

de então, essa ideia de integração começou a aparecer e buscava ser reconhecida desde a 

LDB 1996, no entanto, não foi aprovada. O que era considerada nesta época era a 

perspectiva da pedagogia das competências que “se difundiu no Brasil a partir da 

década de 1990, num momento em que o país passava por inúmeras transformações nos 

padrões produtivos e no mundo do trabalho” (SILVA, 2014, p. 16). Essa perspectiva 

tinha como proposta a de adquirir e aumentar as habilidades pelas competências, ou 

seja, quem quisesse se profissionalizar teria que ser por vontade própria.  

Só no governo Lula é que o currículo integrado ganhou força e espaço. Assim 

como afirma Silva (2014, p. 16), “a efetivação dessa integração, no entanto, tinha pela 

frente inúmeros desafios e disputas que acabariam por se explicitar, entre outros 

espaços, nas instituições federais de educação profissional e tecnológica.” A partir desse 

contexto de desafios, lutas e muitas vitórias, a integração do currículo vem adquirindo 

cada vez mais força, portanto sua proposta de formação geral, preparando o sujeito 

como agente social e profissional ainda continua sendo o maior desafio.  

Para tanto, é preciso preparar profissionais para atuar com a modalidade EJA, 

pensando nessa proposta e, assim, levar os alunos também a se apropriar e realizar essa 

ideia de integração. 
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Além do mais, por ser um trabalho construído partindo do coletivo, onde todos 

os professores trabalham conjuntamente, o currículo integrado tem por princípio a 

interdisciplinaridade. É a partir desse método de ensino que as disciplinas não mais são 

trabalhadas isoladamente, mas sim, em rede, uma dialogando com a outra, que o 

currículo integrado constroi-se e materializa-se.   

Talvez o desafio maior em se trabalhar com a interdisciplinaridade não esteja 

pela falta de compreensão “dos seus significados, mas em como torná-la permanente no 

cotidiano escolar” (SILVA, 2014, p. 32). Para que essa dificuldade seja superada, é 

necessário estudar algumas estratégias e possibilidades, conhecer outras abordagens 

metodológicas. Partir de uma realidade concreta do aluno pode ser uma forma eficaz, 

contribuindo para o trabalho interdisciplinar e, consequentemente, para o avanço do 

currículo integrado.  

 

1.2 A atuação do Sest Senat2 no meio social, educacional e econômico na região sul 

 

Com esse tópico, deseja-se estudar a importância e contribuição dos serviços de 

transporte no Brasil e principalmente na região sul, para o desenvolvimento econômico. 

Para tanto, necessita-se conhecer o contexto histórico e social dos serviços já realizados 

e os advindos, fazendo uma análise do mercado de trabalho nesse setor. O que pode ser 

considerado importante para a melhoria dos serviços, capacitando ainda mais os 

trabalhadores dessa área por meio da educação de jovens e adultos - EJA.  

Graças às parcerias ligadas ao ensino e capacitação profissional, o Sest Senat 

consegue alcançar seus objetivos e, por meio das parcerias, resultando em ações que 

proporcionam uma maior, preparação dos trabalhadores da área do transporte para 

atuarem no trânsito de forma mais consciente e responsável. (SEST SENAT 2015).  

Nesses cursos, os alunos podem utilizar materias e ferramentas necessárias para 

trabalhar e aprender competências específicas do motorista de veículos de cargas. Com 

isso, o ensino proporciona qualidade de vida no trabalho e também melhor desempenho 

com as novas tecnologias nos veículos. Além de outros beneficios para o transporte, as 

parcerias proporcionam vantagens não só para instituição como também para a 

sociedade, haja vista que os motoristas bem mais preparados, contribui para um trânsito 

com menos acientes (SEST SENAT, 2015). 

                                                 
2 Sest: Serviço Social do Transporte. Senat: Serviço Nacional de Aprendizagem 
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 Com objetivo de “Melhorar o desempenho ambiental do setor de transportes e 

conscientizar os trabalhadores” a Confederação Nacional do Transporte (CNT) 

implantou e iniciou no ano de 2007 o Programa Ambiental do Transporte – Despoluir.  

“A iniciativa envolve empresários, caminhoneiros autônomos, taxistas e trabalhadores 

em transporte na construção de um cenário de desenvolvimento sustentável” (SEST 

SENAT, 2015).  

Nota-se, com essa breve análise da atuação da instituição no meio social, 

educacional e econômico, que todo trabalho do Sest Senat traz grandes benefícios para a 

região sul. E, portanto, sua função é essencial para que haja desenvolvimento na área do 

transporte tanto para os trabalhadores como para a sociedade em geral. 

 

1.3 Sest Senat: instituição, responsabilidade social, missão e visão 

 
O Serviço Social do Transporte (Sest) e o Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Transporte (Senat) são entidades civis sem fins lucrativos criadas com o objetivo de 

valorizar os trabalhadores do setor de transporte. 

