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RESUMO 

 

A presente pesquisa teve por objetivo analisar o processo de implementação do 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Formação Inicial e Continuada 
(PROEJA FIC), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Salvador no 
período de 2010 a 2012 (primeira experiência do programa no Sistema Municipal de 
Educação). A pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa, orientada pelo estudo 
de caso. Foram utilizados como técnica de coleta de dados a pesquisa bibliográfica 
e documental, além de entrevistas semiestruturadas com professores, gestor e 
coordenador de curso. Por meio dos dados levantados verificou-se que aspectos 
importantes para o desenvolvimento do programa não foram considerados no 
momento da sua implementação. Um desses aspectos refere-se à formação coletiva 
da equipe de profissionais que trabalhariam com o programa. Outro aspecto 
negativo é que não houve maior abrangência do programa no que se refere à 
ampliação da oferta. O programa ficou restrito a uma única escola e aos cursos 
iniciais.  Os dados também revelaram que diante das fragilidades do programa e das 
dificuldades vivenciadas pelos professores, os mesmos não conseguem ver um 
horizonte promissor para o PROEJA FIC. Conclui-se que embora a 
institucionalização do PROEJA FIC tenha representado a inserção de uma proposta 
educativa diferenciada para o público da EJA no âmbito da Secretaria Municipal de 
Educação de Salvador, tal ação não causou impactos significativos para a 
modalidade. Entretanto, acredita-se que por meio de um processo integrado de 
avaliação e reconfiguração do programa, o PROEJA FIC possa tornar-se uma 
alternativa educacional com grande potencial formativo para o público da Educação 
de Jovens e Adultos. 

Palavras-Chave: Educação de Jovens e Adultos. PROEJA. PROEJA FIC. 



 

 

ABSTRACT 

 

This study aimed to analyze the process of implementing the National Programme for 
Vocational Education Integration with Basic Education in the form of Youth and Adult 
Education - Initial and Continuing (PROEJA FIC), under the Salvador Municipal 
Education in the period 2010 to 2012 (first experience of the program in the Municipal 
Education System). The research was based on the qualitative approach, guided by 
the case study. They were used as data collection technique bibliographic and 
documentary research as well as semi-structured interviews with teachers, manager 
and course coordinator. Through the data gathered it was found that important 
aspects for the development of the program were not considered at the time of its 
implementation. One of these refers to the collective training of the team of 
professionals who would work with the program. Another negative aspect is that 
there was no greater scope of I schedule with regard to the expansion of supply. The 
program was restricted to a single school and the initial courses. The data also 
revealed that before the program's weaknesses and difficulties experienced by 
teachers, they can not see a promising horizon for PROEJA FIC. We conclude that 
although the institutionalization of PROEJA FIC has represented the inclusion of a 
differentiated educational proposal to the public of AYE within the City Department of 
Education Salvador, such action did not cause significant impacts to the sport. 
However, it is believed that through an integrated process of assessment and 
reconfiguration program, the PROEJA FIC can become an educational alternative 
with great potential for training the public of Youth and Adult Education. 
 

 

Keywords: Youth and Adult Education. PROEJA. PROEJA FIC. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

A partir do final do século XX e início do século XXI, observam-se inúmeras 

transformações em âmbito político, econômico e social mundial (CIAVATTA, 2011). 

Essas transformações aconteceram em decorrência do fenômeno da mundialização 

do capital, também conhecido como globalização. Segundo Pinto (2010), essas 

transformações fazem parte de um conjunto de ações que interagem mutuamente e 

assim caminham, no sentido de estabelecer um equilíbrio no sistema de relações 

sociais capitalistas como um todo. 

É dentro desse contexto de mudança que ocorre o processo de 

reestruturação produtiva. Processo esse que se insere no contexto do capitalismo e 

é fruto da revolução tecnológica e das novas formas de gerir a economia que 

acabou provocando uma série de exigências para a formação humana, exigindo 

assim um novo tipo de trabalhador. O perfil que se exige do trabalhador nesse 

processo é de um sujeito polivalente, multifuncional e criativo. Exige-se um 

trabalhador que tenha uma visão mais ampla dos processos de trabalho e assim 

possa envolver-se em todas as etapas da produção (PINTO, 2010).  

Uma leitura cuidadosa da conjuntura atual permite compreender como esse 

conjunto de mudanças ocorridas dentro do sistema produtivo interfere na vida dos 

cidadãos. Isso porque os novos padrões de produtividade trazem consigo desafios 

constantes de ajustamento aos padrões internacionais de mais produtividade e 

melhor qualidade.  Diante disso, faz-se necessário um investimento na formação dos 

cidadãos para melhor atender às demandas deste novo cenário, pois o elemento 

que assume a centralidade do mesmo passa ser a competitividade.   

Para responder positivamente a essa demanda de formação, é imperioso 

pensar formas de melhor qualificar o trabalhador visto que se passa a exigir desse 

sujeito novos conhecimentos, além do desenvolvimento de competências e 

habilidades que antes não lhes eram cobradas. Kuenzer (2005) salienta que o novo 

formato produtivo, demanda um novo tipo de trabalhador, ou seja, demanda sujeitos 

que sejam capazes de pensar e agir adequando-se aos novos métodos de trabalho. 

Essa demanda por formação justifica-se diante dos efeitos provocados por 

esse cenário. Um dos maiores problemas provocados por essas mudanças é a 
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redução dos postos de trabalho. Pinto (2010) relata que nesse processo, grande 

número de trabalhadores ficou desempregado. A exclusão é uma das marcas mais 

forte do sistema capitalista de produção, visto que, com o aumento da automação, 

da robótica e da crescente informatização, milhões de trabalhadores deixam de se 

inserir no mercado de trabalho.   

Assim, os jovens e adultos trabalhadores, pouco escolarizados, acabam por 

se tornar as maiores vítimas desse sistema excludente. Segundo Pinto (2010), 

apoiando-se em dados da Organização Internacional do Trabalho, cerca de 180 

milhões de pessoas encontram-se em situação de desemprego aberto. Desse total, 

um terço são de jovens e adultos que se encontram na faixa etária entre 15 e 24 

anos. Sem qualificação, sem uma formação adequada, tornam-se vulneráveis às 

diversas formas de desemprego e quando empregados, esses trabalhadores, 

acabam ocupando os cargos de baixos salários e em alguns casos, de precárias 

condições de trabalho. 

Diante do contexto descrito, é possível perceber a necessidade de se criar 

ações educacionais que contemplem a inclusão desses jovens e adultos que se 

encontram imersos, porém à margem deste sistema. O quadro apresentado revela a 

necessidade de implantação de políticas educativas que vislumbrem uma real 

formação para os jovens e adultos trabalhadores. Formação que não se restrinja a 

meras certificações, esvaziadas de significado como se observa ao longo da história 

educacional brasileira. (KUENZER, 2005). 

Considerando as reais necessidades sociais e laborais desses sujeitos, faz-se 

necessário pensar uma educação que contribua para a formação de um sujeito 

capaz de compreender e transformar a realidade social na qual está inserido 

(FRIGOTTO, 2005).  

Aqui no Brasil, nos últimos anos observa-se uma série de políticas públicas, 

ações governamentais e não governamentais que se proclamam como voltadas para 

inclusão dos jovens e adultos trabalhadores (RUMMERT, 2007). Nesta pesquisa, 

contudo, destacou-se o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA).  

O desejo de estudar essa temática surgiu a partir das minhas inquietações 

enquanto profissional que trabalha com a Educação de Jovens e Adultos. Essas 
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inquietações giram em torno de compreender como novas possibilidades de oferta 

do ensino da EJA podem contribuir para melhoria e qualidade da educação 

oferecida ao seu público. Inquietações também que procuram compreender como 

uma oferta que possibilita a integração da Educação Básica à Educação Profissional 

poderá de fato oportunizar uma formação integrada aos educandos da EJA, como é 

a proposta do programa. 

A opção pelo PROEJA resulta do fato de considerar o programa uma 

proposta inovadora, visto que propõe a integração curricular entre Educação Básica 

e Educação Profissional, algo novo dentro dessa modalidade educativa (EJA). Por 

ser inovador, o estudo do tema torna-se mais interessante, pois a implementação do 

PROEJA desencadeou um processo de discussão e debate que não podem ser 

ignorados. O PROEJA acabou provocando a inserção na área educacional de um 

novo campo teórico metodológico que necessita de estudos. A integração proposta 

pelo programa sugere a necessidade de um processo minucioso de 

acompanhamento, análise e de discussão permanente.  

Embora existam pesquisas acadêmicas desenvolvidas em torno da temática1, 

vale considerar que a integração proposta pelo programa resultará em mudanças 

significativas no interior das instituições que implementarem o mesmo (CIAVATTA, 

RUMMERT, 2010; RAMOS, 2010).  

Assim, o trabalho proposto visa contribuir com a produção acadêmica nesse 

campo de estudo, além de colaborar com a consolidação do programa dentro da 

Secretaria Municipal de Educação de Salvador, a fim de que o programa possa 

adquirir visibilidade e sustentabilidade e adquira de fato status de uma política 

pública em cenário local. 

Deste modo, urge a necessidade de estudar o PROEJA, mas 

especificamente, o PROEJA FIC. A escolha deste tema tem um valor acadêmico, 

profissional e social imensurável.  

Acompanhar como se desencadeou o processo de implantação e 

implementação do PROEJA FIC em Salvador, bem como desvendar os entraves, os 

                                                           
1
 Alguns desses trabalhos podem ser acessados pelo site da Associação Nacional de Pós-Graduação 

e Pesquisa em Educação -ANPED (GT 9 – Trabalho e Educação; GT 18 – Educação de Jovens e 
Adultos); Biblioteca Digital Brasileira de Teses e Dissertações; Portal Domínio Público; Portal Fórum 
EJA Brasil.  
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limites, as possibilidades, vivenciados pelos sujeitos que estão construindo o 

programa em âmbito local, conhecendo suas percepções e expectativas, ajuda a 

tecer os fios necessários para compreender o mesmo. Além disso, os resultados que 

aqui serão apresentados poderão servir de referência para aprimoramento do 

programa, podendo até contribuir para uma reestruturação e uma reformulação do 

mesmo, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Salvador. Poderá 

também servir de referência para outras prefeituras que almejem ofertar a Educação 

de Jovens e Adultos integrada com a Educação Profissional. 

Assim, essa pesquisa objetivou analisar o processo de implementação do 

PROEJA FIC no Sistema Municipal de Educação de Salvador. Deste modo, para 

que tal objetivo fosse alcançado, o trabalho desenvolvido buscou responder a 

seguinte questão: como vem se materializando a política do PROEJA FIC no âmbito 

do Sistema Municipal de Educação de Salvador? 

Ainda com vistas a alcançar o objetivo principal da pesquisa, elencaram-se os 

seguintes objetivos específicos: 

 Discutir a Educação de Jovens e Adultos no atual contexto da Educação 

Profissional no Brasil. 

 Explicitar as ações em âmbito nacional e local que delinearam e 

possibilitaram a implantação do PROEJA FIC no Sistema Municipal de 

Educação de Salvador.  

 Analisar as percepções e expectativas dos sujeitos (gestores, coordenadores 

e professores) sobre PROEJA FIC.  

A elaboração desse trabalho buscou trazer contribuições no sentido de evocar 

e estimular a discussão, principalmente em âmbito local, sobre o que vem a ser o 

PROEJA FIC. Buscou também levantar subsídios que permitam lançar um olhar 

mais cuidadoso sobre o programa e sobre a sua forma de efetivação. Acredita-se 

que a partir das percepções e das vozes dos sujeitos que de fato fazem o PROEJA, 

é possível encaminhar ações que contribuam para que o programa ganhe 

visibilidade e possa se consolidar como uma proposta educacional diferenciada para 

o Jovem e Adulto trabalhador do município de Salvador.  

 

1.1 Aspectos metodológicos da pesquisa 
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O estudo realizado buscou analisar o processo de implementação do 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos– Formação Inicial e Continuada 

(PROEJA FIC), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Salvador no 

período de 2010 a 2012 (primeira experiência do programa no Sistema Municipal de 

Educação).  

Para orientar a pesquisa, no campo teórico, foram utilizadas as contribuições 

de autores que estão envolvidos com a temática abordada nesse estudo. Os 

principais autores foram os seguintes: Frigotto (2005); Kuenzer (2005, 2000, 2006 

1999); Haddad e Di Pierro (2000, 2007, 2009); Ciavatta (2005, 2011); Frigotto, 

Ciavatta e Ramos (2005, 2011); Saviani (1994, 2007); Moura (2006, 2009, 2012, 

2013, 2014).  

A pesquisa pautou-se na abordagem qualitativa, orientada pelo estudo de 

caso. A opção pela abordagem qualitativa mostrou-se pertinente visto que a 

pesquisa analisou o processo de implementação do PROEJA FIC no âmbito de uma 

realidade específica. 

Para autores como Minayo (2012), a pesquisa qualitativa responde a 

questões muito particulares. Esses autores consideram o ambiente natural como a 

fonte direta para coleta de dados e o pesquisador como instrumento-chave. Para 

eles o processo e seu significado são os focos principais de abordagem. Deste 

modo, consideram que o processo é mais significativo que propriamente o resultado.   

Por ser um tipo de pesquisa onde o pesquisador configura-se como 

instrumento principal do processo, se faz necessário que o pesquisador venha 

despir-se de ideias preconcebidas e que esteja aberto às manifestações que 

venham surgir no ambiente da pesquisa. 

Bogdan e Biklen (1994) classificam a pesquisa qualitativa como uma pesquisa 

descritiva, onde os dados coletados se apresentam em forma de palavras. Para 

esses autores a pesquisa qualitativa é o tipo de pesquisa onde o pesquisador, por 

meio do contato direto com o ambiente natural e com a situação por ele investigada, 

busca retratar, por meio dos dados descritivos coletados, a perspectiva dos 

participantes sobre determinado contexto ou situação. 
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Deste modo, acreditou-se que a investigação ao ser norteada por essa 

abordagem possibilitou a discussão em torno do processo de implementação do 

PROEJA FIC em Salvador. 

Em relação aos procedimentos técnicos, conforme já descrito anteriormente, 

a pesquisa foi desenvolvida por meio do estudo de caso. A escolha do estudo de 

caso justificou-se pelo fato desse método mostrar-se mais pertinente ao tipo de 

estudo realizado. 

Trivinõs (2012) classifica o estudo de caso como uma categoria de pesquisa 

cujo objeto é uma unidade que se analisa profundamente. O autor ainda sinaliza que 

no estudo de caso nem as hipóteses, nem os esquemas de inquisição estão 

aprioristicamente estabelecidos e a complexidade do exame se intensifica na 

proporção que o assunto é aprofundado.  

Bogban e Biklen (1994), citando Merriam (1988), dizem que o estudo de caso 

consiste na observação detalhada de um contexto, um indivíduo ou acontecimento 

específico. Esse mesmo autor ainda diz que o conhecimento gerado por meio de um 

estudo de caso é um conhecimento diferenciado do provindo de outras pesquisas, 

visto que, para ele, o estudo de caso é mais concreto e mais contextualizado. 

Para Yin (2010), como método de pesquisa, o estudo de caso contribui para 

compreensão dos fenômenos individuais, grupais, organizacionais, bem como 

eventos políticos e sociais. Segundo Yin, o estudo de caso permite aos 

pesquisadores guardarem as características mais gerais e mais significativas dos 

fenômenos dentro de um contexto da vida real. Yin ainda sinaliza que o estudo de 

caso tem a capacidade de lidar com uma ampla variedade de evidências: 

documentos, artefatos, entrevistas e observações.  

Como o propósito desse estudo foi buscar perceber questões de abrangência 

ampla, considerando as especificidades dos espaços, sem, contudo, ignorar a 

existência de fatores mais gerais, acreditou-se que o estudo de caso foi o método 

mais adequado, pois conforme afirma Gil (2009), o estudo de caso permite o estudo 

profundo e exaustivo de determinado objeto, a fim de tornar o conhecimento do 

mesmo mais amplo e detalhado.   

Ao retratar um contexto específico, por meio do estudo de caso, buscou-se 

tratar o objeto pesquisado como único, pois embora apresentasse similaridades com 
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outros casos, o objetivo do trabalho foi focar no que, nesse caso, era mais peculiar e 

particular em relação aos demais.  

 

1.1.1 Campo Empírico 

 

O campo empírico selecionado foi a Escola Municipal Alexandrina Santos 

Pita. A escola foi selecionada por ser a única unidade escolar em Salvador onde o 

PROEJA FIC foi implantado e vem se desenvolvendo.  

A escola integra o quadro de unidades escolares que compõe o Sistema 

Municipal de Educação que atualmente é de 429 escolas.  

O Sistema Municipal de Educação de Salvador atende atualmente as 

seguintes etapas da Educação Básica: Educação Infantil; Ensino Fundamental I e II 

(incluindo nessa etapa a Educação de Jovens e Adultos). Para o público jovem e 

adulto ainda não alfabetizado é oferecido um curso de alfabetização, gestado pelo 

Programa Salvador Cidade das Letras, o qual integra o Programa Brasil 

Alfabetizado. 

As escolas, distribuídas de acordo com a sua localização geográfica, são 

organizadas e gerenciadas pelas Coordenadorias Regionais de Educação (CRE).  

Existem noves CRE no município e cada uma delas atende a um número específico 

de escolas. As escolas estão assim distribuídas por CRE: (Centro 45; Cidade Baixa 

28; São Caetano 40; Liberdade 29; Orla 40; Itapoan 50; Cabula 47; Pirajá 36; 

Subúrbio I 41; Cajazeiras 43; Subúrbio II 30). A Escola Alexandrina é gerenciada 

pela CRE Pirajá.  

A unidade escolar que serviu como campo empírico está localizada no bairro 

de Pirajá, região da periferia de Salvador. Segundo os dados coletados, o público 

atendido pela unidade escolar, pode ser classificado como de baixa renda, afro 

descendente, trabalhadores informais, desempregados, subempregados, sem 

qualificação profissional e em vulnerabilidade social. Segundo os informantes da 

pesquisa, esses fatores, aliados a outros, colaboraram para que a escola fosse 

escolhida para implantação da primeira experiência do PROEJA FIC no âmbito do 
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Sistema Municipal de Educação de Salvador que teve o seu início em março de 

2010. 

A escola funciona nos turnos matutino, vespertino e noturno e atende alunos 

da pré-escola ao Ensino Fundamental II. O Ensino Fundamental II também é 

oferecido na modalidade de EJA (regular e PROEJA FIC). Segundo dados do último 

Censo a escola atendia um total de 762 alunos distribuídos nos variados níveis de 

ensino. A distribuição de alunos por nível de ensino está assim organizada: Pré-

escola – 44; Ensino Fundamental I – 363; Ensino Fundamental II – 216; EJA regula 

– 56; PROEJA FIC – 83.  

Segundo dados do Sistema de Matrícula Informatizada2do município de 

Salvador e do INEP, existem atualmente 819 turmas de EJA, distribuídas em 189 

escolas de EJA, sendo desse total somente 02 de oferta do PROEJA FIC.  

Diante desses dados, fez-se pertinente investigar a unidade escolar a fim de 

analisar como o PROEJA FIC foi implantado e vem se materializando nesse 

contexto institucional (Sistema Municipal de Educação) tão amplo, porém restrito em 

relação à abrangência do programa.  

 

1.1.2 Sujeitos da pesquisa 

  

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados de acordo com suas instâncias 

de atuação profissional. Para compor o campo da pesquisa foram consideradas as 

seguintes instâncias e seus respectivos sujeitos:  

Do Instituto Federal de Educação da Bahia (IFBA) – foi entrevistada a 

coordenação do PROEJA FIC na instituição. Com essa profissional foram 

levantadas informações referente ao processo de cooperação entre as instituições 

(IFBA/SMED Salvador) para implantação do PROEJA FIC. Também foram 

levantados dados sobre a formação inicial e continuada dos professores; sobre a 

produção do material didático específico para o PROEJA FIC e sobre o processo de 

acompanhamento e pesquisa do programa. 

                                                           
2
Ano de referência: 2015 / Última atualização: 04/03/2015 às 15:32 / Fonte: Sistema de Matrícula 

Informatizada. 
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A escolha dessa instância foi de extrema importância para a pesquisa, visto 

que essa instituição é proponente e responsável pela implantação (por meio de 

acordo de cooperação) dos cursos do PROEJA FIC dentro do município. Esse 

acordo de cooperação foi balizado pelo Ofício circular nº 40 GAB/SETEC/MEC. 

Acredita-se que a inclusão dessa instância, bem como a colaboração da 

coordenadora citada, possibilitou a compreensão mais ampliada sobre o processo 

de implantação e implementação do programa. 

Inicialmente objetivou-se entrevistar os técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação responsáveis pelas ações do PROEJA FIC dentro da escola 

(planejamento e acompanhamento), entretanto, no período da coleta de dados, 

verificou-se que não existe nenhum profissional da secretaria que desempenhe tal 

função, deste modo, essa categoria de sujeito não foi contemplada na pesquisa. Ao 

intencionar entrevistar esses sujeitos esperava-se coletar informações em relação 

ao processo de acompanhamento das turmas do PROEJA FIC, bem como levantar 

dados referentes à educação do município, mais especificamente sobre a Educação 

de Jovens e Adultos. 

Na Escola Municipal Alexandrina Santos Pita foram entrevistados além da 

gestora escolar, quatro professores. Com a gestora escolar as informações 

coletadas giraram em torno da implementação do curso dentro da unidade escolar 

(desafios, a preparação da equipe, as expectativas à concretização do programa 

dentro do contexto escolar).  

A outra categoria de sujeitos selecionada inicialmente era a de professores, 

tanto do IFBA, como os da escola municipal. Entretanto, no decorrer da coleta de 

dados, somente foi possível realizar as entrevistas com os professores da escola: 

dois de Matemática, um de Língua Portuguesa e um de História O contato com os 

professores do Instituto Federal não se concretizou mesmo depois de algumas 

tentativas. O acesso aos professores somente era permitido após liberação da 

instituição, fato esse que não aconteceu.  

Diante disso, essa categoria de sujeitos foi representada pelos professores da 

escola que gentilmente concordaram em participar da pesquisa. Com esses 

profissionais foram levantadas informações referente ao processo de formação 

inicial e continuada para atuação no programa. Também se investigou aspectos 

referentes ao processo de integração entre a Educação Básica e a Educação 
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Profissional, além de serem levantadas também as dificuldades vivenciadas por 

esses professores no fazer pedagógico do programa. 

Nesse momento, vale um registro importante. O quantitativo de sujeitos, 

dessa categoria, parece pequena, mas representa um quantitativo significativo. Isso 

porque, como os cursos acontecem em blocos semestrais, no momento da coleta de 

dados (ou naquele semestre), estavam trabalhando com o PROEJA FIC, na escola, 

apenas cinco professores. A grande perda em relação a essa categoria de sujeitos 

está justamente no fato de não conseguir ouvir as vozes dos professores da 

instituição federal, e isso se deu pelas razões já explicitadas acima.  

É válido registrar também a disponibilidade e desejo de cooperação dos 

sujeitos entrevistados. Todos os informantes da pesquisa foram cordiais e solícitos 

nas suas entrevistas.  

As informações levantadas com esses sujeitos ajudaram a apreender as 

concepções, percepções e expectativas que eles possuem em relação ao PROEJA 

FIC.  Os dados foram coletados entre os meses de outubro a dezembro de 2014.  

 

QUADRO 1 – SUJEITOS ENTREVISTADOS; FORMAÇÃO; VINCULO INSTITUCIONAL; 
TEMPO DE ATUAÇÃO 

 

Sujeitos / Função 

 

Titulação 

 

Vínculo com a 
instituição 

Tempo de atuação  

Na EJA  No 
PROEJA 

FIC  

Coordenadora do 
PROEJA FIC no IFBA 

Especialista  Efetivo -  5 anos 

Gestora da escola Especialista Efetivo 11 anos 5 anos 

Professor 1 - História  Especialista Efetivo 7 anos 5 anos 

Professor 2 - Língua 
Portuguesa 

Especialista Efetivo 12 anos 5 anos 

Professor 3 - Matemática  Especialista Efetivo 11 anos 5 anos 

Professor 4 – Matemática Especialista Efetivo 11 anos 5 anos 

 

Todos os sujeitos pesquisados estão trabalhando no PROEJA FIC desde o 

início do programa da escola. No caso da Coordenadora do IFBA, ela está envolvida 

com o programa desde o momento da sua concepção oportunizada a partir Ofício 

Circular nº 40, de 08 de abril de 2009 - GAB/SETEC/MEC.  
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A fim de facilitar a identificação desses sujeitos e registrar suas falas, porém, 

preservando suas identidades, buscou-se codificá-los por meio de suas funções e 

não de seus nomes. Deste modo, no decorrer desse texto, os sujeitos serão 

apresentados da seguinte forma: Coordenadora = Coordenadora de Curso; Gestora 

= dirigente da unidade escolar; Professor 1, 2, 3 ou 4 = para os professores. A 

escolha desses sujeitos baseou-se na relação dos mesmos com o programa desde 

o momento da sua implantação até a presente data.  

As entrevistas foram elaboradas e conduzidas com base nas categorias 

analíticas selecionadas para este estudo. Assim, para pesquisar a implementação 

do PROEJA FIC no Sistema Municipal de Educação de Salvador foram selecionadas 

as seguintes categorias: Entrada/Ingresso (dos profissionais) no programa; 

Formação Inicial e Continuada dos profissionais; Integração; PROEJA FIC 

(pelo olhar dos sujeitos – avaliação e perspectivas). 

 

1.1.3 Instrumentos de coleta 

 

A fim de atender aos objetivos propostos na pesquisa, foram utilizados como 

técnica de coleta de dados a pesquisa documental e entrevistas semi-estruturadas.  

A utilização da pesquisa documental justificou-se por essa técnica ajudar na 

compreensão e caracterização do programa. Deste modo, a fim de alcançar tal 

objetivo, foram utilizados os seguintes documentos: Documento Base do PROEJA e 

PROEJA FIC; Portarias; Decretos; Editais; Projeto Político Pedagógico dos cursos 

do PROEJA FIC; Editais de seleção PROEJA FIC. A escolha desses documentos 

não se deu de forma aleatória, visto que se fazia necessário conhecer as bases 

teóricas que fundamentavam o programa bem como as diretrizes e orientações para 

sua implantação no seio das instituições.  

Segundo Caulley a análise documental é uma técnica valiosa de coleta de 

dados, servindo para complementar as informações obtidas por outras técnicas e/ou 

para revelar aspectos novos de um assunto ou problema. Ainda segundo Caulley, tal 

técnica contribui para buscar informações factuais nos documentos a partir de 

questões ou hipóteses de interesse (CAULLEY apud LUDKE e ANDRE, 1986).  
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Segundo Gil (2009) por meio das fontes documentais o pesquisador poderá 

obter dados em quantidade e qualidade suficiente para evitar perda de tempo e o 

constrangimento que muitas vezes caracterizam algumas das pesquisas onde os 

dados são obtidos diretamente através de pessoas.  

Já a entrevista semi-estruturada foi escolhida por, segundo Gil (2009), 

proporcionar uma interação entre o pesquisador e os sujeitos da pesquisa por meio 

da obtenção de dados referentes aos diversos aspectos da vida social, sendo uma 

técnica flexível que possibilita a classificação e a quantificação dos dados, bem 

como a captação da expressão corporal, a tonalidade de voz e a ênfase nas 

respostas dos entrevistados. Para esse autor a entrevista ainda possibilita obter 

informações do que as pessoas sabem, sentem, acreditam e esperam em relação a 

determinado contexto ou situação.  

Segundo Bogdan e Biklen (1994), por meio da entrevista é possível recolher 

dados descritivos na linguagem dos próprios sujeitos, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspectos do mundo.  

Minayo (2012) diz que a entrevista é acima de tudo uma conversa entre vários 

interlocutores, onde o pesquisador tem como objetivo colher informações pertinentes 

ao seu objeto de pesquisa. Sobre a entrevista semi-estruturada, Minayo diz que a 

mesma pode possibilitar a combinação de perguntas fechadas e abertas, permitindo 

deste modo que o entrevistado discorra sobre o tema abordado sem se prender à 

indagação formulada. 

Segundo Gil (2009), no estudo de caso o processo de coleta de dados é mais 

complexo que em outros tipos de pesquisa. No estudo de caso é possível a 

utilização de mais de um tipo de instrumento para coleta de dados, enquanto que na 

maioria das pesquisas, utiliza-se apenas uma técnica. Para esse autor, em termos 

de coleta de dados, o estudo de caso é o mais completo visto que se utiliza tanto de 

“dados de gente como dados de papel” (GIL, 2009, p. 141). 

 

1.1.4 Análise dos dados 
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A análise dos dados de uma pesquisa é uma etapa muito importante e exige 

compromisso ético, dedicação e responsabilidade por parte do pesquisador. 

Segundo Patton apud Ludck e André (1986, p. 42), “a análise de dados qualitativos é 

um processo criativo que exige muito rigor intelectual e muita dedicação”.  É nessa 

fase que o pesquisador irá organizar os dados de forma sistemática a fim de obter 

as respostas ao seu problema de pesquisa.  

Assim, a técnica de interpretação a ser utilizada será a análise de conteúdo. 

De acordo com Bardin (2011), a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de 

descrição do conteúdo das mensagens, entretanto, vale ressaltar que não existe 

uma técnica exclusiva para se analisar o conteúdo das mensagens. Segundo Bardin, 

a análise de conteúdos enquanto conjunto de técnicas utiliza formas variadas para 

analisar os conteúdos dos materiais de pesquisa. 

Minayo (2012) apresenta as principais. São elas: análise de avaliação ou 

representacional; análise de expressão; análise da enunciação; e análise temática. 

Dentre as técnicas explicitadas, acredita-se ser a análise temática a mais 

indicada para direcionar a análise dos dados coletados na pesquisa realizada. A 

análise temática enquadra-se na técnica análise categorial. Essa técnica é 

comumente a mais utilizada, sendo também a mais antiga.  Segundo Bardin (2011) 

a investigação dos temas ou análises temáticas é rápida e eficaz na condição de se 

aplicar a discursos diretos (significações manifestas) e simples.  

No direcionamento do trabalho, o rigor metodológico foi perseguido 

continuamente. O desejo de aprofundar nos significados que os sujeitos 

compartilhavam e vivenciavam em relação à sua realidade no PROEJA FIC, norteou 

a busca e a análise dos dados e assim possibilitou a sistematização e a organização 

desta pesquisa. 

Assim, a partir do preâmbulo apresentado, essa dissertação está organizada 

da seguinte forma: 

No primeiro capítulo encontra-se a problemática da pesquisa, os objetivos e 

as razões que justificam a relevância da mesma. Esse capitulo também descreve os 

procedimentos metodológicos adotados na pesquisa. Apresenta a abordagem, os 
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critérios de escolha dos sujeitos da pesquisa, os instrumentos utilizados para a 

coleta de dados e os autores utilizados para composição do trabalho.  

No segundo capítulo encontra-se um breve resgate histórico da Educação 

de Jovens e Adultos e da Educação Profissional no Brasil. A ideia foi situar o leitor 

sobre os desdobramentos que envolveram essa duas modalidades educativas ao 

longo da história da educação nacional. Não foi intencionalidade apresentar dados 

históricos minuciosos em relação a essas modalidades, antes, pretendeu-se 

possibilitar uma leitura mais abrangente a fim de levar o leitor a compreender a 

conjuntura atual que levou a constituição do PROEJA.  

No capítulo seguinte, o olhar é voltado para o objeto desse trabalho, ou seja, 

o PROEJA. Assim, apresenta-se o programa, sua gênese, reconfigurações, 

princípios, concepções, diretrizes orientadoras etc. Neste capítulo também se 

encontram as ações desenvolvidas pela Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica (SETEC), em âmbito nacional para promoção do programa. Também 

são apresentados dados referentes às matrículas na EJA integrada, informações 

sobre a oferta em PROEJA e PROEJA FIC em contexto nacional. 

Por fim, no quarto e último capítulo, apresenta o relato de pesquisa. Nessa 

sessão, são demonstrados desdobramentos e as etapas que delinearam a 

implementação do PROEJA FIC em Salvador. Tendo como base as categorias de 

análise, também são expressas as percepções, expectativas futuras dos sujeitos 

envolvidos no programa (professores, coordenadores e gestores).  

Finalizando o trabalho, mas não encerrando o diálogo sobre a temática, são 

expressas as considerações finais. Nelas estão expressas as reflexões que a 

constituição do trabalho permitiu emergir.  
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2. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ATUAL CONTEXTO DA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

 

O presente capítulo tem como objetivo trazer uma descrição pontual das 

ações governamentais voltadas para Educação de Jovens e Adultos no Brasil a 

partir da década de 1940. Deste modo serão descritas algumas das ações, políticas 

ou programas que foram mais significativas no contexto da Educação de Adultos no 

Brasil, no período já citado anteriormente até o ano de 2010. O quadro construído irá 

retratar como num processo de avanços, retrocessos, descontinuidades e 

fragmentação, se estabeleceu a história de Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 

Em seguida, também de forma pontual, são apresentados marcos históricos 

importantes na história da Educação Profissional no Brasil. A intenção não foi 

apresentar um panorama histórico detalhado das duas modalidades. Intencionou-se 

apenas apresentar elementos históricos que possibilitasse uma compreensão mais 

contextualizada, das mesmas, no cenário educacional brasileiro. 

 

2.1 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: TRILHANDO SEU PERCURSO 

HISTÓRICO A PARTIR DA DÉCADA DE 1940 

 

Para iniciar essa retrospectiva histórica, toma-se como ponto de partida a 

década 1940, pois, segundo Beisiegel (2004), é possível dizer que somente a partir 

deste período a Educação de Jovens e Adultos inicia sua história no cenário 

educacional brasileiro. Embora registre que as preocupações com o assunto não 

sejam tão recentes. 

Sobre isso, Haddad e Di Pierro (2002) sinalizam que desde os tempos do 

período colonial já existiam ações educacionais voltadas para os adultos. Essas 

ações inicialmente destinada aos índios e posteriormente estendida aos negros 

escravos, eram desenvolvidas pelos jesuítas e possuíam caráter missionário. Eram 

ações catequizadoras que objetivavam disseminar o evangelho, transmitir padrões 

de comportamentos, além de ensinar os ofícios básicos necessários ao 

funcionamento da economia colonial. 
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Paiva (1973) relata que findada a fase inicial da colonização, a educação dos 

adultos indígenas perdeu a seu significado, visto que o domínio das técnicas de 

leitura e escrita não se faziam necessários para o cumprimento das atividades 

exigidas pela sociedade colonial. Deste modo, a instrução do adulto, bem como a 

constituição de escolas para esse público, perdeu a sua importância.  

Paiva ainda registra que somente encontrar-se-á escolas desse cunho a partir 

do Brasil Império, quando devido à nova fase da economia, a sociedade brasileira 

começa a se transformar.  Somente a partir da década de 30, surgem no país 

movimentos de educação de adultos com alguma significação (PAIVA, 1973, p 165).  

O advento da urbanização provocado pelo processo de industrialização 

proposto na Era Vargas, acabou por provocar mudanças no cenário educacional do 

país. A fim de conter tensões que cresciam entre as classes sociais nos meios 

urbanos, o governo expande as oportunidades educacionais. Tal expansão tinha 

como finalidade conferir uma qualificação mínima à força de trabalho a fim de 

promover um melhor desempenho aos projetos de desenvolvimento nacional, 

propostos pelo governo. A educação de adultos passa a ser percebida como 

condição indispensável para que o país se configurasse como nação desenvolvida 

(HADDAD e DI PIERRO, 2000).  

Assim como Beisiegel (2004), Haddad e Di Pierro (2000), registram que foi 

somente ao final da década de 1940 que a educação de adultos passou a se 

configurar como um problema de política educacional nacional. 

Vale ressaltar, contudo, que tais ações foram impulsionadas a partir da 

Constituição de 1934, que trazia em seu texto a exigência da oferta do ensino 

primário obrigatório e gratuito para todos. A constituição também estabelecia a 

criação de um Plano Nacional de Educação e indicava pela primeira vez a Educação 

de Jovens e Adultos como dever do Estado. Destacava-se no texto: “... ensino 

primário integral gratuito e de freqüência obrigatória extensivo aos adultos” (C.F. 

1934). 

Assim, em 1942 foi criado no país o Fundo Nacional de Ensino Primário. A 

criação do fundo tinha por objetivo promover a ampliação do ensino primário, 

incluindo aí o ensino supletivo destinado a adolescentes e adultos. Após sua 

regulamentação em 1945, estabeleceu-se que 25% dos recursos provindos de cada 
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auxílio do fundo, deveriam ser destinadas às ações voltadas para esse público. Isso 

porque, nesse mesmo ano foram divulgados dados sobre a situação do 

analfabetismo no país.  