Sua história inicia quando as instituições surgem em 14 de setembro de 1993, 

pela Lei 8.706, partindo de um processo de conscientização do setor e das entidades 

sindicais. E, desde então, quem ficou responsável pela criação do Sest Senat foi a 

“Confederação Nacional do Transporte, com o apoio legal”, a qual “organiza e 

administra a instituição” (SEST SENAT, 2015). 

O Sest Senat atua no geral em duas áreas: social e educacional. Na parte social, a 

instituição é responsável por “gerenciar, desenvolver e apoiar programas que prezam 

pelo bem-estar do trabalhador em áreas como saúde, cultura, lazer e segurança no 

trabalho.” Já na parte da educacional, “o foco se volta a programas de aprendizagem, 

que incluem preparação, treinamento, aperfeiçoamento e formação profissional” (SEST 

SENAT, 2015). 

Com uma considerável estrutura que abrange várias unidades distribuídas por 

todo o Brasil, a instituição Sest Senat presta serviços junto ao apoio e desenvolvimento 

de projetos sociais. As ações ditas como de responsabilidade social são evidenciadas 

pelas atividades realizadas pelo Sest (Serviço Social do Transporte), “que já atingiram 

mais de 47 milhões de pessoas em consultas médicas, odontológicas e atividades de 

promoção social” (SEST SENAT, 2015), e também pelo Senat (Serviço Nacional de 
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Aprendizagem do Transporte), “que capacitou mais de 10 milhões de pessoas em 

programas de treinamento e formação profissional” (SEST SENAT, 2015). 

As atividades sociais não se limitam ao setor de transporte, mas se estendem 

para além deste, “por meio de parcerias com empresas e com o Governo Federal, que 

têm como base a estrutura física e gerencial da instituição” (SEST SENAT, 2015). 

Além disso, o Sest Senat estimula o envolvimento social das empresas em geral com as 

federações filiadas à Confederação Nacional do Transporte (CNT), e por esse 

engajamento, consideradas como parceiras da instituição Sest Senat, “na busca do 

crescimento sustentável nacional e na melhoria da qualidade de vida dos cidadãos” 

(SEST SENAT, 2015). 

Além das várias ações promovidas durante seus 17 anos de existência, o Sest 

Senat, vem desenvolvendo os seguintes programas: Enfrentamento à Exploração 

Sexual de Crianças e Adolescentes e a Inclusão Digital. E com eles, promovendo uma 

transformação social positiva.   

Quanto à missão da instituição, segundo SEST SENAT (2015), é: 

 

Desenvolver e disseminar a cultura de transporte, promovendo a melhoria da 
qualidade de vida e do desempenho profissional do trabalhador, bem como a 
formação e a qualificação de novos profissionais para eficiência e eficácia 
dos serviços a serem prestados à sociedade. 

  

Quanto ao desempenho, o Sest Senat “tem o objetivo, definido pela visão da 

instituição, de atingir um patamar superior [...] a partir de foco no mercado,” (SEST 

SENAT, 2015), e para isso, conta com a “utilização intensiva de tecnologia e 

informação e comunicação de massa, geração de inteligência corporativa e 

transparência institucional” (SEST SENAT, 2015). 

Além do objetivo geral da instituição citado acima, seguem abaixo, os Objetivos 

estratégicos: 

 

• melhorar a saúde e o bem-estar do trabalhador em transporte; 
• tornar-se “centro de entretenimento” em esporte, cultura e lazer; 
• tornar-se referência nacional na formação do trabalhador em 
transporte; 
• ampliar o atendimento aos clientes com qualidade e maior presença 
física; 
• desenvolver competências críticas para o negócio; 
• consolidar o modelo de gestão estratégica; 
• flexibilizar a gestão das unidades operacionais; 
• fortalecer a imagem institucional do SEST SENAT; 
• fortalecer o relacionamento com os clientes; 
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• ter cultura proativa na prestação de serviços e 
• ter sistemas de informação integrados e de fácil acesso para a tomada 
de decisão (SEST SENAT, 2015). 

 

Em se tratando das unidades, elas estão localizadas nos grandes centros urbanos 

e em postos de abastecimento das principais rodovias do país. O trabalhador de 

transporte e sua família podem encontrar o apoio e a asistência de uma unidade do 

SEST SENAT em várias localizações, e com esse fácil acesso, não importanto onde 

estejam, próximo ou longe de seu municipio, “podem cuidar da saúde, fazer cursos, 

praticar esportes e participar das diversas ações educativas e culturais realizadas durante 

o ano” (SEST SENAT, 2015). 