 

Pelo Censo de 1940, foram mostrados os altos índices do 
analfabetismo: cerca de 55% para todo o país, considerando a 
população de 18 anos e mais; nos estados do Sul e Sudeste, em 
torno de 40%; no Norte e no Nordeste, 72%; no Leste e no Norte, os 
mesmo 55% nacionais (FÁVERO, 2009, p. 9).  

 

Os dados apresentados foram considerados alarmantes o que provocou 

grande repercussão dentro do contexto internacional. Esse período também data o 

final da Segunda Guerra Mundial e a criação da Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), órgão que denunciava ao mundo 

as imensas desigualdades existentes entre as nações e sinalizava o papel da 

educação de adultos para o processo de desenvolvimento das mesmas.  

Esse período também é marcado pelo fim da Era Vargas, o país estava 

vivendo o clima da efervescência política da redemocratização. Deste modo, urgia a 

necessidade de aumentar as bases eleitorais para a sustentação do governo central, 

promover a integração das massas populacionais de recente imigração e 

incrementar a produção. A partir de então se desencadearam pelo país uma série de 

campanhas em prol da Educação de Jovens e Adultos. 

O Brasil, assim como outros países da América latina, visava com essas 

ações, atender recomendações da UNESCO. Num contexto de pós-guerra a 

UNESCO valorizou a Educação de Jovens e Adultos e creditou à mesma a 

possibilidade de difusão dos valores democráticos e como instrumento capaz de 

desencadear o desenvolvimento dos países considerados atrasados (HADDAD e DI 

PIERRO, 2000).  

Em 1947 foi estruturado o Serviço de Educação de Adultos – SEA, órgão 

ligado ao Ministério da Educação e Saúde. O SEA tinha como objetivo orientar e 

coordenar os planos anuais de ensino supletivo destinado a adolescentes e adultos 

analfabetos. A criação desse órgão desencadeou uma série de ações voltadas para 

EJA, além de promover a produção e distribuição de material didático e a 

mobilização dos governos estaduais e municipais e da iniciativa privada.  
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Visto que o país encontrava-se num crescente processo de industrialização e 

urbanização, as campanhas tinham como objetivo além da preparação da mão de 

obra, a melhorias dos índices educacionais brasileiros em relação ao analfabetismo. 

Ainda em 1947 aconteceu o I Congresso de Educação de Adultos (EDA) 

promovido pelo Governo Federal. Essa atividade marcou o início da Campanha de 

Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA)3. Paiva (1973) diz que a campanha 

surgiu para atender os apelos da UNESCO em favor da educação popular. Ela 

registra ainda que a campanha acenava como possibilidade de preparação da mão-

de-obra não alfabetizada e como meio de melhorar a situação do país nas 

estatísticas mundiais de analfabetismo. A importância dessa campanha reside em 

que a mesma possibilitou a criação de uma infra-estruturanos estados e municípios 

para o oferecimento da Educação de Jovens e Adultos.  

Em âmbito internacional, em 1949, acontece em Elsinore na Dinamarca a I 

Conferência Internacional de Educação de Adultos (I CONFITEA). A conferência foi 

convocada pela UNESCO, realizou-se entre os dias 19 a 25 de junho e teve como 

produto o Relatório Sumarizado das Recomendações da Comissão 4. Esse relatório 

apresentava um conjunto de recomendações no marco da educação de adultos. 

Dentre as recomendações encontrava-se a proposta de um acordo de cooperação 

internacional onde a UNESCO teria o papel de facilitadora dessa cooperação 

(PAIVA, 2009). 

Já na década de 50 acontecem mais duas campanhas. A primeira foi a 

Campanha Nacional de Educação Rural (CNER)4, que aconteceu em 1952. A CNER 

desenvolveu suas atividades entre os anos de 1952 até 1963, quando foi extinta. 

Segundo Paiva (1973) seus resultados não eram visíveis e sua rentabilidade parecia 

escassa.  

Em 1958 foi criada a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo 

(CNEA5). A campanha surgiu com o intuito de ser um programa experimental voltado 

para educação popular em geral. A campanha foi reestruturada em janeiro de 1960, 

sob forma de campanha extraordinária de educação. Nos anos seguintes, assim 

                                                           
3
 Sobre a Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, ver Paiva, 1973.  

4
 Sobre a Campanha Nacional de Educação Rural (CNER), ver Paiva, 1973. 

5
 Sobre a Campanha Nacional de Erradicação do Analfabetismo (CNEA), ver Paiva, 1973. 
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como as campanhas anteriores houve muitas dificuldades financeiras, culminando 

na extinção da CNEA, no ano de 1963.  

No final da década de 1950 as referidas campanhas foram marcadas por 

muitas críticas. As críticas estavam relacionadas ao caráter temporal e à 

organização pedagógica. De modo geral, as campanhas se efetivavam em curtos 

períodos de tempo, adotavam programas inadequados, além de desconsiderarem as 

especificidades do aluno adulto e a diversidade regional. Aliado a isso, existia a 

baixa frequência e aproveitamento dos alunos, a má remuneração destinada aos 

professores, além da utilização de material didático insatisfatório. Assim, o caráter 

adquirido por essas campanhas foi de superficialidade e fragilidade (BRASIL, 1998).  

Ainda em 1958 foi realizado no Rio de Janeiro, o II Congresso Nacional de 

Educação de Adultos. Esse congresso teve como objetivo a avaliação das ações 

empreendidas pelo governo na área da educação de adultos até aquele momento e 

indicar diretrizes para a mesma. Porém, segundo Paiva (1973), excluindo-se as 

intencionalidades, as diretrizes propostas não foram acompanhadas de ações 

concretas. 

Nesse congresso também se iniciou uma nova etapa nas discussões sobre a 

educação de adultos. No seminário preparatório para o congresso, que aconteceu 

no estado de Pernambuco, velhas ideias preconceituosas6 sobre os alunos adultos, 

começaram a ceder espaço para um novo paradigma pedagógico. O grande nome 

nesse congresso foi o do educador Paulo Freire, que defendia uma educação 

fundamentada nos princípios de liberdade, participação, conscientização e 

humanização dos sujeitos. A partir de então, todas as ações voltadas para os jovens 

e adultos, inspiravam-se nos ideais de Freire. 

 No início da década de 1960, alguns programas de alfabetização de adultos 

foram empreendidos no país.  Engajaram-se nesses programas, intelectuais, 

estudantes e católicos vinculados em ações políticas ligadas a grupos populares. 

Essas campanhas aconteceram até 1964, ano em que foi deflagrado o golpe militar. 

Destacaram-se as seguintes campanhas e ações:  

                                                           
6
Nesse momento, o analfabetismo era concebido como causa e não efeito da situação econômica, 

social e cultural do país. Essa concepção legitimava a visão do adulto analfabeto como incapaz e 
marginal identificado psicológica e socialmente como a criança. (PROPOSTA CURRICULAR PARA 
1º SEGMENTO – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- MEC, 1998). 
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Movimento de Educação de Base (MEB) – movimento ligado à Conferência 

Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e que tinha o apoio do Governo Federal 

(1961). Movimento de Cultura Popular do Recife, a partir de 1961. Criação dos 

Centros de Cultura Popular, organizados pela União Nacional dos Estudantes 

(UNE). Campanha “De pé no chão também se aprende a ler”, da Secretaria de 

Educação de Natal, no Rio Grande do Norte (1963) (BRASIL, 1998). 

Em 1964 o Ministério da Educação e Cultura instituiu o Programa Nacional de 

Alfabetização (PNA). Esse programa, tendo como base o referencial de 

alfabetização proposto por Paulo Freire, previa a disseminação de programas de 

alfabetização em todo o Brasil. Tinha-se como objetivo alfabetizar em torno de cinco 

milhões de brasileiros. O próprio Paulo Freire foi convidado para assumir a 

coordenação desse programa, contudo, como o advento do golpe militar, o 

programa não pôde seguir adiante por ser considerado de teor subversivo. Deste 

modo, no dia 14 de abril de 1964, 14 dias após o golpe militar, o programa foi extinto 

(VENTURA, 2006).  

Nesse período, as estruturas dos programas e campanhas de alfabetização 

sofreram graves abalos. Os programas, pelo caráter conscientizador que possuíam, 

passaram a ser vistos como uma ameaça à ordem vigente. O PNA foi interrompido, 

os materiais foram apreendidos e os seus dirigentes presos. Do mesmo modo, os 

programas de educação popular sofreram repressão, perseguição e tiveram suas 

ideias censuradas. Os professores universitários envolvidos com as ações propostas 

foram cassados nos seus direitos políticos ou foram tolhidos no exercício de suas 

funções.  Dentro desse terreno de intensas ameaças, Paulo Freire é exilado e seus 

ideais reprimidos (HADDAD e DI PIERRO, 2000). 

O MEB conseguiu sobreviver. Entretanto, para manter-se vivo, precisou 

renunciar seus compromissos com a educação de classe, teve que rever seus 

referenciais teórico-metodológicos e até precisou deslocar-se geograficamente, indo 

do Nordeste para a Amazônia (VENTURA, 2006). 

No contexto da ditadura, somente programas de cunho conservador eram 

permitidos pelo governo. As campanhas de caráter popular ainda aconteciam, 

entretanto se realizavam de forma dispersa e quase que na clandestinidade no 

âmbito da sociedade civil. 
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O governo, contudo, permitia e até mesmo incentivava campanhas como a da 

Cruzada de Ação Básica Cristã (ABC). A cruzada nasceu em Recife, mas 

disseminou-se por todo o Brasil com o objetivo de preencher as lacunas deixadas 

pelos programas de alfabetização que haviam sido extintos. Era uma organização 

dirigida por evangélicos norte-americanos e embora tivesse surgido com a 

intencionalidade de criar programas de alfabetização, educação continuada, 

comunitária e orientação profissional, o programa acabou adotando um caráter mais 

assistencialista que educacional.  Segundo Haddad e Di Pierro (2000), era 

praticamente um programa semi-oficial, pois servia perfeitamente aos interesses do 

regime militar.  

Devido a uma série de críticas que se avolumaram a partir de 1968, as ações 

da cruzada foram sendo extintas nos estados brasileiros entres os anos de 1970 e 

1971.  Segundo Ventura (2006), as principais críticas vinham da Igreja Católica, que 

via como ameaça o crescimento da atuação de organismos ligados à igreja 

evangélica na educação do país. As demais críticas partiam de setores 

nacionalistas. Eles questionavam como se poderia desenvolver um sentimento 

patriótico na população brasileira com a existência de programas educacionais 

voltados à massa, dirigidos e orientados por agentes estrangeiros. Também existiam 

críticas em relação ao repasse e uso das verbas públicas, visto que não existia um 

devido controle ou fiscalização. Assim, em 1971 a Cruzada ABC foi extinta.  

Em 1971 também foi sancionada a Lei 5.692/19717, que implantou o ensino 

supletivo no Brasil. A implantação do ensino supletivo foi um marco importante na 

história da educação brasileira. O texto legal além de trazer um capítulo específico 

sobre a EJA, diferenciando-a do ensino regular básico e secundário, também 

sinalizava para necessidade de formação dos professores específicos para a 

modalidade. O texto legal também passou a reconhecer a EJA como um direito de 

cidadania. Vale ressaltar, contudo, que essa lei limitou o dever do Estado no 

oferecimento da educação à faixa etária dos 7 aos 14 anos. 

Embora a Lei 5.692 tenha regulamentado o ensino supletivo, sua 

fundamentação e características somente foram desenvolvidas a partir de outros 

                                                           
7
Lei de Diretrizes e Bases para o Ensino de 1º e 2º graus e dá outras providencias. 
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dois documentos criados no ano seguinte. O documento Política para o Ensino 

Supletivo e o Parecer do Conselho Federal de Educação nº 699/72.  

Em 1974 o MEC criou em todo o país os Centros de Estudos Supletivos 

(CES). Com a criação dos centros, objetivava-se escolarizar um grande número de 

pessoas mediante um baixo custo operacional, satisfazendo às necessidades de um 

mercado de trabalho competitivo, com exigência de escolarização cada vez maior. 

Ou seja, era a implantação do trinômio custo, tempo e efetividade. 

Em 1970 o Movimento Brasileiro de Alfabetização (MOBRAL) iniciou as suas 

atividades no país.  O programa foi criado a partir da Lei nº 5.379/67 com o nome de 

Fundação Mobral. Nessa lei estabelecia-se que a alfabetização funcional, bem como 

a alfabetização continuada de adolescentes e adultos se configuravam como 

atividades prioritárias do Ministério da Educação (BEISIEGEL, 2004). 

Segundo Ventura (2006), embora houvesse no período de sua vigência um 

consenso mundial em relação à ineficiência das campanhas de alfabetização, o 

Mobral perdurou durante todo o período do regime militar.  

O programa era organizado por meio de comissões municipais que eram as 

principais responsáveis pelo desenvolvimento e execução das atividades. As ações 

relativas à normatização, fiscalização e avaliação do programa eram centralizadas. 

Além disso, centralizava-se também o auxílio financeiro, a produção e distribuição 

do material didático, as diretrizes orientadoras e a supervisão pedagógica.  

Deste modo, o processo de implantação do Mobral foi marcado por três 

características básicas. A primeira refere-se ao paralelismo em relação aos demais 

programas de educação vigentes no período. A segunda característica refere-se ao 

seu caráter descentralizador, visto que era operacionalizado por meio de comissões 

municipais espalhadas por todo o país. E a terceira característica diz respeito à 

centralização da direção do processo educativo, desenvolvido pela Gerência 

Pedagógica do programa (HADDAD e DI PIERRO, 2000).  

O programa não dispunha de um método específico de alfabetização, sendo 

possível a utilização de metodologias variadas desde que estivessem dentro dos 

padrões aceitáveis. Sobre isso Beisiegel (2004) diz o seguinte: 
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[...] muitos tinham apresentado bom rendimentos, tantos os 
convencionais quanto àqueles que alfabetizavam mediante o 
emprego do rádio, da televisão e de outros recursos audiovisuais, e 
todos eram aceitáveis, desde que se mostrassem compatíveis com 
padrões de custos usualmente admitidos (BEISIEGEL, 2004, p. 184).   

 

O programa tinha a incumbência de promover a educação dos adultos 

analfabetos e para isso deveria financiar 1/3 do seu custo. Aliado a isso deveria 

cooperar com movimentos de iniciativa privada, financiando e orientando 

tecnicamente cursos de nove meses para a população analfabeta que estivesse na 

faixa etária entre 15 e 30 anos. O programa tinha metas audaciosas, pois pretendia 

extinguir o analfabetismo no país até o ano de 1975 (PAIVA, 1973). 

A intenção era a implantar no país uma ação contínua e permanente de 

alfabetização e semi-profissionalização de adolescentes e adultos, com vistas à 

redução dos altos índices de analfabetismo existentes (BEISIEGEL, 2004).   

Embora buscassem assemelhar-se às concepções freireanas na técnica 

pedagógica e na forma do material didático, as concepções alfabetizadoras e as 

intencionalidades políticas do Mobral diferenciavam-se das propostas do educador 

pernambucano (VENTURA, 2006). Suas propostas eram esvaziadas de senso 

crítico e do caráter problematizador presentes nas propostas teórico-metodológicas 

de alfabetização defendidas por Paulo Freire. 

O programa teve abrangência nacional e apesar de ser um programa do 

governo, firmou convênios com várias instituições privadas, além de comissões 

municipais, secretarias de educação e outros órgãos governamentais. O programa 

cresceu e espalhou-se por todo o território, diversificando a sua atuação.  

Uma das ações do MOBRAL foi a implantação do Programa de Educação 

Integrada (PEI). Esse programa condensava o ensino primário8 em poucos anos e 

possibilitava aos analfabetos funcionais e aos alunos recém alfabetizados pelo 

MOBRAL a continuidade dos estudos.  

Embora tivesse recursos financeiros suficientes, o programa também foi alvo 

de várias críticas, visto que destinava um curto período de tempo para o processo de 

alfabetização e pelos critérios adotados para avaliação da aprendizagem dos alunos. 

                                                           
8
 1

ª
 a 4

ª
 série – antigo ensino primário.  
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No final da década de 1970 suas ações são modificadas e seus campos de trabalho 

foram ampliados, abarcando desde a educação comunitária até a educação de 

crianças.  

O MOBRAL foi extinto em 1985 com o fim do período militar. Em seu lugar 

entrou em vigor, ainda nesse mesmo ano, a Fundação Nacional para Educação de 

Jovens e Adultos (Fundação Educar). Segundo Haddad e Di Pierro (2000), a 

fundação herdou toda estrutura burocrática e técnico-administrativa do antigo 

programa. Entretanto, incorporou algumas inovações o que acabou reformulando 

suas diretrizes político-pedagógicas. Entre as funções da Fundação estava a de 

promover o atendimento às séries iniciais do 1º grau, a produção de material 

didático, promoção e formação de professores, além da supervisão e avaliação das 

atividades realizadas. 

Vale ressaltar que a fundação não executava diretamente os programas de 

alfabetização. Antes, apoiava financeira e tecnicamente as iniciativas dos governos 

municipais e estaduais, entidades da sociedade civil e das instituições parceiras que 

desenvolviam os trabalhos nessa área.   

A Fundação foi extinta no ano de 1990, já no governo do então presidente 

Fernando Collor de Mello. A extinção da Fundação fazia parte de um conjunto de 

ações que visava o “enxugamento” da máquina administrativa (HADDAD e DI 

PIERRO, 2000). Além disso, tal medida representava o início do processo de 

descentralização da escolarização dos jovens e adultos. Ou seja, representava a 

transferência das responsabilidades do oferecimento dos programas de 

alfabetização da União para os estados e municípios.  

Nesse período, 1985 até 1990, pode-se dizer que um dos ganhos mais 

significativos para Educação de Jovens e Adultos foi a promulgação da Lei Magna 

de 1988.  Segundo Di Pierro, Jóia e Ribeiro (2001) esses ganhos somente foram 

possíveis graças ao envolvimento dos diversos setores progressistas que se 

mobilizaram reivindicando, durante o processo constituinte, ampliação dos direitos 

sociais e a responsabilidade do Estado no atendimento das necessidades dos 

grupos mais vulneráveis socialmente.  

Assim, o direito a uma educação gratuita inclusive para aqueles que não 

tiveram acesso na idade própria ficou garantido no artigo 208 do referido texto. 
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“Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta 

gratuita para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria” (CF, 1988). O 

texto legal também conferia à educação o papel de instrumento qualificador para o 

trabalho, além do preparo e o exercício da cidadania. É importante ressaltar, 

contudo, que embora tivesse a função de qualificar para o trabalho, essa 

qualificação não passava de uma formação compartimentada onde teoria e prática 

não se encontravam (VENTURA, 2006).  

Porém, contraditoriamente a essa garantia de direito, observa-se nesse 

período um desinteresse por parte do Governo Federal nas políticas e programas 

voltados para a alfabetização de adultos.  

O que se observa nos anos seguintes são algumas ações dos governos locais 

(municipais e estaduais) para institucionalizar a EJA nas suas secretarias de 

educação. Nesse contexto, pode-se citar o surgimento do Movimento de 

Alfabetização (MOVA). Segundo Fávero e Freitas (2011), o MOVA nasceu com a 

intencionalidade de promover o envolvimento do poder público e da sociedade civil, 

com vistas a combater o analfabetismo, oferecendo para isso acesso a uma 

educação que atendesse às necessidades dos alunos e que possibilitasse aos 

mesmos darem continuidades aos seus estudos. 

Ainda segundo Fávero e Freitas (2011), embora tivesse logrado êxito no sul e 

sudeste do país, o programa não conseguiu efetivar suas práticas em políticas 

públicas para EJA e no ano de 2003 foi preterido pelo Programa Brasil Alfabetizado 

(PBA).   

O ano de 1990 ficou conhecido como o Ano Internacional da Alfabetização, 

definido pela UNESCO. Nesse ano também foi realizada, em Jomtiem, na Tailândia, 

a Conferência Mundial de Educação para Todos, onde o Brasil participou como 

signatário. Nessa conferência, teve-se como um dos focos de debate a consolidação 

da garantia do direito àEducação Básica. Nesse contexto, a alfabetização ganha 

destaque, visto que os vários países e organismos internacionais presentes, 

consideravam a alfabetização como elemento básico para satisfazer as 

necessidades de aprendizagens dos indivíduos (UNESCO, 2008). Entretanto, as 

expectativas em relação à expansão e melhoria da educação de crianças, jovens e 

adultos, não se consolidaram.   
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Nesse mesmo ano o Ministério da Educação lançou o Programa Nacional de 

Alfabetização e Cidadania – PNAC. O objetivo desse programa era a mobilização da 

sociedade em prol da alfabetização de crianças, jovens e adultos por meio de 

comissões onde estariam envolvidos orgãos governamentais e não governamentais. 

Segundo Paiva (2009), a Comissão do PNAC era composta por “personalidades de 

notório conhecimento em programas de alfabetização” (PAIVA, 2009, p. 45).  

Paiva ainda sinaliza que, pouco tempo após o lançamento do PNAC, houve 

uma completa desvinculação do programa com a sua Comissão, principalmente no 

que se refere à forma de liberação dos recursos para as instituições e empresas. 

Segundo Paiva, a comissão não tinha gerência sobre os recursos financeiros e a 

destinação dos mesmos. Assim, após um ano de seu lançamento o programa foi 

extinto.  

Para Haddad e Di Pierro (2000), tirando algumas ações isoladas, o PNAC não 

conseguiu transpor as fronteiras das intenções. Ainda nesse sentido, Ventura (2006, 

p. 18), traz o seguinte: “O PNAC promoveu mais alarde do que ações concretas, 

morrendo antes mesmo do seu efetivo nascimento, sem apoio financeiro e político, 

tendo simplesmente caído no esquecimento”.  

Esse período também pode ser caracterizado pela ausência de políticas 

públicas de âmbito federal para a EJA. É possível dizer que não havia interesse por 

parte dos dirigentes educacionais com a Educação de Jovens e Adultos, pois o 

próprio Ministro de Educação da época, José Goldemberg, fazia declarações 

afirmando que a EJA era desnecessária e sem importância na sociedade. Que 

investir em alfabetização para o jovem e adulto além de não modificar sua posição 

dentro da sociedade, poderia perturbar (VENTURA, 2006).  

Em 1996 foi aprovada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB nº 

9.394). Segundo Haddad e Di Pierro (2000), a nova lei não considerou o projeto 

base que fora fruto de oito anos (período de tramitação da matéria) de discussões e 

debates além de desconsiderar os acordos estabelecidos anteriormente durante os 

momentos de negociação. A matéria destinada àEducação Básica de Jovens e 

Adultos mostrou-se pouco inovadora. Em linhas gerais o texto reafirmava o direito do 

jovem e adulto à educação e a obrigatoriedade do governo de oferecer essa 

educação de forma gratuita por meio de cursos e exames supletivos. O texto legal 

também previa a elaboração do Plano Nacional de Educação (PNE). 
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Ventura (2011) assevera que, no plano legal, a Emenda Constitucional nº 

14/96, contribui para desqualificar a EJA. Para Ventura:  

 

Ao alterar o inciso I do artigo 208 da Constituição, dilui o dever do 
Estado de ofertar em ofertar a EJA. Antes o artigo estipulava: “Ensino 
Fundamental obrigatório e gratuito, inclusive, para os que a ele não 
tiveram acesso na idade própria”. Após a Emenda, o artigo 208 
prescrevia: “Ensino Fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram 
acesso na idade própria”. A alteração manteve a gratuidade da 
educação pública para jovens e adultos, mas suprimiu a 
obrigatoriedade da oferta pelo poder úblico (VENTURA, 2001, p. 78) 

 

Dessa forma, o Estado viu-se desobrigado do investimento em educação de 

adultos. Esse fato fica evidenciado com a criação do Fundo de Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF). O objetivo do fundo era 

repassar recursos para os estados e municípios investirem no Ensino Fundamental 

regular em detrimento das demais etapas da Educação Básica, incluindo aí a 

Educação de Jovens e Adultos. 

Em 1997, em âmbito internacional, acontece em Hamburgo, na Alemanha a V 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos (V CONFITEA). A conferência 

foi organizada pela UNESCO e teve como tema central “Aprendizagem de adultos: a 

chave para o século XXI”.  

Paiva (2009) sinaliza que diferente de outras reuniões de cunho semelhante, 

a V CONFITEA marcou pelo protagonismo conferido à sociedade civil, representada 

por organizações não-governamentais, que juntamente com os delegados 

governamentais, definiram os principais documentos da conferência. Nesse mesmo 

sentido, Gadotti (2009) afirma que a conferência marcou a tendência no 

estabelecimento de parcerias entre governos e sociedade civil.    

Aqui no Brasil, o processo de preparação para a conferência foi precedido por 

uma intensa mobilização nacional. Contando com a participação das ONG’s, fóruns 

e movimentos sociais, foram realizados encontros9 estaduais e regionais, além de 

um seminário nacional.  

                                                           
9
 Sobre detalhes desses encontros, ver Paiva (2009).  
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Vale registrar que a partir das convocações da UNESCO para organização da 

conferência nasce um novo espaço de mobilização social em favor da EJA. São os 

Fóruns de Educação de Jovens e Adultos (Fóruns EJA). O primeiro fórum foi o do 

Rio de Janeiro, inaugurado em 1996. Falando sobre a criação do fórum, Paiva 

(2009), uma das fundadoras do movimento, relata que a partir da demanda criada 

pela conferência, abriu-se a possibilidade de reunir grupos dispersos de pessoas 

que militavam em prol da EJA.  

Da conferência de Hamburgo surgem dois documentos: a Declaração de 

Hamburgo e a Agenda para o futuro. Esse segundo documento foi organizado tendo 

como referência dez temas de estudo para os quais a conferência indicou 

compromisso com os Estados-membros.  Na Declaração afirma-se o direito à 

educação como sendo de todos, inclusive os que a ela não tiveram acesso. Além de 

considerá-la como “a chave para o século XXI”.   

Paiva (2006) sinaliza que após Hamburgo, duas vertentes consolidaram a 

Educação de Jovens e Adultos. A primeira delas foi a da escolarização, que 

assegurava o direito à Educação Básica a todos os indivíduos, independente da 

idade. A segunda vertente refere-se à educação continuada como possibilidade do 

aprender por toda a vida. É nessa segunda vertente que, segundo Paiva (2006), 

encontra-se o verdadeiro sentido da EJA. 

 

A segunda vertente, verdadeiro sentido da Educação de Jovens e 
Adultos, ressignifica processos de aprendizagem pelos quais os 
sujeitos se produzem e se humanizam, ao longo de toda a vida, e 
não se restringe à questão da escolarização, e muito menos da 
alfabetização (PAIVA, 2006, p. 522). 

 

A partir desse movimento fomenta-se aqui no Brasil uma forte discussão 

sobre a EJA. A experiência inspiradora do Fórum do Rio de Janeiro fez nascer 

muitas outras que acabaram impulsionando a ideia de um Encontro Nacional de 

Educação de Jovens e Adultos (ENEJA), anual, que vem ocorrendo desde 1999, 

sendo o primeiro encontro realizado no Rio de Janeiro.  
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Ainda em 1997 realizou-se em Belo Horizonte o II Congresso Nacional de 

Educação (CONED). Nesse congresso foi elaborado um documento10 que buscava 

sistematizar da forma mais fiel possível, todas as discussões realizadas nas 

diferentes instâncias (organizações estudantis, sindicais e científico-técnicas de 

educadores). O II CONED constituiu-se como a síntese do esforço coletivo 

resultante dos debates realizados nas diferentes organizações, nos diversos eventos 

programados em todo o país, tais como o I CONED, Seminários Temáticos 

Nacionais e Locais, debates etc. 

O II CONED aconteceu no momento em que o MEC submetia a Câmara dos 

Deputados, o Projeto de Plano Nacional de Educação (PNE). Do CONED emergiu 

um conjunto de propostas para a educação que ficou conhecido como “O PNE da 

sociedade brasileira”. Esse documento também foi convertido em Projeto de Lei. 

Segundo Haddad e Di Pierro (2000), os diferentes projetos não chegavam a ser 

divergentes.  

 

Embora no corpo principal os dois projetos de lei fossem 
substancialmente diversos e por vezes francamente conflitivos entre 
si, as propostas relativas à Educação de Jovens e Adultos não 
chegavam a ser de todo divergentes, diferindo, sobretudo na 
abrangência das metas quantitativas e dos montantes de 
financiamento (HADDAD e DI PIERRO, 2000, p. 122). 

 

Entretanto, governo e Congresso Nacional, desconsideraram o conjunto de 

propostas contidas no documento elaborado no CONED. Nos objetivos do PNE 

aprovado pelo Congresso ficou mantido o desígnio quantitativo proposto no Projeto 

de Lei do executivo, o que restringiu o direito constitucional à educação dos jovens e 

adultos, à alfabetização e (às) quatro séries iniciais do Ensino Fundamental. 

Nos finais dos anos 1990 o Governo Federal ainda lançou outros programas 

voltados para o público jovem e adulto. Dentre esses programas, encontram-se os 

descritos a seguir. 

                                                           
10

 PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO - A Proposta da Sociedade Brasileira. 
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O Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador11 (PLANFOR) foi um 

programa federal concebido em 1995, entretanto sua função não era o ensino. Esse 

programa foi criado para oferecer qualificação profissional à parcela da população 

economicamente ativa. Ou seja, era um programa de formação complementar e não 

substituía a Educação Básica. 

No ano de 1997 foi implantado em âmbito federal o Programa de 

Alfabetização Solidária (PAS). Este programa fazia parte de um programa maior, 

denominado como Comunidade Solidária12. Nesse programa o foco era a 

implementação de um conjunto de ações que visavam o enfrentamento da pobreza 

no Brasil. Assim, o PAS foi pensado para atender aos municípios mais pobres e que 

apresentavam os maiores índices de analfabetismo do país.  Vale ressaltar, contudo, 

que esse programa não tinha nenhum tipo de relação com o MEC ou com os 

sistemas de ensino. Sua vinculação era diretamente com a Presidência da 

República (VENTURA, 2006).  

Segundo Haddad e Di Pierro (2000) nos três primeiros anos de 

funcionamento, o programa alcançou 866 municípios e atendeu 776 mil alunos. 

Entretanto, desse número, menos de um quinto dos alunos conseguiram adquirir a 

capacidade de ler e escrever pequenos textos. Na avaliação das universidades 

parceiras do programa, isso se deveu ao tempo destinado para alfabetização (5 

meses) e às condições de trabalho dos alfabetizadores. Tais fatores não 

possibilitaram aos alunos a apropriação da leitura e escrita o que acabou afastando-

os dos estudos e de uma possível continuidade no mesmo.  

                                                           
11

 O PLANFOR (Plano Nacional de Qualificação do Trabalhador) representou o conjunto de ações 
desencadeadas a partir de 1995 pelo então Ministério do Trabalho (hoje MTE) objetivando garantir, a 
partir de uma ação coordenada ao nível nacional, o incremento da competitividade da indústria 
nacional e possibilitar aos trabalhadores desempregados ou em risco de marginalidade social 
desfrutar de ações de qualificação profissional que lhes permitissem permanecer ou retornar ao 
mercado de trabalho. Objetivou-se, no seu início, a qualificação de cerca de 15 milhões de 
trabalhadores anualmente, o que representaria 20% da população economicamente ativa no Brasil 
(Brasil, MTb/SEFOR, 1998). Em 2003, após o seu fim, foi criado o Plano Nacional de Qualificação 
(PNQ), o qual passou a orientar as diretrizes da Política Pública de Qualificação (OLIVEIRA, 2004, p. 
55). 

12
Comunidade Solidária foi um programa do governo federalbrasileiro, criado em 1995 pelo então 

presidenteFernando Henrique Cardoso, que assinou o Decreto n. 1.366, de 12 de janeiro de 1995. 
Foi encerrado em dezembro de 2002, sendo substituído pelo Programa Fome 
Zero.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1366.htm . 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Governo_federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1995
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Fome_Zero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Fome_Zero
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Em 1998 foi criado o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária 

(PRONERA). Embora fosse um programa do governo federal, era gestado fora da 

arena governamental, sendo desenvolvido em articulação com o Conselho de 

Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB) e com o Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e coordenado pelo Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA).  Era objetivo desse programa a ampliação 

dos níveis de escolarização dos trabalhadores rurais concentrados nas áreas de 

assentamento. Para Haddad e Di Pierro (2000) o item inovador do programa estava 

nas parcerias com as universidades que forneciam formação para os alfabetizadores 

e a elevação da escolaridade dos mesmos. 

Enfim, chega-se ao final da década de 1990 e o que se pode concluir é que a 

Educação de Jovens e Adultos viu-se dentro de um plano secundário em relação às 

políticas educacionais do período. As maiores ações ficaram focadas na 

universalização do acesso de crianças e adolescentes ao Ensino Fundamental. 

As atribuições da Educação de Jovens e Adultos foram descentralizadas para 

os estados e municípios ou então ficaram a cargo das organizações sociais que 

atuavam em parceria com os programas como a Alfabetização Solidária ou 

Movimentos de Alfabetização – MOVAS.  

Embora a Educação de Jovens e Adultos passasse a ser considerada uma 

modalidade de ensino a partir da LDB nº 9.394/96, essa concepção se fortalece com 

a aprovação pelo Conselho Nacional de Educação, do Parecer nº 11/2000 (Parecer 

CEB/CNE13) e da Resolução nº 1/2000 que tratam das Diretrizes Curriculares para 

Educação de Jovens e Adultos.   

Segundo Paiva (2009) o texto do parecer busca recolocar a EJA em um plano 

onde precisa ser discutida, compreendida e apreendida. Nesses documentos a EJA 

é colocada no plano do direito. 

Machado (2009) registra que a construção desse documento foi fruto de 

mobilizações em tornos das discussões sobre o sentido da EJA como modalidade 

de educação. Tais mobilizações resultaram numa demanda dos Conselhos 

Estaduais de Educação (CEE) e dos Fóruns de EJA ao Conselho Nacional de 

                                                           
13

 Elaborado pelo Conselheiro Carlos Roberto Jamil Cury.  
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Educação para uma explicitação desse novo sentido atribuído à EJA. O resultado 

desse processo foi a construção do Parecer CNE/CEB nº 11/2000. 

Outro documento legal que reforça a concepção de EJA como modalidade 

educativa é a Lei nº 10.172, de 09 de janeiro de 2001, do Plano Nacional de 

Educação. Nesse texto encontra-se 26 metas dedicadas à EJA.  

Machado (2009) registra, contudo, que apesar dos esforços para conceber a 

EJA como uma modalidade educativa no âmbito da política educacional nacional, o 

único investimento concedido à modalidade era por meio do PAS. 

Somente em 2001, pressionado pelos governadores das regiões Norte e 

Nordeste do país, o governo federal busca uma solução para as demandas da EJA. 

É criado então o Programa Recomeço – Supletivo de qualidade. O Recomeço foi um 

programa instituído pelo MEC, regulamentado pelo Fundo Nacional de 

desenvolvimento da Educação (FNDE), a partir da Resolução FNDE nº 10, de 20 de 

março de 2001. Tinha como objetivo incentivar, retornar a escola, jovens com mais 

de 15 anos e adultos que não tiveram acesso ou foram excluídos do sistema 

educacional.  

O programa sofre alterações a partir de 2003, passando a ser chamado 

Programa Fazendo Escola. Além da nomenclatura, as mudanças alteravam também 

a cobertura do programa, que agora deveria alcançar todos os estados e municípios 

que atendiam a EJA, não sendo necessário ter como base o Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) dos mesmos. Para Machado (2009), essas 

mudanças representaram um avanço considerável para EJA, visto que agora era 

possível prever uma fonte de recursos para a modalidade, fato esse que não existia 

com o FUNDEF.  

Chega-se, enfim, no início do terceiro milênio e novos cenários começam a se 

delinear para Educação de Jovens e Adultos. Paiva (2009b) registra que o advento 

de um novo governo14 recoloca a centralidade da EJA como prioridade pública. 

Entretanto as ações para a modalidade continuam sendo desenvolvidas por meio de 

programas. 

                                                           
14

Governo do Presidente Luis Inácio da Silva (Lula). 
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Em 2003 por meio de um decreto presidencial é criado o Programa Brasil 

Alfabetizado15 (PBA).  O objetivo do programa era alfabetizar jovens, adultos e 

idosos com vistas a promover a elevação de sua escolaridade. Machado (2009) diz 

que diferente da lógica existente no PAS que se pautava na parceria público privado, 

o PBA iria estabelecer uma relação direta com os estados e municípios para oferta 

de alfabetização de jovens e adultos.  

Paiva (2009b) salienta que as ações iniciais do novo governo, restritas à 

alfabetização, não respondiam às demandas sociais e às exigências constitucionais 

de Ensino Fundamental para todos.  

A partir de 2003, a discussão sobre a necessidade de ampliação da 

escolaridade, associada a uma formação profissional, passou a ganhar destaque 

dentro da sociedade. Só a partir de então, a política ou os programas educacionais 

voltados para EJA, implementados no país, passaram a estar atrelados a uma 

proposta de qualificação profissional.  