 

1.4 Requisitos educacionais e profissionais para atuação dos colaboradores na área 

do transporte 

 

Preparar, qualificar e capacitar os trabalhadores do setor do transporte. Nessa 

perspectiva, estima-se conhecer a formação educacional e as necessidades de 

aprendizagem para, então, iniciar um processo de educação profissional através do 

PROEJA. O projeto político pedagógico – Sest Senat descreve que: 

 

O modelo didático-pedagógico do Sest Senat objetiva atender à educação 
profissional desenvolvida de forma conjuntada ao nível básico e técnico, 
como meio de qualificação continuada de jovens e adultos trabalhadores, 
realizada nos processos de educação presencial (...) Projeto Político 
Pedagógico (2011. p. 35) . 

 

Para tanto, é preciso saber e reconhecer o principal fim da instituição na área 

educacional. Como se vê, a citação acima retrata de forma legível o objetivo da 

instituição com o ensino, por meio do modelo didático-pedagógico. E ainda, qaunto aos 

objtivos, pode-se encontrar no site do Sest Senat a seguinte informação: 

Garantir formação profissional de qualidade para os trabalhadores em 
transporte, atendendo às demandas do mercado de trabalho. Esse é o objetivo 
do Sest Senat ao oferecer cursos de educação profissional em suas 
unidades. (SEST SENAT, 2015).  

Para tanto, deve-se analisar e estudar a modalidade presencial e a distância a fim 

de oferecer as possibilidades de estudos aos alunos quando estes já não possuem 
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disponibilidades de horários devido ao trabalho. Para a modadalidade presencial, Sest 

Senat (2015), alega que: 

 

Na modalidade presencial, o aluno articula o conhecimento com as 
experiências pessoais. Os cursos oferecidos são estruturados para atender ao 
trabalhador do transporte em qualificação, aperfeiçoamento e atualização. 
Além disso, nessa opção o Sest Senat oferece a Educação de Jovens e 
Adultos, que são aulas do ensino fundamental e médio para pessoas que não 
puderam frequentar a escola na idade adequada.  

 

Além dos cursos presenciais, a instituição oferece cursos à distância para os seus 

colaboradores, informação esta encontrada no site oficial do Sest Senat (2015):  

Já nos cursos à distância, o estudante acompanha as aulas a distância por 
meio da internet. Oferecemos duas categorias de curso: auto instrucionais e 
com a orientação de professores tutores especializados. O ambiente virtual é 
de fácil navegação, as aulas são de formação inicial e continuada, 
especialmente modeladas para atender às necessidades de tempo e espaço de 
cada aluno.  

 

Com relação aos cursos técnicos, a instituição oferece os cursos técnicos à 

distância, aliando a educação profissional ao ensino a distância. Para isso, é feito um 

levantamento das necessidades, no aspecto de mercado e social dos trabalhadores das 

empresas do setor e, consequentemente, ao serem elaboradas, as aulas “oferecem 

formações técnicas específicas em logística e transporte de passageiros para o 

trabalhador em transporte” (SEST SENAT, 2015). 

Ainda, como complemento de ensino, o Sest Senat disponibiliza palestras de 

conscientização em geral. “Abertos também para a comunidade, os encontros têm temas 

que promovem a consciência crítica e participativa do trabalhador e demais 

interessados” (SEST SENAT, 2015). 

Portanto, embora as citações não estejam se referindo à educação básica e 

profissional no âmbito da modalidade EJA, elas conferem a preocupação e a constante 

atuação do Sest Senat no desenvolvimento educacional e capacitação profissional de 

seus colaboradores e trabalhadores da área do transporte.   

 

1.5 Projeto Político e Pedagógico do SEST SENAT 
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Por meio da modalidade de ensino EJA – Educação de Jovens e Adultos, o Sest 

Senat tem por objetivo “oferecer e garantir um ensino fundamental e médio às pessoas 

que não puderam realizar os estudos na idade regular” Projeto Político Pedagógico 

(2011, p. 27) 

Com isso, o Sest Senat desenvolve o trabalho sob as bases da educação, 

cidadania e responsabilidade social, ou seja, promover uma formação mais integral do 

sujeito, por isso, a educação, a cidadania e a responsabilidade social estarem juntas para 

essa formação. E seu objetivo principal é aprimorar o conhecimento intelectual e 

profissional de seus colaboradores e, portanto, “atender às empresas do transporte na 

educação de jovens e adultos”. Projeto Político Pedagógico (2011, p. 27)    

Considerando uma proposta de ensino que promova a formação do sujeito como 

um todo, vale pensar na Educação Omnilateral e a sua proposta de formação do ser 

humano. Por se tratar de uma concepção que trabalha o homem em sua totalidade, não 

se limita ao desempenho físico, considerando esta capacidade a única fonte de 

sobrevivência. A questão aqui, não é pensar que a formação de sujeitos por meio da 

Educação Omnilateral está alienada ao trabalho, mas sim não usar este viés para se 

sobressair sobre os outros com a ideia individualista e capitalista puro. O que se propõe 

é uma formação de indivíduos que manifestem suas diversas capacidades, pensando no 

outro como participante e contribuinte de suas histórias. “São os seres humanos em 

sociedade que produzem as condições que se expressam no seu modo de pensar, sentir e 

de ser.” (COAN, 2014, p.10). 