Essa nova concepção política tinha relação direta com os processos de 

flexibilização dos mercados de trabalho, fruto da reestruturação produtiva, pois 

diante da crescente modernização, os empregos poderiam tornar-se precários caso 

não houvesse uma intensa política de educação e qualificação que visasse dotar o 

trabalhador de um conjunto de competências e habilidades que possibilitasse sua 

inserção em um número variado de empresas. 

Assim, os programas e políticas educacionais voltados para o jovem e adulto, 

deveriam considerar a necessidade de formação profissional continuada desse 

público, bem como a necessária elevação de sua escolaridade.  

Sobre isso, Vieira e Alves (1995) dizem que empresas beneficiadas com 

projetos de financiamento, não deveriam priorizar somente o aumento da produção e 

produtividade. Antes, faz-se necessário conceder aos seus funcionários uma 

Educação Básica e de qualificação profissional capaz de criar sustentabilidade para 

os que irão permanecer em seus cargos e empregabilidade para aqueles que serão 

dispensados. 

                                                           
15

 O Brasil Alfabetizado é desenvolvido em todo o território nacional, com o atendimento prioritário a 
1.928 municípios que apresentam taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%. Desse total, 90% 
localizam-se na região Nordeste. Esses municípios recebem apoio técnico na implementação das 
ações do programa, visando garantir a continuidade dos estudos aos alfabetizandos. (Disponível em 
Portal MEC). 
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O governo deve também criar programas de geração de ocupação e 
renda com o objetivo de compensar os efeitos negativos sobre o 
nível de emprego derivados da implantação de novas tecnologias na 
produção. Esses programas devem ter forte conteúdo educativo-
profissional que garanta ao trabalhador acesso à moderna tecnologia 
produtiva e a modelos de gestão que possibilitem, de um lado, um 
leque de ocupações semelhantes para atender às solicitações do 
mercado, e, de outro, a permanência num mercado cada vez mais 
concorrencial (VIERA e ALVES, 1995, p. 17). 

 

Dentro desta lógica, alguns programas do Governo Federal foram 

implementados no país. O governo Lula trouxe novas perspectivas para educação 

de adultos. Ventura (2001) destaca que em relação aos governos anteriores, as 

ações empreendidas no governo Lula, apresentaram um número expressivo de 

ações voltadas para a EJA, tendo como foco principal a elevação da escolaridade, a 

profissionalização e a inclusão social do jovem e adulto trabalhador. 

 Machado (2009) registra que dentro desse contexto não se pode deixar de 

evidenciar o esforço do governo de conferir aproximações entre a EJA e a Educação 

Profissional.  

Dentre as iniciativas governamentais que merecem destaque, registram-se 

aqui as seguintes: Programa Escola de Fábrica; Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (PROJOVEM); Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA); criação do 

FUNDEB; criação da SECADI16 etc.  

A fim de melhor compreensão dessas ações, faz-se pertinente descrevê-las, 

ainda que de modo sucinto, para posteriormente tecer algumas considerações sobre 

as mesmas. A ênfase será dada às ações instituídas durante o governo Lula17, com 

especial atenção para o PROEJA.  

No ano de 2004 destaca-se a iniciativa do Governo Federal de criar a 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), hoje 

denominada SECADI. A criação da SECADI configurou-se como uma tentativa de 

                                                           
16

 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI. 

17
 2003 à 2010. 
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atender as demandas das especificidades do público da EJA. Após sua criação, 

alguns programas de alfabetização passaram a ser geridos pela Diretoria de 

Políticas de Educação de Jovens e Adultos (DPEJA).  

Dentre as articulações realizadas pela secretaria, registra-se a recomposição 

da Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e 

Adultos(CNAEJA18). Segundo o decreto19 que institui a comissão, a mesma deverá 

ser composta por personalidades reconhecidas nacionalmente e por pessoas 

indicadas por instituições e entidades representativas da área educacional, de 

âmbito nacional, até o limite de dezesseis membros titulares e respectivos suplentes, 

designados pelo Ministro de Estado da Educação. 

Para Haddad (2008), o Governo Federal inicialmente implementou ações de 

forma reduzida focando somente na alfabetização, sem contudo estimular a garantia 

do acesso a todo o Ensino Fundamental para jovens e adultos. Para Haddad essa 

redução das ações tinha ligação direta com o financiamento educacional. A EJA não 

era contemplada com os recursos do FUNDEF e isso dificultava o investimento em 

ações para essa modalidade.  

Ainda em 2004 o governo lança o Programa Escola de Fábrica.  O programa 

tinha como objetivo oferecera jovens (de 15 a 21 anos), oriundos de famílias que 

possuíam uma renda per capita menor ou igual a um salário mínimo, uma formação 

profissional que lhes proporcionasse sua inserção social. 

Para ter acesso ao programa era necessário que o jovem estivesse 

matriculado nas etapas finais do Ensino Fundamental ou médio (jovens entre 15 e 

18 anos), ou ter concluído a alfabetização no Programa Brasil Alfabetizado ou estar 

matriculado na Educação de Jovens e Adultos (jovens até 21 anos). Os jovens 

participantes do programa recebiam uma bolsa auxílio no valor de meio salário 

mínimo, além de formação profissional no próprio local de trabalho. Esses locais 

eram chamados “Unidades Formadoras20”.   

                                                           
18

 Art. 14.  A Comissão Nacional de Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos (CNAEJA), 
instituída pelo Decreto nº 4.834, de 2003, tem caráter consultivo, de forma a assegurar a participação 
da sociedade no Programa, assessorando na formulação e implementação das políticas nacionais e 
no acompanhamento das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos.  
19

Decreto nº 6.093, de 24 de abril de 2007. 

20
As Unidades Formadoras são as empresas de grande, médio ou pequeno porte, de qualquer 

natureza, incluindo-se as prestadoras de serviço, as responsáveis por empreendimentos agro-
industriais e rurais. Segundo o Projeto, as empresas são as detentoras do ambiente educativo 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2003/D4834.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%206.093-2007?OpenDocument
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A meta do programa era a expansão da oferta de vagas na formação 

profissional. Para isso seria necessário o envolvimento das organizações 

empresariais que seriam as responsáveis pela formação desses sujeitos.  A 

certificação dos cursos seria feita preferencialmente pelas instituições federais de 

Educação Profissional e tecnológica e o supervisor de todo o processo formativo 

seria o Ministério da Educação. 

Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), o programa é caracterizado pela 

falta de integração com outras políticas de inserção profissional e de melhoria de 

renda para as famílias. Ainda segundo os autores, o programa na verdade 

caracteriza-se como uma política retrógrada que retorna aos fundamentos que 

originaram a Educação Profissional no início do século passado, ou seja, conferir 

aos jovens e trabalhadores, formação profissional para preparação de mão de obra 

necessária ao desenvolvimento econômico e divisão social do trabalho. 

No ano de 2005 é lançado pelo Governo Federal o Programa Nacional de 

Inclusão de Jovens – PROJOVEM.  O programa foi implantado pela Secretaria Geral 

da Presidência da República em parceria com o Ministério da Educação, o Ministério 

do Trabalho e Emprego e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

Fome. A proposta original do programa era oferecer o Ensino Fundamental a jovens, 

na faixa etária de 18 a 24 anos, moradores dos centros urbanos que não haviam 

concluído o Ensino Fundamental II e que não possuíam vínculo empregatício formal. 

Pode-se dizer que esse programa acabou sendo uma espécie de carro-chefe 

das ações do Governo Federal para os jovens pobres do país. Inicialmente foi 

implementado em caráter experimental em todas as capitais brasileiras e teve sua 

progressiva expansão para todas as cidades com mais de 200.000 habitantes. 

 O objetivo do programa era a elevação da escolaridade dos educandos, 

associando a isso a sua inserção no mundo do trabalho através da qualificação 

profissional, além de vislumbrar a inserção dos mesmos em ações de cidadania por 

                                                                                                                                                                                     
necessário à formação dos jovens participantes. A elas cabe custear o “ambiente escolar” (sala de 
aula com os equipamentos necessários) montado em suas dependências, os uniformes, alimentação 
e transporte dos alunos, ceder os funcionários que serão instrutores e, ainda, indicar suas 
necessidades de formação profissional sobre as quais estarão assentados os projetos pedagógicos. 
(RUMMERT, 2005). 
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meio de um projeto de ação comunitária. O programa deveria ser executado em 

parcerias com as prefeituras municipais21.  

Em 2008 o programa recebeu uma nova configuração que não chegou a 

alterar os seus pressupostos básicos, porém, modificou a sua composição e 

organização, além de ampliar sua área de atuação no que se refere à extensão 

territorial e diversidade social e etária do seu público alvo.   

 Através da unificação de seis programas já existentes (Agente jovem; 

PROJOVEM - Saberes da Terra; Consórcio de Juventude; Juventude Cidadã; 

Escola de Fábrica) passa-se a chamar PROJOVEM Integrado. Nesse novo formato 

a proposta do programa era promover a reintegração dos jovens no processo 

educacional, concedendo-lhes também qualificação profissional e acesso a ações de 

cidadania, esporte, cultura e lazer.  O PROJOVEM Integrado compreende as 

seguintes modalidades22: PROJOVEM Adolescente; PROJOVEM Urbano; 

PROJOVEM Campo; PROJOVEM Trabalhador. 

  Segundo a proposta do programa, fazia-se necessário levar em consideração 

as especificidades geográficas, etárias e sociais dos jovens e por isso essas 

subdivisões foram necessárias. 

Rummert (2007) faz uma crítica ao programa afirmando que o mesmo 

representa uma perda para educação. Segundo a autora o programa possui um 

caráter assistencialista, conferindo apenas ao seu público alvo um certificado e não 

um real acesso à educação.   

Em 2005 o governo institui o Programa de Integração da Educação 

Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos(PROEJA23). Em 2006, diante da necessidade de algumas mudanças, o 

decreto originário do programa foi revogado e substituído pelo Decreto nº 5.840 que 

institui o programa em âmbito nacional. Assim o programa recebeu algumas 

reconfigurações (inclusive no nome) e teve as suas possibilidades de atuação 

ampliadas.  

                                                           
21

 Informações retiradas do site oficial do programa, disponível em: http://www.projovem.gov.br.  
22

 Ver em: http://www.projovemurbano.gov.br/site/interna.php?p=material&tipo=Conteudos&cod=11. 
23

 Decreto n.º 5.478, de 24 de junho de 2005 – Institui, no âmbito das Instituições Federais de 
Educação Tecnológica, o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).  

http://www.projovem.gov.br/
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O objetivo principal desse programa é oferecer Educação Profissional 

integrada à Educação Básica na modalidade de EJA. Quanto ao tipo de oferta o 

PROEJA prevê a formação profissional integrada ao Ensino Médio ou formação 

inicial e continuada com habilitação técnica.  

O PROEJA pode ser desenvolvido pelas instituições públicas dos sistemas de 

ensino (federais, estaduais e municipais), além das entidades privadas nacionais de 

serviço social, aprendizagem e formação profissional vinculadas ao Sistema S. As 

instituições proponentes são as responsáveis pela estruturação dos cursos 

oferecidos e pela expedição dos respectivos certificados e diplomas. 

Por ser objeto desse trabalho, as demais informações sobre esse programa, 

bem como sobre sua base legal, princípios, concepções e orientações para sua 

implantação e implementação serão fornecidas no capítulo específico destinado ao 

mesmo. 

Em 2006 é aprovada pelo Congresso Nacional a Emenda Constitucional nº 53 

de 19 de dezembro de 2006 que estabelece o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação (FUNDEB) que posteriormente foi regulamentado pela Lei nº 11.494, de 

20 de junho de 2007. Com a criação desse fundo o governo ampliou a distribuição 

dos recursos da educação para toda Educação Básica, incluído aí a EJA.  

Entretanto, quando se analisa a distribuição dos recursos, o valor de 

ponderação para os cálculos por aluno, o valor destinado à EJA24 é o mais baixo. 

Diante disso, percebe-se a diferença de tratamento concedida à EJA e à Educação 

Básica regular. Houve uma inclusão, mas a mesma foi subalternizada, embora o 

fundo contemplasse a EJA e a Educação Profissional integrada nessa modalidade. 

Em dezembro de 2009 o Brasil sedia a VI CONFITEA. O evento, de cunho 

internacional, foi realizado em Belém do Pará e contou com a participação de 

representantes de mais 152 países.  O relatório final do evento ficou conhecido 

como Marco da Ação de Belém, que mais uma vez afirmou o direito de se aprender 

ao longo da vida.  

                                                           
24

EJA é de 0,70; Ensino Médio Urbano é de 1,20; Ensino Médio no Campo é de 1,25; Ensino 
MédioRegular e Médio integrado à Educação Profissional  é de 1,30. 
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Nessa década, como se observou, houve um aumento das ações voltadas 

para EJA. Pelo caráter das ações e pelo discurso governamental a maioria delas 

tinha como foco a elevação da escolaridade. Por meio de ações com foco na 

profissionalização e na inclusão social do jovem e adulto trabalhador, o Governo 

Federal intencionou efetivar ações que superassem o caráter alfabetizador das 

demais ações empreendidas anteriormente. 

Entretanto, Machado (2009) ressalta que desse período o fato mais 

significativo foi a participação da sociedade civil na proposição, implementação e 

problematização das ações e políticas voltadas para EJA.  

 

 

2.2 – A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

 

No Brasil nos últimos anos o debate em torno da Educação Profissional tem 

crescido consideravelmente. Deste modo, faz-se pertinente realizar uma breve 

retrospectiva histórica a fim melhor compreender seu desenvolvimento ao longo das 

últimas décadas, bem como seu lugar no contexto educacional atual. É válido 

salientar, entretanto, que a Educação Profissional foi marcada historicamente pela 

dualidade existente entre a oferta educacional destinada às diferentes classes 

sociais da sociedade brasileira. Para uma melhor compreensão desse fenômeno, 

nesse texto, demarcaram-se alguns momentos relevantes, para Educação 

Profissional dentro da história da educação nacional.  

Assim como no texto que resgatou a história da Educação de Jovens e 

Adultos, o marco temporal estabelecido é até os anos de 2010. A escolha deste 

marco justifica-se por ser esse período a fase final do governo Lula. Na gestão 

desse presidente várias ações foram implementadas no âmbito da Educação 

Profissional no país e determinaram o desenho atual que a modalidade apresenta 

atualmente. 

Toma-se como referência dessa trilha histórica o período colonial, visto que 

nesse período se dá início a formação do trabalhador no Brasil. Nesse período os 

primeiros aprendizes de ofícios foram os escravos e os índios (BRASIL, 2011).   
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A base da economia brasileira nesse momento era a agroindústria açucareira 

e tinha como características o latifúndio monocultor (cana-de-açúcar), o trabalho 

escravo e a exportação.  

As unidades açucareiras ou engenhos, como eram conhecidos, constituíam-

se de senzala, capela, casa de engenho, casa grande e terras.  As casas de 

engenho eram os locais onde as atividades produtivas aconteciam. 

Na sociedade colonial, enquanto os filhos dos colonizadores recebiam uma 

educação de caráter humanístico-intelectual, os escravos exerciam atividades 

elementares que eram aprendidas na própria prática de trabalho. Segundo Manfredi 

(2002), nos engenhos também aconteciam as práticas informais de qualificação no e 

para o trabalho.  

Por terem sido os índios e os escravos os primeiros aprendizes de ofício, a 

formação do trabalhador passou a ser vista como marca de servidão.  Por isso, no 

Brasil colônia, as atividades manuais, artesanais e manufatureiras, bem como as 

atividades de carpintaria, construção e tecelagem passaram a ser vistas como 

atividades indignas para o homem branco ou livre.  

 

Com efeito, numa sociedade onde o trabalho manual era destinado 
aos escravos (índios e africanos), essa característica “contaminava” 
todas as atividades que lhes eram destinadas, as que exigiam 
esforço físico ou a utilização das mãos. Homens livres se afastavam 
do trabalho manual para não deixar dúvidas quanto a sua própria 
condição, esforçando-se para eliminar as ambigüidades de 
classificação social. Aí está a base do preconceito contra o trabalho 
manual, inclusive e principalmente daqueles que estavam 
socialmente mais próximos dos escravos: mestiços e brancos pobres 
(CUNHA, 2000b, p. 14). 

 

Aliado a isso estava à educação que os jesuítas destinavam aos filhos dos 

colonizadores. Uma educação eminentemente intelectual que os afastava de 

qualquer tipo de trabalho físico ou atividade manual.  
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Os jesuítas também difundiram o ensino de ofícios manuais, só que esses 

eram destinados aos jovens e crianças que não tiveram opção, como os provindos 

das Casas de Roda25, os garotos de rua e delinquentes (CUNHA, 2000a). 

Manfredi (2002) registra que no período colonial os colégios e as residências 

dos jesuítas que se encontravam nos principais centros urbanos, foram os principais 

núcleos de formação profissional de artesãos e dos demais ofícios. 

Com o advento do ouro em Minas Gerais, vários engenhos começaram a 

fechar. Viu-se nesse momento o surgimento de várias vilas (Mariana, Vila Rica, São 

João Del Rei), como também o surgimento das Casas de Fundição de Moedas. O 

surgimento do ouro fez surgir também novas profissões ligadas à lavragem do metal. 

A partir de então viu-se a necessidade do ensino de ofícios para aprendizes 

trabalharem nas casas de fundição.  

Diferentemente do que acontecia nos engenhos (para negros; aprendizagem 

assistemática), a aprendizagem que acontecia nas casas de fundição, era oferecida 

somente a homens brancos que fossem filhos dos empregados dessas casas. Ao 

final de um período de cinco ou seis anos os aprendizes eram submetidos a testes a 

fim de comprovar suas habilidades e somente após aprovação recebiam a 

certificação.  

É nesse período também que se iniciam nos Arsenais da Marinha, os Centros 

de Aprendizes de Ofícios. Nesse momento, o país já se encontrava escasso de 

mão-de-obra para o desenvolvimento de algumas ocupações. Sendo assim, a 

aprendizagem dos ofícios passou a acontecer de forma compulsória. Os aprendizes 

eram coagidos e recolhidos durante a noite e em muitas vezes por meio da força. 