Visto o conceito de Omnilateralidade que trata de novas relações no reino da 

liberdade (COAN, 2014), chega-se ao conceito de Politecnia que está relacionada “à 

concepção marxista de educação e discute a relação trabalho, educação e sociedade”. 

(COAN, 2014, p. 13) Sabendo que “todo homem precisa do trabalho como estratégia de 

transformar a natureza e satisfazer suas necessidades”, de que forma pode-se trabalhar a 

formação profissional e politécnica sob a concepção de uma educação omnilateral? Ou 

seja, como formar sujeitos não individualistas e capitalistas em um mundo capitalista e 

individualista?  

Essas são algumas das questões importantes a se pensar a fim de promover uma 

discussão sobre as propostas acima, relacionando-as para a formação do sujeito em sua 

plenitude profissional e, ao mesmo tempo, afastando ideias que contribuem para uma 

sociedade puramente capitalista. 
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Dentro da concepção capitalista, o trabalho é visto como um produto. Assim, ele 

é uma parte fundamental da produtividade. Nessa perspectiva, o trabalho não é 

entendido como parte integrante ou constituinte do sujeito. Por essa razão, o sujeito 

inserido no mundo capitalista passa a considerar sua força de trabalho como uma 

mercadoria. Com isso, reforça a ideia de que o trabalho é algo à parte, separada do ser 

humano (COAN 2014). 

Segundo Tumolo (2013) demonstra a dificuldade de tratar da concepção de 

trabalho como parte da existência humana em uma sociedade capitalista. A partir disso, 

surge, então, o desafio para os educadores de inserir o trabalho como princípio 

educativo nos planos de aula e/ou nos projetos pedagógicos.  

Tratar da concepção “trabalho como princípio educativo” é preparar o sujeito 

para a compreensão e superação do capitalismo, é preparar o indivíduo 

profissionalmente por meio do desenvolvimento intelectual. Isso inclui ampliar o 

conhecimento cultural do aluno proporcionando, por meio dessa educação, a 

emancipação humana. Para tanto, Coan (2014, p.50) elucida que Marx e Engels já 

entendiam “(...) as atividades de trabalho e educação como integrantes de um único 

processo, em que se articulava teoria e prática”. Portanto, nessa perspectiva, tratar do 

trabalho como princípio educativo é trabalhar as duas concepções de forma conjunta, e, 

ao mesmo tempo, criticar radicalmente a ideia de trabalho na concepção capitalista. Isso 

porque, segundo essa perpectiva, o trabalho é uma das condições que humaniza o 

sujeito, pois é a partir daquele, numa relação dialética e histórica, que o homem se 

constitui.  

Com o intuito de transformar as condições precárias e perceber as possibilidades 

de melhoria para essas situações, por meio da perspectiva da “omnilateralidade” é que 

se “destaca a relação educação e trabalho, isto é, a integração entre qualificações 

técnicas e profissionais” (COAN, 2014, p. 54). Dentro dessa concepção, estende-se à 

perspectiva politecniano PROEJA, objetivando uma formação humana integral ao 

aluno, em sua totalidade, por meio da ruptura entre a educação básica e técnica (COAN, 

2014).   

Para se proporcionar uma emancipação social ao aluno do PROEJA, é preciso 

também haver uma emancipação intelectual. E é a partir desta que se evolui para aquela.  

Diferentemente de uma escola profissional “apenas voltada aos interesses práticos 

imediatos” (COAN, 2014, p. 54), não democratizando o ensino, mas sim aumentando as 

desigualdades, a escola unitária, por sua vez, tem como principal tarefa “elevar o grau 
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de maturidade e capacidade para a criação intelectual e prática, além da autonomia na 

orientação e na iniciativa” (COAN, 2014, p. 55). Assim, na perspectiva desta última, o 

homem liberta-se da sua unilateralidade ou singularidade e passa a crescer 

intelectualmente e socialmente, chegando ao âmbito integral ou omnilateral.   

Portanto, o professor, que trabalha com a formação de jovens e adultos, precisa 

estar ciente da “necessidade de integração entre ciência, técnica, tecnológica, 

humanismo e cultura geral” (COAN, 2014, p. 57). Com isso, a educação de sujeitos no 

contexto PROEJA, em uma relação de trabalho e educação, passa a contar com uma 

formação omnilateral e politécnica na educação profissional.   

E é, portanto, nessa perspectiva de ensino que se pretende  Implantar o Proeja 

pela modalidade EJA na instituição Sest Senat de Criciúma. 