Era recolhido todo sujeito que fosse encontrado “vagabundando” depois do toque de 

recolher. Sobre a forma de recrutamento desses homens, Cunha (2000b). Registra o 

seguinte:  

                                                           
25

 A "roda" era uma invenção medieval trazida para o Brasil Colônia, onde desempenhou importante 
papel na destinação de crianças enjeitadas, um subproduto do regime escravista. Consistia numa 
janela de hospital, convento ou casa de caridade, na qual se fixava um cilindro com aberturas nos 
lados (roda) que girava sobre um eixo vertical, de modo que urna pessoa, passando pela rua, podia 
depositar aí urna criança, sem ser vista do lado de dentro. Girando-se a "roda", a criança era retirada 
do lado de dentro do edifício. Era urna forma socialmente institucionalizada de se abandonar urna 
criança aos cuidados de uma entidade caritativa, mais tolerada do que largá-la nas escadarias das 
igrejas. Os largados nas "rodas" eram, basicamente, os filhos dos escravos que desejavam vê-los 
libertos (o alvará de 31 de janeiro de 1775 declarava livres as crianças negras aí colocadas). Sobre 
isso ver CUNHA (2000a). 
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Desde os tempos coloniais, quando um empreendimento 
manufatureiro de grande porte, como os arsenais de marinha, por 
exemplo, exigia um contingente de trabalhadores não disponíveis, o 
Estado coagia homens livres a se transformarem em artífices. Não 
fazia isso, decerto, com quaisquer homens livres, mas com aqueles 
que social e politicamente não estavam em condições de opor 
resistência. Como na formação das guarnições militares e navais, 
prendiam-se os miseráveis. Procedimentos semelhantes eram 
adotados para com os menores destinados à aprendizagem de 
ofícios: os órfãos, os abandonados, os desvalidos, que eram 
encaminhados pelos juízes e pelas Santas Casas de Misericórdia 
aos arsenais militares e de marinha, onde eram internados e postos 
a trabalhar como artífices, até que, depois de um certo número de 
anos, escolhessem livremente onde, como e para quem trabalhar 
(CUNHA, 2000b, p. 91). 

 

Com o passar dos anos, o ensino de aprendizes passou a acontecer no 

interior dos estabelecimentos industriais, as chamadas Escolas de Fábricas.  

Em 1808 acontece a chegada da família real ao Brasil. A partir desse evento 

instalou no país toda uma infra-estrutura para atender à corte portuguesa. Nesse 

período surgem os primeiros cursos superiores, os museus, as bibliotecas, a 

imprensa etc. É nesse período também que se inaugura a primeira escola para o 

ensino de ofícios manufatureiros.  

Nesse período acontece também a permissão para instalação das indústrias 

no país e a criação do Colégio das Fábricas. Criado em 1809, no Rio de Janeiro, o 

Colégio das Fábricas era mais do que uma escola de aprendizes de artífices, era 

também um local de abrigo para os artesãos e órfãos da Casa Pia de Lisboa, vindos 

para o Brasil junto com a corte portuguesa.  Cunha (2000b) registra que se o Colégio 

das Fábricas não foi o primeiro estabelecimento de ensino profissional no Brasil, 

nem mesmo o que primeiro abrigou órfãos com esse propósito, ele foi a referência 

para os outros que vieram a ser instalados no país posteriormente (CUNHA, 2000b, 

p. 91). 

Para Manfredi (2002), o sistema escravista deixou marcas profundas na 

construção das representações sobre o trabalho como atividade social e humana.   

A concepção de trabalho atrelada a uma visão de desqualificação fez fortalecer uma 

ideia preconceituosa de que todo trabalho desenvolvido por meio físico ou manual 

era trabalho desqualificado.  
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Esse processo de distinção e distanciamento social que se instalou durante o 

período colonial implicou nas representações que hoje se tem sobre a noção de 

trabalho, bem como nas estratégias de educação a elas subjugadas. Em 

consequência disso, assistiram-se a preservação da dicotomia entre o trabalho 

manual e o trabalho intelectual que marcou a identidade da formação oferecida às 

diferentes classes sociais brasileiras até os dias atuais. 

No período do império aconteceram várias iniciativas voltadas para a 

Educação Profissional no país. Essas iniciativas vinham tanto do Estado, como de 

associações civis. Essas associações receberam o nome de Liceus.  

Os Liceus de Artes e Ofícios foram instaurados em diversas províncias em 

meados do século XIX. Inicialmente funcionaram com recursos próprios, sendo 

posteriormente financiado com recursos públicos recebidos através de doações e 

subsídios.  O primeiro liceu a ser inaugurado no país foi o Liceu de Artes e Ofícios 

do Rio de Janeiro e era financiado pela Sociedade Propagadora de Belas Artes. 

Saviani (2011) relata que os liceus abrigavam o segundo grau de instrução pública e 

era voltada para a formação profissional compreendendo os conhecimentos relativos 

à agricultura, à arte e ao comércio, na forma como são desenvolvidos pelas ciências 

morais e econômicas. 

Manfredi (2002) registra que durante o período republicano os liceus foram 

mantidos, tendo inclusive seus serviços ampliados em alguns estados. Além disso, 

os liceus serviram de base para construção de uma rede nacional de escolas 

profissionalizantes. 

Durante o período do império, embora houvesse uma ampliação na oferta de 

capacitação, a mesma era compulsória. Era uma oferta de cunho assistencialista e 

moralizador destinadas aos pobres e desvalidos da sorte. Segundo Cunha (2000b), 

as elites intelectuais da época abraçaram a ideia de que a educação do povo via 

ensino profissional seria um meio de prevenir a contestação da ordem e mobilizar a 

força de trabalho para produção industrial manufatureira. 

No período do Império, tanto as iniciativas do Estado voltadas para o 
ensino de ofícios, quanto às das sociedades civis, eram legitimadas 
por ideologias que pretendiam: a) imprimir a motivação para o 
trabalho; b) evitar o desenvolvimento de ideias contrárias à ordem 
política, de modo a não se repetirem no Brasil as agitações que 
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ocorriam na Europa; c) propiciar a instalação de fábricas que se 
beneficiariam da existência de uma oferta de força de trabalho 
qualificada, motivada e ordeira; e d) favorecer os próprios 
trabalhadores, que passariam a receber salários mais elevados, na 
medida dos ganhos de qualificação (CUNHA, 2000b, p. 92).  

 

Para Manfredi (2000), as ações relacionadas ao ensino profissional, tanto por 

parte do governo ou por parte de iniciativas privadas, refletiam concepções distintas, 

porém complementares. De um lado assistia-se uma educação de caráter 

assistencialista e compensatório, destinada aos pobres e desvalidos, do outro uma 

concepção de educação como veículo de formação para o trabalho artesanal, 

considerado qualificado e socialmente útil.  

Tais concepções permitem inferir que política e ideologicamente as ações 

empreendidas serviam como instrumentos de disciplinamento das classes sociais 

mais vulneráveis economicamente. Buscava-se a manutenção da ordem social 

vigente, onde as pessoas receberiam uma formação de acordo com seu grupo ou 

classe social. Tal ideologia serviu também para consolidar a estrutura social 

excludente e discriminatória herdada do período colonial. Deste modo, essas 

instituições e essa ideologia constituíram o legado do Império à República, no que 

se refere ao ensino de ofícios manufatureiros no Brasil. 

O início do período republicano no Brasil é marcado por um conjunto de 

mudanças sócio econômicas, oriundas da extinção da escravatura, da consolidação 

do projeto de imigração e pela expansão da economia (MANFREDI, 2002). Nesse 

período assiste-se também a penetração do ideário positivista, bem como um surto 

de industrialização.  

Embora a economia nacional estivesse centralizada no modelo 

agroexportador, o advento da República fez surgir pressões sociais para que a base 

econômica do país fosse pautada na produção industrial.  

À medida que o país se reestruturava e urbanizava, vários setores da 

sociedade passaram demandar a oferta de um ensino que preparasse o trabalhador 

para as atividades da indústria, visto que naquele momento, a preparação da mão-

de-obra era justificada pela aceleração dos processos de industrialização e 

urbanização.  
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A modernização tecnológica (ainda que no nível da adaptação e de 
manutenção da tecnologia importada) inerente a esses novos setores 
da economia brasileira gerou novas necessidades de qualificação 
profissional e novas indicativas, no campo da instrução básica e 
profissional popular (MANFREDI, 2002, p. 79). 

 

Uma das primeiras iniciativas ao ensino profissional na República foi o 

Decreto nº 439/1890, que estabeleceu as bases para organização da assistência à 

infância desvalida. Assistência essa que era feita por meio de instituições que 

ofereciam ensino literário e profissional.   

Já em 1909, por meio do Decreto nº 7.566, o presidente Nilo Peçanha cria as 

Escolas de Aprendizes de Artífices. As escolas foram criadas em 19 unidades da 

federação e tinham como objetivo oferecer o ensino profissional primário e gratuito à 

população. Para Oliveira (2003), a abertura dessas escolas nas capitais e não nos 

polos manufatureiros, representava uma preocupação mais política do que 

econômica, representada pela necessidade do governo de marcar sua presença nos 

estados e barganhar cargos e vagas nas escolas, em troca de favores de políticos 

regionais. 

Cunha (2000a, 2000b) registra que essas escolas, desde a sua criação, já 

formavam um sistema escolar, pois estavam submetidas a uma legislação específica 

que as diferenciava das demais escolas de ensino profissional mantidas por 

particulares, por governos estaduais e até mesmo de outras instituições mantidas 

pelo governo federal.  

Apesar das novas iniciativas, o caráter assistencial e moralista permanecia 

presente nas ações implementadas, haja vistas que somente teriam acesso a essas 

escolas os filhos dos desfavorecidos economicamente, ou seja, os desvalidos da 

fortuna.  

Embora amparadas por dispositivo legal, as Escolas de Aprendizes e Artífices 

não conseguiram êxito na oferta do ensino profissional para atender às demandas 

do setor industrial. Suas sedes foram instaladas em prédios inadequados e com 

precárias condições de funcionamento. Também não havia mestres de ofícios 

especializados e nem profissionais qualificados.  
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Mesmo com o arcabouço de problemas vivenciados nessas escolas, as 

mesmas serviram como modelo de ensino profissional que foi se consolidando no 

país ao longo do tempo.  

Assim, chega-se ao final da primeira República e percebe-se que em relação 

à educação as conquistas foram pequenas. Mesmo com a tentativa de 

democratização do ensino primário, público, gratuito e laico, o sistema criado não foi 

suficiente para atender as demandas existentes, nem para atender as demandas do 

setor industrial. Havia falta de professores e as escolas eram precárias. Somente 

uma parcela da população (aquela que compreendia a elite burguesa) tinha acesso 

à instrução. A grande parcela da população encontrava-se analfabeta, vivendo em 

condições subalternas, pouco qualificada, afastada do capital e explorada pelo 

sistema produtivo. 

No Brasil a década de 1930 foi marcada pelo crescimento industrial cada vez 

mais intenso e pelo início da Era Vargas.  O período é marcado também pelo 

declínio da elite agrária rural e pela ascensão da burguesia industrial. 

O processo acelerado de urbanização provocou mudanças na estrutura do 

Estado, bem como fez surgir demandas básicas em relação ao processo de 

modernização tecnológica. Diante disso, o sistema educacional escolar e a 

Educação Profissional ganharam novas configurações (MANFREDI, 2002). 

Com o objetivo de ampliar no país o ensino profissional em todos os ramos, o 

Governo Federal, a partir da Lei nº 378 de 13 de janeiro de 1937, transforma as 

Escolas de Aprendizes e Artífices em Liceus Profissionais. O ensino profissional 

passa a ser visto pelo governo como prioridade. A intenção era preparar e formar 

trabalhadores para se adequarem à nova forma de organização científica do 

trabalho.  

Em 1942, a partir da reforma realizada por Gustavo Capanema o ensino 

profissional passou a ser estruturado por meio de leis orgânicas, que além de 

redefinirem os currículos, deram novas configurações ao sistema escolar26.  

                                                           
26

Sobre isso ver Manfredi (2002). 
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Deste modo, o sistema escolar ficou assim estruturado: ensino primário com 

quatro ou cinco anos de duração para crianças de 7 a 12 anos; Ensino Médio para 

jovens de 12 anos ou mais, compreendia cinco ramos (ensino secundário, ensino 

agrícola, ensino industrial, ensino comercial e ensino normal).  

A partir de tais reformas instala-se um sistema educacional dualista, onde o 

ensino propedêutico era ministrado apenas no ensino secundário e voltado para a 

formação dos intelectuais e do outro lado o ensino profissional (agrícola, industrial e 

comercial), voltado para formação dos trabalhadores. 

Dual também porque tal forma de organização limitava aos egressos dos 

cursos profissionalizantes o acesso ao ensino superior. Como informa Manfredi 

(2002), nessa forma de organização, os egressos dos cursos profissionalizantes 

somente poderiam candidatar-se aos exames vestibulares para cursos relacionados 

aos que haviam feito, já para os concluintes do ensino secundário não havia nenhum 

tipo de restrição. 

Vale registrar nesse momento a criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem dos Industriários (mais tarde, denominado Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial - SENAI). O SENAI foi criado pelo Decreto Lei nº 4.048, de 

22 de janeiro de 1942. Manfredi (2002) registra que a criação dessa instituição 

esteve atrelada à necessidade de expansão da indústria nacional, no contexto das 

políticas socioeconômicas de desenvolvimento da era Vargas. A rede SENAI 

cresceu a um ritmo espetacular. Ao longo da sua trajetória, a instituição foi 

adequando o seu projeto e modificando-se em função das exigências e das ondas 

de mudanças, econômicas e políticas, do setor produtivo e da sociedade brasileira. 

Posterior à criação do SENAI, em janeiro de 1946, por meios dos Decretos Lei nº 

8.621 e 8.622, a Confederação Nacional do Comércio, tem autorização para instalar 

e administrar escolas de aprendizagem comercial em todo o país. A partir desses 

decretos cria-se o Serviço Nacional de aprendizagem Comercial – SENAC.  

Oliveira (2003) descreve que a criação desses serviços foi uma imposição do 

Presidente Vargas que buscou impulsionar o novo projeto de desenvolvimento do 

país junto à industrialização. Assim, obrigou os empresários a assumirem a 

capacitação dos trabalhadores.Deste modo, a Educação Profissional se formalizou 

em um sistema paralelo ao sistema secundário.  
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Tais ações serviram para demonstrar a continuação do legado histórico 

brasileiro, desde os tempos coloniais, no que se refere à divisão social do trabalho, 

pois tais ações serviram para reforçar a ideia de que se deve ofertar uma educação 

para a classe dominante e outra para a classe trabalhadora. 

Oliveira (2003) afirma que a Reforma Capanema legitimou a dualidade de 

propostas educacionais que visavam formar intelectuais e trabalhadores, adequando 

e conformando-os às transformações emergentes do mundo do trabalho. 

Cunha (2000b) ressalta que essa lógica foi sendo quebrada somente por meio 

das leis de equivalência (Lei nº 1.076/1950 e Lei nº 1.821/1953) e pela primeira Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 4.024/1961) que estabeleceu a 

equivalência geral entre todos os ciclos e ramos do Ensino Médio, para efeito 

propedêutico.    

Faz-se importante registrar, contudo, que o rompimento dessa lógica dualista, 

calcada na diferenciação e na distinção de classes, não se rompeu somente por 

meio dessas leis. É digno registrar o grande empenho de educadores que lutavam 

pela institucionalização de uma escola secundarista unificada, onde não se 

separasse trabalho manual e trabalho intelectual (MANFREDI, 2002).  

Já na década de 1960, com o desenvolvimento econômico e com o aumento 

das forças produtivas, foram pensadas novas formas de formação do trabalhador. O 

objetivo era capacitar a força de trabalho de forma rápida a fim de atender às 

demandas do mercado de trabalho (OLIVEIRA, 2003). 

Por difundir a crença do desenvolvimento acelerado, esse período ficou 

conhecido como milagre econômico e acabou por provocar uma grande demanda 

para educação em todos os níveis, inclusive para Educação Profissional. 

Em 1971, já em governo ditatorial, entra em vigor a Lei nº 5.692/1971.  Essa 

lei instituía a profissionalização universal e compulsória para o ensino secundário. A 

lei também estabelecia a equiparação entre os cursos secundários e os cursos 

técnicos.  

Para Oliveira (2003) a nova legislação teve como prioridade refrear o aumento 

da demanda de vagas para os cursos superiores, visto que, motivados pelo discurso 
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do milagre econômico, os alunos dos cursos técnicos também estavam buscando 

ingressar nos cursos superiores, para poderem assim ascender socialmente.  

 

Poder-se-ia dizer que a profissionalização compulsória no ensino 
secundário, instituída pela Lei n. 5.692/71, promoveria a superação 
do dualismo neste nível de ensino. Não obstante, a resistência de 
alunos e seus pais à implantação do ensino profissional na escola 
que tradicionalmente preparava candidatos para o ensino superior, 
associada a pressões que surgiram da burocracia estatal e das 
instituições de formação profissional, além dos empresários do 
ensino, levaram ao restabelecimento do dualismo estrutural. 
Inicialmente, foram feitos ajustamentos nos currículos das escolas; 
posteriormente, uma flexibilidade foi introduzida pelo Parecer do 
Conselho Federal de Educação nº 76/75, que considerava a 
possibilidade e os cursos não levarem a um a habilitação técnica. 
Finalmente, a Lei nº 7.044/82 extinguiu a profissionalização 
obrigatória no 2º grau (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005, p. 
33).  

 

Conforme se observou em relação à profissionalização, a Lei 5.692/1971 não 

vingou. Por meio da Lei nº 7.044/1982 possibilitou-se a sua extinção e substituição. 

A nova lei propunha a antiga distinção entre ensino de formação geral e o ensino 

profissionalizante. Segundo Manfredi (2002), a velha dualidade que na prática não 

havia sido questionadas, voltava assim a se manifestar, mas agora sem os 

constrangimentos legais. 

A partir de 1985, o país entra no período de redemocratização. No âmbito 

econômico o país enfrenta uma série de problemas com altas taxas inflacionárias, 

desemprego e desigualdade social acentuada.  

Em 1988, promulga-se a Constituição Federal que ficou conhecida como 

Constituição Cidadã. Segundo Oliveira (2003) essa constituição foi um marco no 

âmbito educacional, por ter sido a primeira a criar instrumentos jurídicos, com a 

finalidade de assegurar seu cumprimento. 

No final da década de 80 intensificam-se as discussões para elaboração da 

nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Após um longo período de 

tramitação, em 1996, a nova lei (Lei 9.394/1996) foi aprovada com base num projeto 

substitutivo apresentado pelo Senador Darcy Ribeiro. Segundo Oliveira (2003), o 



64 
 

projeto aprovado estava em sintonia com a visão de mundo do governo do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, porém não representava o intenso debate 

que ocorreu ao longo de oito anos em torno da sua elaboração. A vitória da proposta 

do Senado configurava-se como uma consequência do contexto vigente. Contexto 

esse que estava sendo delineado pelo neoliberalismo, pela globalização, pelo 

advento das novas tecnologias e pela pós-modernidade (OLIVEIRA, 2003).  

Saviani (2003) chamou a nova lei de LDB minimalista, pois a mesma estava 

em consonância com o ideário neoliberal de valorização dos mecanismos de 

mercado, das privatizações, da descentralização e da desregulamentação das leis 

trabalhistas, características essas compatíveis com o Estado mínimo. 

Em 1997, a partir da promulgação do Decreto nº 2.208 o governo implantou a 

Reforma da Educação Profissional e do Ensino Médio. Pode-se dizer que o 

instrumento jurídico sustentador da reforma foi esse decreto. Pode-se dizer também 

que a principal característica do Decreto nº 2.208 foi promover a desvinculação do 

Ensino Médio da formação profissional. 

A instituição do Decreto nº 2.208 acabou servindo para que se constituísse, 

no Brasil um sistema paralelo de ensino ao Ensino Médio. Isso porque, a partir de 

então, o Estado diminuiu a sua oferta na Educação Profissional, abrindo espaço 

para atuação das instituições privadas. 

Segundo Oliveira (2014), a reforma promoveu a desarticulação entre essas 

duas modalidades de ensino. Tal fato acabou por inviabilizar a concretização de 

outra possibilidade de formação profissional. Formação essa que passou a ter uma 

perspectiva de formação aligeirada e com foco no setor produtivo. 

A partir do modelo determinado pelo novo decreto, a Educação Profissional 

passou a ser estruturada por três níveis: o básico, o técnico e o tecnológico.   

 

I – Básico: destinado à qualificação, requalificação e 
reprofissionalização de trabalhadores, independente de escolaridade 
prévia; 

II - Técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a 
alunos matriculados ou egressos do Ensino Médio, devendo ser 
ministrado na forma estabelecida por este Decreto; 
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III - Tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área 
tecnológica, destinados a egressos do Ensino Médio e técnico 
(BRASIL, 1997). 

 

A Educação Profissional passou a ter uma organização curricular própria e 

independente do Ensino Médio. Os cursos técnicos passaram a ser ofertados na 

forma concomitante ou subsequente. Os currículos do Ensino Técnico passaram a 

ser estruturados em disciplinas que poderiam ser agrupadas em forma de módulos.  

Deste modo a promulgação do Decreto nº 2.208/97 acabou por provocar a 

separação entre Ensino Médio e ensino profissional. A separação proposta pelo 

decreto serviu para reforçar o dualismo histórico que marcou a Educação no Brasil. 

É possível dizer que a reforma da Educação Profissional, tendo como foco o 

atendimento das necessidades do mercado de trabalho, fez emanar no país a 

existência de dois sistemas de educação paralelos. Um profissionalizante que 

vislumbrava a formação da mão de obra para atender ao mercado de trabalho e 

outro propedêutico que preparava para o ingresso no ensino superior.  

Para Manfredi (2002) essa separação além de repor a dualidade estrutural, 

desconsidera a Educação Básica como fundamental para formação científico-

tecnológica dos trabalhadores.  

O Decreto 2.208/97 também criou o Programa de Expansão da Educação 

Profissional (PROEP). Esse programa foi financiado pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), que juntamente com o Banco Mundial (BIRD), foram as 

principais agências financiadoras da reforma da Educação Profissional no país.  

As ações implementadas, provenientes das orientações do decreto, tinham 

como objetivo responder ao projeto de privatização do Estado brasileiro e visavam 

atender à política neoliberal que estava sendo implementada pelo governo vigente. 

Chega-se ao final dos anos 90 e pode-se dizer que as ações de cunho 

neoliberal, implantadas no governo FHC, trouxeram graves efeitos para educação 

profissional. Somente a partir da gestão de um novo governo essa realidade foi 

sendo modificada.  

Em 2003, um novo presidente assume o governo do país e a partir de então 

novos horizontes começam a ser vislumbrados para Educação Profissional. Essa 

nova perspectiva reside no fato do novo governo ter bases políticas democráticas 
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populares. Na tentativa de corrigir os prejuízos causados no governo FHC, revoga-

se o Decreto nº 2.208 e entra em cena um novo decreto. 

É valido ressaltar que a revogação do referido decreto foi fruto das lutas dos 

setores progressistas da sociedade, principalmente dos pesquisadores em educação 

e dos sindicatos. 

Em 23 de Julho de 2004 é promulgado o Decreto nº 5.154que revoga o 

decreto anterior. Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), ainda que o novo decreto 

possibilitasse a oferta da educação na forma concomitante e subsequente, o mesmo 

configura-se um avanço na medida em que restabelece a possibilidade de oferta do 

ensino integrado. Faz-se necessário relembrar que, segundo esses autores, o 

Decreto nº 5.154 é resultado de um processo de disputas e por isso mesmo 

configura-se como um documento híbrido que expressa as contradições próprias de 

um espaço de democracia restrita. 

Para Kuenzer (2006), por atender diferentes interesses, o decreto representou 

uma acomodação conservadora. O novo decreto, portanto, longe de reafirmar a 

primazia da oferta pública, viabilizando-a por meio de políticas públicas, representou 

uma acomodação conservadora que atendeu a todos os interesses em jogo: do 

governo, que cumpriu um dos compromissos de campanha com a revogação do 

Decreto n. 2.208/97; das instituições públicas, que passaram a vender cursos para o 

próprio governo, e gostaram de fazê-lo, renunciando em parte à sua função; e das 

instituições privadas, que passaram a preencher, com vantagens, o vácuo criado 

pela extinção das ofertas públicas (KUENZER, 2006, p. 900). 

Apesar das insatisfações latentes, o fato positivo é que o novo decreto abre 

uma nova perspectiva para a Educação Profissional. A partir da integração proposta 

pelo Decreto 5.154 abre-se a possibilidade de implementação de projetos de 

formação onde escolarização e profissionalização estarão integradas num mesmo 

currículo, constituindo-se assim um novo horizonte de formação do aluno 

trabalhador. 

A possibilidade de oferta da Educação Básica integrada à Educação 

Profissional possibilitou a criação do PROEJA.   É valido registrar que o Decreto nº 

5.154 não cria o programa, mas é o primeiro dispositivo legal, pós Decreto nº 

2.208/97 que sinaliza a possibilidade de ofertas de cursos integrados. 
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A partir desse ano o Governo Federal implementou outros programas e ações 

visando atender à Educação Profissional. Resumidamente, destacam-se algumas 

dessas ações: criação do Programa Escola de Fábrica e PROJOVEM. Manutenção 

de três programas que haviam sido criados no governo anterior: PRONERA, 

PLANFOR (substituído pelo Plano Nacional de Qualificação (PNQ) e o PROEP. 

Ainda a nível de ações para Educação Profissional, registra-se o início da 

expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica, estimulada e orientada pela 

Lei nº 11.195/2005. Esse processo de expansão teve sua segunda fase lançada em 

2007, tendo como meta a entrega de mais de 150 novas unidades de institutos 

federais. 

Chega-se ao final da primeira década do século XXI e observou-se que as 

ações implementadas buscaram imprimir uma ressignificação na Educação 

Profissional no país.   

Buscaram-se novas formas de financiamento, de parcerias por meio de 

regime de colaboração entre os entes federados e criou-se alternativas de estimular 

a formação integrada.  

Entretanto, no que se refere à Educação de Jovens e Adultos e sua relação 

com a Educação Profissional, objeto desse estudo, percebe-se que o caráter das 

ações desenvolvidas tiveram cunho compensatório e assistencialista. As ações 

empreendidas não trouxeram avanços nesse sentido.  

Deste modo, é possível inferir que, se faz necessário impulsionar algumas 

propostas a fim de garantir o direito do jovem e adulto trabalhador usufruir de uma 

educação de qualidade. Uma educação que se fundamente nos princípios da 

politecnia, onde trabalho, ciência, cultura e tecnologia estejam articulados e 

integrados.  A integração proposta pelo Decreto nº 5.154/2004 sinaliza nessa 

direção.  

O PROEJA surgiu como possibilidade de oferta a uma educação integrada 

para os jovens e adultos trabalhadores. Balizado por princípios, concepções e 

orientações pedagógicas, tencionou-se por meio desse programa implementar uma 

política educacional onde se romperia com a histórica dualidade estrutural presente 

na educação nacional. 
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Para uma melhor compreensão do PROEJA, o capítulo seguinte buscou 

apresentar um detalhamento do programa, a fim de possibilitar ao leitor subsídios 

que lhe permitam realizar suas próprias percepções e inferências a respeito do 

mesmo. 
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3. PROEJA: DIRETRIZES, AÇÕES E DADOS DE REALIDADE 
 

 

3.1 – PROEJA – DO DESENHO INICIAL ATÉ AS CONFIGURAÇÕES ATUAIS 

 

O PROEJA27 (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 

com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) teve o 

seu desenho inicial traçado a partir do Decreto nº 5.154/04. O referido decreto trouxe 

à tona a possibilidade de oferecer formação integrada, ou seja, a possibilidade de 

articular dentro de um mesmo currículo, Educação Básica e Educação Profissional. 

Para Moura (2012), essa integração, proposta pelo decreto, representava 

uma possibilidade de avanço na construção de um ensino mais igualitário para 

todos. Sobre a integração, Moura ainda expressa o seguinte: 

 

Apesar de não se confundir com a politecnia, fundamenta-se em 
seus princípios e é exigência de uma sociedade na qual a elevada 
desigualdade socioeconômica obriga grande parte dos filhos das 
classes populares a buscar, bem antes dos 18 anos de idade, a 
inserção no mundo do trabalho, visando complementar a renda 
familiar (MOURA, 2012, p 56).   

 

O Decreto nº 5.154/04, também revogou o Decreto nº 2.208/97 que havia sido 

instituído no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e determinava a 

separação entre Ensino Médio e a Educação Profissional técnica de nível médio.  

Aliado a outros dispositivos legais, como a Portaria nº 646/97, o Decreto nº 

2.208/97 contribuía para regulamentar formas fragmentadas e aligeiradas de 

formação profissional em prol das necessidades do mercado de trabalho 

(FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005).    

Em consequência dessa separação, a Educação Profissional passou a ter 

uma organização curricular própria e independente do Ensino Médio.  Ao determinar 

                                                           
27

 Inicialmente denominado como Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 

na Modalidade Educação de Jovens e Adultos. 
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que a Educação Profissional de nível técnico tenha estrutura curricular independente 

do Ensino Médio, o Decreto nº 2.208/97 mostrava-se em confronto com a LDB 

9.394/96. O texto legal expressa: “o Ensino Médio, atendida à formação geral do 

educando, poderá prepará-lo para o exercício de profissões técnicas” (LDB nº 

9.394/96, art. 36, §2º). Ainda no mesmo texto, o artigo 40 traz que a Educação 

Profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular.  

Por ser um ato de governo de duração provisória, o decreto não poderia 

inovar nem contrariar a lei, somente normatizá-la e regulamentá-la. Assim, 

considerando esses aspectos, revogar o Decreto nº 2.208/97 se fazia mais que 

necessário, entretanto, a sua revogação não foi tarefa fácil. Segundo registros de 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) durante o processo de discussão que levou ao 

Decreto nº 5.154/04, várias versões de minutas foram geradas. Mais precisamente 

sete versões, atentando para que a primeira delas foi elaborada no ano de 2003.  

Os referidos autores ainda relatam que o documento foi fruto da junção de 

forças entre entidades da sociedade civil, educadores, dirigentes e consultores de 

sindicatos e intelectuais. Para eles, o documento não apresentava mudanças 

estruturais significativas em relação ao Decreto 2.208/97. Antes, revelou-se como 

resultado da expressão de um bloco heterogêneo dentro de um campo de esquerda 

e com alianças cada vez mais conservadoras (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 

2005). 

Sobre isso, Moura (2012) destaca que ao conservar alguns princípios 

oriundos do Decreto 2.208/97 como a manutenção das ofertas subsequente e 

concomitante de formação, o novo decreto contribuiu para deixar viva no plano legal 

e material, a dualidade estrutural entre Ensino Médio e Educação Profissional. Sobre 

isso, vale registrar que nos espaços de disputas em que tal documento foi 

concebido, existiam representantes das entidades do Sistema S28, que, segundo 

Moura (2012), pretendiam conservar os rumos das reformas empreendidas nos anos 

de 1990. 

                                                           
28

 SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial; SESI - Serviço Social da Indústria; SENAC - 
Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio; SESC - Serviço Social do Comércio; SENAR - 
Serviço Nacional de Aprendizagem Rural; SEST - Serviço Social de Transporte; SENAT - Serviço 
Nacional de Aprendizagem de Transporte; SEBRAE - Serviço de Apoio à Pequena e Média Empresa; 
SESCOOP - Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. 
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A proposta de elaboração do Decreto nº 5.154/04 visava a possibilidade de 

integração entre Ensino Médio e ensino profissionalizante, com vistas a assegurar o 

acesso aos princípios e fundamentos científico-tecnológicos do trabalho, na 

formação dos trabalhadores. Por isso mesmo, a promulgação do Decreto nº 

5.154/04 configurou-se como uma importante ação do governo do Presidente Luiz 

Inácio da Silva no âmbito da Educação Básica e da Educação Profissional. 

Ao entrar em vigor, o Decreto nº 5.154/04 permitiu no plano legal a integração 

tão desejada entre Ensino Médio e Educação Profissional técnica de nível médio, 

favorecendo assim a possibilidade de implementação de uma política pública com 

vistas à formação integral dos alunos, considerando uma concepção emancipatória 

de formação. 

Entretanto, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), assim como Moura (2012), 

acreditavam que a institucionalização desse decreto deveria ser vista como uma 

solução transitória.  

 

O que se pretendia era a (re)construção de princípios e fundamentos 
da formação dos trabalhadores para uma concepção emancipatória 
dessa classe. Acreditava-se que a mobilização da sociedade pela 
defesa do Ensino Médio unitário e politécnico, a qual conquanto 
admitisse a profissionalização, integraria em si os princípios da 
ciência, do trabalho e da cultura, promoveria um fortalecimento das 
forças progressistas para a disputa por uma transformação mais 
estrutural da educação brasileira.(FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 
2005, p. 1090). 

 

Vale salientar que a discussão sobre a oferta do Ensino Médio integrado à 

Educação Profissional não é recente. A grande novidade trazida pelo decreto é a 

possibilidade de oferta de educação integral29 na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, oportunizando a esse público a elevação da sua escolaridade, 

aliando a isso a possibilidade de obter uma formação profissional. 

                                                           
29

 Conforme Ciavatta (2005), como formação humana, a formação integrada busca “garantir ao 
adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do 
mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua 
sociedade política. Formação que, nesse sentido, supõe compreensão das relações sociais 
subjacentes a todos os fenômenos”. 
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Apesar de propor avanços, o Decreto nº 5.154/04 não foi suficiente para 

reparar os prejuízos contabilizados nos anos de 1990.  O avanço principal 

vislumbrado no Decreto nº 5.154/04 se dá quando o mesmo possibilita a união entre 

Ensino Médio e Ensino Técnico, por meio da integração, possibilidade esta que, 

embora dependa de vários fatores e instâncias, não deixa de ser uma possibilidade 

real de concretização. 

Em junho de 2005, após um ano de promulgação do Decreto nº 5.154/04, 

entra em cena o Decreto nº 5.47830. É esse decreto que institui, no âmbito das 

Instituições Federais de Educação Tecnológica, o Programa de Integração da 

Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos- PROEJA. 

Vale registrar que esse novo decreto surge a partir da Portaria nº 2.080 de 13 

de junho de 2005. Essa portaria estabelecia as diretrizes para que as instituições 

federais31 ofertassem, a partir do ano de 2006, os cursos de Educação Profissional 

de forma integrada aos cursos de Ensino Médio, na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. Porém, conforme Moura e Pinheiro (2009), uma portaria não 

poderia ir de encontro a um decreto. A isso os autores se referiam ao Decreto nº 

5.224/2004 que, à época, dispunha sobre a organização dos Cefets32 onde 

estabelece que essas instituições possuem autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

A partir das observações e críticas em relação a vários aspectos, a portaria é 

ratificada e transformada quase na sua integralidade no Decreto nº 5.478 de 24 de 

junho de 2005.  

Entretanto, o Decreto nº 5.478 apresentava algumas fragilidades e sua 

vigência não durou muito tempo. Após um ano, foi substituído por um novo decreto 

(Decreto nº 5.840/06) a fim de sanar as fragilidades e preencher as lacunas que 

apresentava. Para Moura (2012), a forma como o programa foi instituído acabou por 

provocar algumas dificuldades na implantação do ensino integrado.   

                                                           
30

Institui, no âmbito das Instituições Federais de Educação Tecnológica, o Programa de Integração da 
Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA. 
31

Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas 
Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. 
32

Em dezembro de 2008, os Cefets foram transformados em Institutos Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia, por meio da Lei nº 11.892/2008, que passou a regular o funcionamento e a organização 
dessas novas instituições. 
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Pode-se citar como uma fragilidade, o fato do programa ter sido instituído 

somente no âmbito das Instituições Federais de Educação Tecnológica (BRASIL, 

2005). O decreto determinou que a partir do ano de 2006 as instituições da Rede 

Federal de Educação Profissional deveriam reservar 10% do seu número de vagas, 

para o Ensino Médio integrado na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

entretanto, não foi considerado o fato de que até aquele momento poucas foram as 

instituições da Rede Federal que tinham experiência com essa modalidade. As 

poucas unidades33 que ofereciam os cursos para EJA não faziam na forma 

integrada. 

É válido registrar que a implantação do programa no âmbito da Rede Federal 

foi permeada por muitas dificuldades. Moura e Pinheiro (2009) sinalizam algumas 

dessas dificuldades: a forma impositiva como o programa foi implantado; ausência 

de diálogos no interior das instituições sobre o programa e sobre as especificidades 

do seu público alvo; inexistência de um processo de formação continuada dos 

profissionais que trabalhariam no programa; alto índice de evasão dos educandos; 

visão preconceituosa de alguns profissionais que integram a Rede Federal de 

educação tecnológica, que acreditavam que o ingresso do público da EJA na 

instituição poderia desqualificar o processo de ensino oferecido pela mesma. 

Moura (2012) ainda registra como problemática o quadro deficiente de 

profissionais para trabalhar com o PROEJA, bem como a inexistência de uma 

formação adequada para os mesmos. A falta de experiência, aliada à ausência de 

conhecimentos acumulados sobre as especificidades da Educação de Jovens e 

Adultos, acabaram por dificultar construção de um currículo integrado para essa 

modalidade num período restrito de tempo.  