   

2 MÉTODO  
 

Para o presente estudo, pretende-se utilizar os tipos de pesquisa “bibliográfica” e 

“de campo”. O uso do primeiro tipo justifica-se pela intenção de obter aparatos teóricos 

para o melhor desenvolvimento do trabalho, e o segundo. Bom ressaltar ainda que o tipo 

de pesquisa “bibliográfica”, “tem como fonte os resultados de estudos procedentes, 

publicados, especialmente em livros, artigos científicos, trabalhos de cursos, 

dissertações e teses”. (ZWIEREWICZ, 2014, p. 33). Já quanto ao segundo tipo, o de 

pesquisa de campo ou comparativa, “possibilita a realização de comparações para 

verificar semelhanças e explicitar divergências entre tipos de grupos, sociedades, povos 

(ZWIEREWICZ, 2014, p. 36). 

Quanto à abordagem a ser empregada nesta pesquisa será a qualitativa e a  

qualitativa, já que, com relação a preimeira, conforme afirma Zwierewicz (2014, p. 44), 

“é fundamental para a compreensão de particularidades, possibilitando a exteriorização 

da subjetividade, sem a necessidade de assegurar a homogeneidade dos resultados.” E a 

última, por sua vez, “é fundamental para a compreensão de particularidades, 

possibilitando a exteriorização da subjetividade, sem a necessidade de assegurar a 

homogeneidade dos resultados” (ZWIEREWICZ, 2014, p. 44). 

 Com relação à população e amostra, de 12 empresas contactadas, apenas 4 

participaram: E1 (15 participantes), E2 (10 participantes), E3 (6 participantes), E4 (6 

participantes), - totalizando em 37 colaboradores. 
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Para a sua realização, serão adotados os seguintes procedimentos:  

Primeiramente, buscar aparatos teóricos em documentos oficiais como Lei 

9394/96, EJA em Debate, Projeto Político Pedagógico do Sest Senat e outros mais que 

possam fundamentar e viabilizar a proposta da pesquisa. Consequentemente, analisar 

propostas educacionais entre os documentos pesquisados. Logo, fazer um levantamento, 

por meio de formulário ou questionário, quanto à escolaridade e a necessidade de 

formação básica e profissional dos colaboradores da área do transporte na região 

carbonífera. 

Por fim, fazer as devidas análises e hipóteses, por meio dos resultados obtidos, 

quanto à possbilidade e necessidade de implantação do PROEJA na modalidade EJA na 

instituição Sest Senat – Criciúma.   

 
 
DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

 

Por saber que o Sest Senat tem por objetivo “oferecer e garantir um ensino 

fundamental e médio às pessoas que não puderam realizar os estudos na idade regular.” 

Projeto Político Pedagógico (2011, p. 27), passou a se pensar na possibilidade de 

implantar o Proeja por meio da modalidade EJA na Instituição Sest Senat. 

Para tanto, o PROEJA, ao ser implantado, por se tratar de um Programa, 

necessita de planejamento e acompanhamento. Se não existir ajustes, resultado do 

controle, e monitoramento, não haverá sucesso. Esses ajustes podem ser tanto estrutural 

como no aspecto metodológico do ensino e aprendizado. Então, a partir de um problema 

ou dificuldade no meio social, pensa-se em uma solução que se inicia por meio de uma 

intervenção que, por sua vez, deve ser planejada e monitorada através de ajustes.  

No caso do ensino na modalidade EJA, além das etapas para sua implantação, é 

preciso estudar o método a ser aplicado, partindo do contexto do PROEJA a fim de 

conhecer o seu público-alvo. 

A princípio foi entrado em contato com 12 (doze) empresas, por e-mail, 

apresentando e explicando a pesquisa e o objetivo da mesma. No entanto, apenas 4 

(quatro) dessas, mostraram interesse por participar da pesquisa, retornando, na pessoa 

do responsável, e solicitando os questionários, contendo perguntas pessoais e escolar, 

para o preenchimento dos mesmos pelos funcionários. Vale destacar que as empresas 
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participantes são das cidades de Criciúma e Içara e seus colaboradores das regiões de 

Criciúma, Morro da Fumaça, Jaguaruna, Içara e Balneário Rincão.  

Por questões de ética, a identidade dos participantes foi mantida em sigilo e as 

empresas serão identificadas como E1, E2, E3 e E4. Vale lembrar que os números 

indicadores usados a seguir não possuem caráter quantitativo, mas apenas 

caracterizadores. Vale ressaltar ainda que dessas empresas participantes, três são de 

transporte de carga e uma de transporte de passageiros. 

Iniciando pela empresa 1 (E1), no total foram 15 questionários preenchidos.  

Com relação à Idade dos participantes, 66,6% (dez) possuem entre 18 e 30 anos; 6,6% 

(1) possui entre 31 e 40 anos;  13,3% (2), entre 41 e 50 anos; e 13,3% (2), acima de 51 

anos.  Quanto à identidade sexual, 86,6% (13) são homens e 13,3% (2) são mulheres. 

Dos 15 (quinze) participantes, apenas 6,6% (1) residem em Morro da Fumaça e os 

demais (93,3% - 14), em Criciúma. Com relação ao cargo, 40% (6) são ajudantes de 

carga; outros 40% (6) são motoristas; e os 20% (três) restantes são conferentes. 

Já em se tratando da escolaridade, conforme o gráfico “1” demonstra, 6,6% (1) 

possui Ensino Fundamental Incompleto; 13,3% (2), Fundamental Completo; 40% (6) 

possuem Ensino Médio Incompleto; 33,3% (5), Ensino Médio Completo; e, por fim, 

apenas 6,6% (1) possuem Curso Técnico Completo. Dos 60% (9) que não completaram 

o Ensino Fundamental nem o Médio, responderam ter interesse em concluir os estudos, 

pela modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). Na pergunta sobre ter o interesse 

por fazer um curso técnico na área do transporte, apenas 6,6% (1) responderam não o 

ter, lembrando que esse está dentro daqueles que possui apenas o ensino fundamental 

completo.  
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Gráfico 1: Escolaridade dos funcionários – Empresa 1 

 
Fonte: Da autora, 2015 

 

Quando perguntado pelas maiores dificuldades para voltar a estudar, 66,6% (10) 

responderam ser em função do horário, dentre esses, 6,6% (1) responderam também não 

possuir condições financeiras para custar um Curso Técnico, visto que este possui o 

Ensino Médio completo. Dos 15 (quinze), 6,6% (1) responderam ter total vontade para 

voltar a estudar, fazendo um curso Técnico, já que o mesmo possui Ensino Médio 

Completo, porém, por conta de sua condição financeira e os cursos técnicos não ser 

gratuitos, ainda não realizou um curso do tipo. Ainda, 6,6% (1) responderam encontrar 

dificuldade para voltar a estudar por conta da distância; 6,6% (1) não encontram 

dificuldade, apenas falta de incentivo, 6,6% (1) responderam que somente “falta correr 

atrás de uma escola”; e 6,6% (1) não responderam essa pergunta.    

Percebe-se com esses dados que, com o pessoal da presente empresa pesquisada, 

o público-alvo para uma possível implantação do Proeja, iniciando pelo Ensino 

Fundamental, é formado por apenas 6,6% (1); já o Ensino Médio, por 53,3% (8) 

pessoas. Vale lembrar que desses, 100% (15) responderam possuir interesse por 

concluir os estudos pela Modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). E quanto ao 

curso Técnico, a demanda é quase 100% (15) dos funcionários, menos 6,6% (1) que, 

como apontado anteriormente, não demonstrou interesse. Ainda, sobre o perfil do 

público-alvo para o Ensino Fundamental, é de 31 a 40 anos, sendo 6,6% (1) apenas; 

para o Ensino Médio 66,6% (10) são de 18 a 30 anos; 6,6% (1) com 41 a 50 anos; e, 

6,6% (1) com acima de 51 anos. Para o curso técnico, supõe-se um público de 26,6% 

(4) com idade entre 18 e 30 anos; 6,6% (1) com 41 a 50anos, e 6,6% (1) com acima de 
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51 anos. Com isso, conclui-se uma posssível turma com perfil mais jovem tanto para o 

Ensino Médio quanto para o Curso Técnico.       

Em continuidade com a segunda empresa, a E2, foram preenchidos 10 

questionários. Com relação à idade dos participantes, 60%  (6) possuem entre 18 e 30 

anos; 10% (1) possuem entre 31 e 40 anos;  10%,(1) entre 41 e 50 anos; e 20% (2), 

acima de 51 anos. Quanto à identidade sexual, 80% (8) são homens e 20% (2) são 

mulheres. Dos 100% (10) participantes, apenas 10% (1) reside em Jaguaruna, 20% (2) 

em Criciúma, 30% (3) no Balneário Rincão e 40% (4) em Içara. Com relação ao cargo, 

30% (3) são cobradores de ônibus, 20% (2) fazem parte da limpeza; 20% (2),  

motoristas de ônibus, 10% (1) é bombeiro (função interna), 10% (1) eletrecista 

automotivo, e 10% (1), almoxarife.   

Quanto à escolaridade, segundo o gráfico “2”, 20% (2) possuem Ensino 

Fundamental Incompleto; 20% (2), Fundamental Completo; 30% (3) possuem Ensino 

Médio Incompleto; 30% (3), Ensino Médio Completo; nenhum possui Curso Técnico 

Completo. Dos 70% (7) que não completaram o Ensino Fundamental nem o Médio, 

responderam ter interesse em concluir os estudos pela modalidade EJA (Educação de 

Jovens e Adultos). Na pergunta sobre ter o interesse por fazer um curso técnico na área 

do transporte, apenas 10% (1) responderam não o ter, vale destacar que este possui 

apenas o ensino fundamental incompleto.  

 

Gráfico 2: Escolaridade dos funcionários – Empresa 2  

 
Fonte: Da autora, 2015   
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Com relação à pergunta pelas maiores dificuldades para voltar a estudar, 100% 

(10) responderam ser em função do horário, dentre esses, 10% (1) responderam também 

ser por conta da idade, sendo estes com idade acima de 51 anos.    

Nota-se com esses dados que, com o pessoal desta empresa pesquisada, o 

público-alvo para uma possível implantação do Proeja, iniciando pelo Ensino 

Fundamental, é formado por 20% (2) das pessoas; já o Ensino Médio, por 50% (5). . 

Lembrando que desses 50% (5), apenas 10% (1) responderam não possuir interesse por 

concluir os estudos pela Modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), o restante, 

respondeu “sim”. E quanto ao curso Técnico, a demanda é quase total na empresa E2, 

sendo que dos 100% (10), 90% (9) demonstraram interesse. Sobre o perfil do público-

alvo para o Ensino Fundamental, são 20% (2); para o Ensino Médio são 50% (5). Para o 

curso técnico, supõe-se um público de 40% (4) interessados. Com isso, conclui-se 

também uma posssível turma com perfil mais jovem tanto para o Ensino Médio quanto 

para o Curso Técnico.  

Seguindo com a terceira transportadora, a E3, foram preenchidos 6 

questionários. Com relação à idade dos participantes, 66,6% (4) estavam entre 18 e 30 

anos e 33,3%,(2) entre 41 e 50 anos. Quanto à identidade sexual, todos são homens. 

Quando à localidade, apenas 16,6% (1) reside em Jaguaruna, 16,6% (1) em Criciúma, e 

66,6% (4) em Içara. Com relação ao cargo, 66,6% (4) são motoristas e 33,3% (2), 

ajudantes.   

Com relação à escolaridade, conforme o gráfico “3”, 16,6% (1) possuem Ensino 

Fundamental Incompleto; 50% (3), Fundamental Completo; 33,3% (2) possuem Ensino 

Médio Completo. Dos 66,6% (4) que não completaram o Ensino Fundamental nem o 

Médio responderam ter interesse em concluir os estudos, pela modalidade EJA 

(Educação de Jovens e Adultos). Com relação à pergunta sobre ter o interesse por fazer 

um curso técnico na área do transporte, 100% (6) responderam “sim”.  
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Gráfico 3: Escolaridade dos funcionarios – Empresa 3  

 
Fonte: Da autora, 2015  

 

Com relação à pergunta pelas maiores dificuldades para voltar a estudar, 50% 

(3) responderam ser a falta de tempo; 16,6% (1) responderam por não possuir condição 

financeira; e 33,3% (2), por conta da falta de interesse e oportunidade.    

Nota-se com esses dados que, com o pessoal desta empresa pesquisada, o 

público-alvo para uma possível implantação do Proeja, iniciando pelo Ensino 

Fundamental, é formado por 16,6% (1) das pessoas; já o Ensino Médio, por 66,6% (4).. 

E quanto ao curso Técnico, a demanda é de 100% (6). Sobre o perfil do público-alvo 

para o Ensino Fundamental é de 16,6% (1) com idade entre 41 e 50 anos; para o Ensino 

Médio são 50% (3): desses, 16,6% (1) possuem idade de 41 a 50 anos, e 33,3% (2) com 

idade de 18 a 30 anos. Para o curso técnico, supõe-se um público de  33,3% (2)  

interessados: desses com idade entre 18 e 30 anos. Com isso, conclui-se uma posssível 

turma também com perfil mais jovem tanto para o Ensino Médio quanto para o Curso 

Técnico.  

Seguindo com a quarta empresa, a E4, foram preenchidos 6 questionários. Com 

relação à idade dos participantes, 33,3% possuem entre 18 e 30 anos, 16,6% entre 31 e 

40 anos, e 50% (3) acima de 51. Quanto à identidade sexual, todos homens. Quando à 

localidade, todos residem em Criciúma. Com relação ao cargo, 66,6% (4) são 

motoristas, 16,6% (1), asistente administrativo e 16,6% (1) conferente.   

Quanto à escolaridade, conferindo no gráfico “4”, 16,6% (1) possuem Ensino 

Fundamental Incompleto e os demais 83,3% (5), Ensino Médio Completo. Aqueles que 

não completaram o Ensino Fundamental responderam ter interesse em concluir os 
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estudos pela modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). Com relação à pergunta 

sobre ter o interesse por fazer um curso técnico na área do transporte, apenas 33,3% (2) 

responderam “sim”.  

 

Gráfico 4: Escolaridade dos funcionarios – Empresa 4 

 
Fonte: Da autora, 2015 

 

Com relação à pergunta pelas maiores dificuldades para voltar a estudar, 50% 

(3) responderam ser pela falta de tempo; 16,6% (1) respondeu que já retomou aos 

estudos; e 33,3% (2), por não ter interesse.    

Com base nos dados desta empresa, o público-alvo para uma possível 

implantação do Proeja, iniciando pelo Ensino Fundamental, é formado por 16,6% (1); já 

o Ensino Médio, não há demanda. E quanto ao curso Técnico, a demanda é de 33,3% 

(2). Sobre o perfil do público-alvo para o Ensino Fundamental é de 16,6% (1) com 

idade entre 18 e 30 anos. Para o curso técnico, supõe-se um público de  33,3% (2) 

interessados: 16,66667% (1) com idade entre 18 e 30 anos e 16,6% (1), entre 31 e 40. 

Com isso, conclui-se uma posssível turma também com perfil mais jovem tanto para o 

Ensino Médio quanto para o Curso Técnico. 

Considerando as quatro empresas no total de 37 participantes, nota-se que há um 

percentual de 8,1% (3) que não possuem Ensino Fundamental e que desejam voltar aos 

estudos. Com relação ao Ensino Médio, 48,6% (18) não completaram e têm interesse 

por voltar a estudar. Dos 37 funcionários, 83,8% (31) não possem Curso Técnico, mas 

demonstraram interesse por realizar.  
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Quanto às dificuldades para voltar aos estudos, 70,2% (26) responderam ser por 

falta de tempo; 8,1% (3) declararam ser pela condição financeira; 13,6% (5) 

responderam não ter dificuldades, apenas por não ter interesse ou oportunidade; 2,7% 

(1) apontaram a distância como uma dificuldade; e 2,7% (1) atribuiram uma dificuldade 

a falta de interesse.             

    

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Sobre os documentos do Proeja, EJA e PPP, por  meio da análise que se dá pela 

pela pesqusa bibliográfica, foi constatada a relação de propostas educacionais. Os 

conceitos e propostas educacionais presentes nos documentos do Proeja e EJA, vão ao 

encontro dos conceitos e prospostas educacionais presentes também no PPP do Sest 

Senat. Sendo assim, confirma-se que o Sest Senat possui uma base legal para uma 

possível implantação do Proeja por meio da EJA, e que suas propostas educacionais  e 

conceitos para essa modalidade de ensino estão presentes em seu documento oficial, o 

PPP. E mais, elas estão de acordo com as do próprio que trata do Proeja e EJA.         

Com os resuldados obtidos, com base no gráfico “5”, observa-se que com 

relação ao Ensino Fundamental Incompleto, as empresas não demonstram um público 

considerável, sendo apenas 8,11% do total. Já  se tratando do Ensino Médio Incompleto, 

um grande percentual é apresentado, sendo  representado por 48,6%  das 37 empresas 

pesquisadas. Quanto ao Curso Técnico, a demanda demonstra um percentual bem 

considerável de 83,8%. Com isso, verifica-se a falta de uma formação básica, isso com 

maior ênfase no Ensino Médio, e, principalmente, a formação continuada com Cursos 

Técnicos direcionados à área do transporte. 
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Gráfico 5: Necessidade de formação considerando os 37 participantes 

 
Fonte: Da autora, 2015  

 

Quanto à análise dos dados, foi verificada a falta de uma formação básica, com 

maior ênfase no Ensino Médio, e, principalmente, de uma formação continuada com 

Cursos Técnicos direcionados à área do transporte.   

No entanto, os dados demonstram a necessidade de adequação de horários para a 

realização dos estudos em educação básica para o público alvo que são os 

colaboradores, já que com as respostas, apresentaram a falta de tempo como a maior 

dificuldade para voltar aos estudos. Isso tanto para a conclusão do ensino básico como o 

ensino profissionalizante.        

Outro ponto a ser pensado no momento de implantação do Proeja pela 

modalidade EJA, e este no aspecto pedagógico, é a perspectiva de Educação 

Omnilateral que trata de uma concepção de ensino que procura promover a formação do 

sujeito como um todo e não somente em busca de uma formação técnica e limitada ao 

certificado. Não que a Educação Omnilateral esteja alienada ao mercado de trabalho, 

mas, principalmente, o mundo do trabalho. E a vantagem para o setor do transporte é 

estar promovendo a formação plena de indivíduos como sujeitos participantes na 

sociedade. Com isso, o trabalhador por meio do trabalho, realiza-se, contribuindo tanto 

para o meio social como para a empresa, instituição, enfim, para a área do transporte.      
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Com as análises, portanto, confirma-se a importância da implantação do 

programa de ensino PROEJA na modalidade EJA na instituição Sest Senat e com isso 

prova-se que há possibilidade para essa realização, já que com os resultados dos 

questionários foi identificado a necessidade de conclusão dos estudos tanto em 

Educação Básica quanto Educação Profissional dos funcionários e colaboradores da 

área do transporte. Destacando também que a instituição demonstra estrutura e base 

legal para a implantação da modalidade de ensino EJA. 
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