Ainda sobre as fragilidades do Decreto nº 5.478, registra-se que o mesmo 

limitava o programa ao Ensino Médio, além de prever e possibilitar saídas 

intermediárias34.  Em relação a esse segundo item, Frigotto, Ciavatta, Ramos (2005) 

                                                           
33

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETS): Pelotas, Santa Catarina, Espírito Santo, 

Campos (RJ) e Roraima. 

34
O curso de que trata o caput, quando estruturado e organizado em etapas com terminalidade, 

deverá prever saídas intermediárias, possibilitando ao aluno a obtenção de certificados de conclusão 
do Ensino Médio com qualificação para o trabalho, referentes aos módulos cursados, desde que 
tenha concluído com aproveitamento a parte relativa á formação geral. (BRASIL 2005 – Decreto 
5.478. Artigo 6º, Parágrafo Único). 
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ressaltam que ao permitir as saídas intermediárias, buscou-se permitir a organização 

de itinerários formativos, bem como a certificação de conhecimentos construídos 

pelos trabalhadores em processos formativos formais ou não formais.  

Ainda sobre essa questão os autores escrevem: 

 

Não obstante, reaparece a dicotomia entre formação geral e 
específica, uma vez que se exige a conclusão da parte relativa à 
formação geral para que se torne possível a certificação da 
qualificação para o trabalho, referentes aos módulos cursados. Para 
isso, o curso teria de ser organizado em etapas e cargas horárias 
distintas de formação geral e de formação específica, inviabilizando a 
forma integrada (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005, p. 1099). 

 

Outro ponto de crítica ao decreto refere-se ao fato do mesmo estabelecer a 

carga horária máxima para os cursos, quando habitualmente utiliza-se a carga 

horária mínima.  Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), não há porque definir as 

cargas horárias como máximas. Deste modo, os autores registram: “Observamos 

algumas incoerências na disposição sobre as cargas horárias que, ao nosso ver, 

incorrem em deslizes éticos, políticos e pedagógicos” (FRIGOTTO, CIAVATTA, 

RAMOS, 2005). 

O Decreto nº 5.478/2005 previa que a oferta dos cursos de formação 

profissional integrada ao Ensino Médio na modalidade EJA poderia acontecer como 

formação inicial e continuada ou como habilitação técnica. 

Os cursos de formação inicial e continuada deveriam ter uma carga horária 

máxima de mil e seiscentas horas (1.600), sendo que desse total deveriam ser 

destinadas, no mínimo, mil e duzentas horas (1.200) para formação geral e, no 

mínimo, duzentas horas (200) para a formação profissional. Já para os cursos de 

Educação Profissional técnica de nível médio, os cursos deveriam ter uma carga 

horária máxima de duas mil e quatrocentas horas, sendo que desse total, no 

mínimo, mil e duzentas horas (1.200) deveriam ser destinadas para a formação 

geral. 
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Para Frigotto, Ciavatta e Ramos “A redução da carga horária de cursos na 

modalidade EJA com relação aos mínimos estabelecidos em lei para a educação 

regular não deve ser uma imposição, mas sim uma possibilidade” (FRIGOTTO, 

CIAVATTA, RAMOS, 2005). 

Desse modo, se fez necessário pensar e propor a reformulação do programa, 

com vistas à sua efetiva ampliação. Segundo o Documento Base do PROEJA 

(2007), a exigência era para que a reformulação compreendesse desde a ampliação 

em termos de abrangência do programa, até o aprofundamento dos princípios 

epistemológicos do mesmo. 

Assim, com o intuito de sanar as fragilidades do Decreto nº 5.478/05 e 

promover ajustes ao programa, o governo institui em junho de 2006 o Decreto nº 

5.840. Esse decreto teve a função de revogar o decreto anterior, promovendo a 

ampliação do programa. Deste modo, o novo decreto ampliou os horizontes para o 

público do PROEJA, pois possibilitou novas oportunidades de articulação da 

Educação Profissional com a Educação Básica. 

Esses ajustes implicaram em algumas mudanças para o PROEJA. Entre elas 

a ampliação da oferta de formação integrada para além das Instituições Federais de 

Ensino. A partir de então passou-se a admitir a oferta de cursos do PROEJA nas 

instituições estaduais, municipais e nas entidades privadas nacionais de serviço 

social ligados ao Sistema Sindical e ao Sistema “S”. O programa passa a ser 

denominado como Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Como essa 

alteração foi possível expandir o programa para Educação Básica, incluindo assim o 

Ensino Fundamental. 

A partir do Decreto nº 5. 840, dos Documentos Base, bem como a partir da 

construção do projeto pedagógico integrado, os cursos do PROEJA podem ser 

ofertados de seis diferentes formas. São elas: 

 Educação Profissional técnica integrada ao Ensino Médio na modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos. 

 Educação Profissional técnica concomitante ao Ensino Médio na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 



76 
 

 Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao 

Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao 

Ensino Fundamental na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao 

Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

 Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao 

Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 

Outra mudança significativa refere-se à ampliação da carga horária dos 

cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio. A 

partir de então, a cargas horárias estipuladas como máximas passam a ser mínimas. 

Seguindo as seguintes orientações: cursos de formação inicial e continuada de 

trabalhadores deverão contar com carga horária mínima de mil e quatrocentas horas 

(1.400), assegurando-se cumulativamente a destinação de, no mínimo, mil e 

duzentas horas (1.200) para formação geral e, no mínimo, duzentas horas (200) 

para a formação profissional. Já os cursos de Educação Profissional técnica de nível 

médio deverão contar com carga horária mínima de duas mil e quatrocentas horas 

(2.400), assegurando-se, no mínimo, mil e duzentas horas (1.200) para a formação 

geral.  

A promulgação do decreto implicou também na reformulação do Documento 

Base que referencia o programa. O Documento Base do PROEJA é o instrumento 

legal que específica as diretrizes político-pedagógicas do programa. Nele também 

são explicitados os fundamentos, os princípios, as concepções, a estrutura 

organizacional do programa, bem como a forma de organização do currículo, que 

deve ser integrado e balizado nos pressupostos da EJA. 

Em relação ao Documento Base do PROEJA, vale dizer que é fruto do 

trabalho de especialistas em Educação de Jovens e Adultos, representantes das 

Instituições Federais de Educação Profissional, da SETEC e da SECADI, dos 

Fóruns de EJA e das Universidades Federais brasileiras.  
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A política do PROEJA está fundamentada nos eixos que direcionaram as 

políticas de Educação Profissional traçada no governo Lula. Dentre os alvos dessas 

políticas pode-se citar a expansão da oferta pública de Educação Profissional; o 

desenvolvimento de estratégias de financiamento público; oferta de educação com 

vistas à formação integral do sujeito etc. 

A institucionalização do PROEJA enquanto política pública foi uma estratégia 

governamental que tinha como perspectiva, reparar a dívida educacional histórica 

com o público jovem e adulto. Deste modo, o objetivo é oferecer uma nova 

oportunidade de educação onde, Educação Básica e Educação Profissional, estejam 

integradas, a fim de proporcionar aos sujeitos, uma formação integral (BRASIL, 

2007).  

Assim, para que tal política se configure como uma política educacional de 

direito, faz-se necessário a superação da dicotomia entre formação geral e formação 

profissional presente na história da educação nacional. O que se busca é a 

formação integral do sujeito. Inclusive, no Documento Base, a referência a uma 

política pública que contemple a formação integral do sujeito é constante.  

Segundo o Documento Base, outro grande desafio a ser alcançado com a 

construção dessa política refere-se à superação de programas focais, imediatistas, 

de caráter assistencialista e compensatório, sempre focados no mercado de trabalho 

e na empregabilidade, marcas frequentes das ações destinadas à Educação de 

Jovens Adultos ao longo da história.  

Diante disso, a fim de que tal política se efetive, os documentos normativos 

trazem que os alicerces do PROEJA estão fundamentados em concepções e 

princípios definidos a partir de campos específicos da educação.  

Tais campos envolvem a formação para atuação no mundo do trabalho, as 

especificidades e os modos de fazer a Educação de Jovens e Adultos, além da 

formação para o exercício da cidadania, pois, para se pensar um currículo que 

integre Educação Básica e formação para o trabalho, como é o caso do PROEJA, 

faz-se necessário o conhecimento específico desses campos a fim de propor suas 

convergências e incorporação na construção do mesmo.  
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Assim, para direcionar a política do PROEJA, o Documento Base apresenta 

os princípios que consolidam os fundamentos da mesma. São eles: 

1 – Inclusão da população em suas ofertas educacionais – esse princípio 

refere-se à função e a obrigatoriedade que as instituições públicas integrantes dos 

sistemas educacionais têm com a população em suas ofertas educacionais. Ao 

considerar que os jovens e adultos ainda têm pouco acesso às redes de ensino, 

esse princípio reforça a ideia de que não se deve possibilitar apenas o acesso, a 

inclusão. Segundo esse princípio, a inclusão desse público precisa ser questionada. 

Questionada no sentido de saber como a mesma vem sendo realizada, pois muitas 

vezes, na tentativa de incluir, acaba-se excluído esse aluno dentro do próprio 

sistema educacional.  

2 – Inserção orgânica da modalidade EJA integrada à Educação 

Profissional nos sistemas educacionais públicos – Esse segundo princípio tem 

relação direta com o primeiro. Consiste na inclusão da EJA integrada à Educação 

Profissional nos sistemas públicos de ensino, assumindo a perspectiva da educação 

como um direito, garantido pela atual Constituição Federal. Aliado a isso, amplia-se 

a projeção desse dever constitucional, ao se considerar a Educação Básica desde a 

Educação Infantil até o Ensino Médio.  

3 – Ampliação do direito a Educação Básica, pela universalização do 

Ensino Médio – a inserção desse princípio parte do pressuposto de que a formação 

humana depende de tempos alongados para sua efetivação. Portanto, nesse 

processo formativo, deve se considerar os saberes, a produção humana, a 

linguagem e as formas de expressão para viver e transformar o mundo. A 

consolidação desses elementos não se processa em períodos curtos e estanques. A 

expansão do direito visa possibilitar a universalização do Ensino Médio, assim como 

já acontece praticamente com todo o Ensino Fundamental. 

4 – O trabalho como princípio educativo– O quarto princípio do PROEJA 

expressa a concepção de trabalho que fundamenta o programa. O trabalho 

concebido como princípio educativo, parte do entendimento de que a produção da 

existência humana acontece por meio do trabalho. Deste modo, os homens ao 

agirem sobre a natureza, transformando-a e adaptando-a fim de satisfazerem as 

suas necessidades, estão nessa ação também se educando.  
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5 – Pesquisa como formação do sujeito – segundo esse princípio, a 

pesquisa deve fundamentar o processo formativo do sujeito. Nesse sentido, a 

pesquisa é percebida como um modo de produzir conhecimentos e também um 

meio pelo qual o sujeito pode ampliar a sua compreensão sobre a realidade na qual 

está inserido. Deste modo, a pesquisa é concebida, como um elemento construtor 

da autonomia intelectual do sujeito.  

6 – Condições geracionais, de gênero, de relações étnico-raciais como 

fundantes da formação humana e dos modos como se produzem as 

identidades sociais – esse princípio considera outras categorias que devem ser 

consideradas na oferta educativa para o público da EJA. Para além de compreendê-

los exclusivamente como “trabalhadores”, faz-se necessário considerar os demais 

constituintes que formam as suas identidades enquanto sujeitos.  

Esses princípios foram analisados em alguns trabalhos35 e merecem um olhar 

mais cuidado a fim de compreendermos algumas superficialidades que os mesmos 

apresentam.  

Uma das fragilidades apresentada pelo Documento Base em relação aos 

princípios do programa refere-se à forma sucinta como os mesmos são expressos. A 

discussão sobre os princípios é pouco aprofundada e não expressa claramente a 

relação entre os mesmos. Deste modo, enfraquece os próprios alicerces que 

sustentam o programa (KLEIN, 2011).   

A apresentação dos princípios, como instrumento orientador para construção 

das propostas pedagógicas, configura-se como ação positiva. Porém, quando os 

mesmos são expressos de forma superficial e aligeirados, pode soar como uma 

mera preocupação retórica.  

Em relação ao segundo princípio (inserção organiza da modalidade EJA 

integrada à Educação Profissional nos sistemas educacionais públicos) pode-se 

                                                           
35

 CAVAZOTTI, Maria Auxiliadora. Fundamentos filosófico-epistemológicos do PROEJA: o princípio 
da inserção orgânica da modalidade EJA integrada à Educação Profissional nos sistemas 
educacionais públicos de ensino. XIV ENDIPE Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino – 
ENDIPE. Porto Alegre, 2008.; KLEIN, L. R. Fundamentos filosófico-epistemológicos do PROEJA: o 
trabalho como princípio educativo. In: LIMA FILHO, Domingos Leite; SILVA, Mônica Ribeiro da; 
DEITOS, Roberto Antônio. (Org.). PROEJA Educação Profissional integrada à EJA: questões 
políticas, pedagógicas e epistemológicas. 1ª Ed.Curitiba: Ed. UTFPR, 2011, v. 1, p. 89-103.  
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dizer que embora seja anunciado é pouco desenvolvido no texto. O documento traz 

apenas um parágrafo onde registra o compromisso das entidades públicas 

educacionais de possibilitar o acesso e a inclusão da população em suas ofertas 

educacionais (BRASIL, 2007). Entretanto, Klein (2011) ressalta que para além da 

compreensão do direito à escola, faz-se necessário levantar questionamentos sobre 

como tal inclusão vem sendo realizada.  

Assim como o Documento Base registra, quando não se observa tais 

questões, o sucesso escolar, a permanência e a progressão nos estudos ficam 

comprometidos. A compreensão de tais fatores é de fundamental importância, pois 

quando os mesmos não são considerados, corre-se o risco de promover uma 

inclusão excludente. Kuenzer (2005) argumenta que a inclusão excludente acontece 

quando se propõe estratégias de inclusão educacional, sejam em quaisquer dos 

níveis ou modalidades, sem considerar os padrões mínimos de qualidades que 

corroborem com a formação de sujeitos éticos, autônomos intelectualmente, 

capazes de responder e superar as demandas do capitalismo. 

Outro princípio analisado é o que se refere à inserção orgânica da modalidade 

EJA integrada à Educação Profissional nos sistemas educacionais públicos. Assim 

como no princípio anterior citado aqui no texto, as considerações que se faz sobre 

esse tópico são muito restritas. O Documento Base apenas sinaliza a perspectiva de 

educação como direito.  

A demanda pela Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação 

Profissional deve fazer parte de um conjunto estratégico de políticas de inclusão 

social que visem integrar a população jovem e adulta no contexto social, político 

cultural e tecnológico do qual necessitam para efetivamente exercerem sua 

cidadania. Tais ações são necessárias visto que esse público foi historicamente 

excluído do sistema escolar e consequentemente marginalizado do processo 

produtivo da sociedade. Assim, tratar tal princípio de forma aligeirada e superficial 

implica em não considerar os diversos elementos que compõe esse processo.  

Outro princípio extremamente importante e que, pode-se dizer, baliza toda a 

política do PROEJA refere-se ao trabalho como princípio educativo.  Infelizmente, 

nesse tópico, os autores do texto legal também não apresentam um 

aprofundamento. Segundo Klein (2011), a falta de uma posição crítica por parte dos 
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elaboradores em relação às formulações teóricas do trabalho como princípio 

educativo, revela uma adesão à ideia de neutralidade científica.  Para essa autora, 

uma consistente compreensão da categoria trabalho é exigência irrecusável para a 

discussão das relações entre educação e trabalho, de modo geral, e para a 

propositura do trabalho como princípio educativo, em específico. Essa discussão 

não aparece no Documento Base.  

Outros itens do Documento Base ainda podem ser analisados de forma mais 

acurada, entretanto, nesse trabalho optou-se por sinalizar apenas alguns deles. 

Essa opção decorre do fato desse trabalho não ter como objetivo a análise 

detalhada dos princípios orientadores do PROEJA. Intencionou-se apenas 

apresentar alguns elementos que possibilitem uma reflexão sobre os mesmos. Para 

uma investigação mais aprofundada sobre essa análise, recomenda-se a leitura dos 

textos de Cavazotti (2008) e Klein (2011), já indicados anteriormente.   

A partir das diretrizes propostas pelo Documento Base algumas ações 

importantes foram sendo desencadeadas no âmbito do programa.  A fim de 

fortalecer o processo de implantação do PROEJA, a SETEC viabilizou a criação de 

programas específicos para formar pesquisadores nessa área. Deste modo, as 

ações propostas foram as seguintes: oferta de Cursos de Especialização em 

Educação de Jovens e Adultos; articulação institucional com vista a cursos de pós-

graduação (mestrado e doutorado); fomento para criação de linhas de pesquisa em 

Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional (BRASIL, 2007). 

 

3.2 – AS AÇÕES EM PROEJA EM CONTEXTO NACIONAL 

 

Com o intuito de contribuir para o desenvolvimento da política do PROEJA, 

bem como para viabilizar a implantação dos cursos nessa modalidade, a SETEC 

desenvolveu, a partir de 2006, um conjunto de ações que gradativamente foram se 

ampliando no decorrer dos anos seguintes. Essas ações tinham como objetivo 

melhorar a qualidade dos cursos ofertados e viabilizar a criação de novos cursos.  

As ações empreendidas tinham relação com o repasse de verbas, a formação 

continuada de profissionais que trabalhariam com o PROEJA, a elaboração de 
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documentos normativos, a realização de eventos a fim de divulgação da política 

dentre outras. 

Logo após a promulgação do primeiro decreto que regulamentava o PROEJA 

o Governo Federal envia ofícios convidando os estados a participarem do programa, 

por meio da oferta de cursos nessa modalidade. Em resposta a esse convite foram 

firmados convênios com alguns estados, dentre os quais se encontram os seguintes: 

Acre, Ceará, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Rio Grande do Norte, São Paulo e 

Tocantins. O repasse destinado para efetivação desses convênios foi de R$ 

2.104.002,10. 

Ainda em 2006 ocorreu a descentralização orçamentária para toda a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Essa ação ocorreu 

como resultado do ofício (Ofício Circular N.º 044 /2005/DDPE/SETEC/MEC) 

encaminhado aos, à época, denominados Centros Federais de Educação 

Tecnológica, Escolas Técnicas Federais, Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná, Colégio Pedro II e escolas vinculadas às Universidades Federais. Nesse 

ofício a SETEC, por meio de uma Chamada Pública, instituiu um processo para 

cessão de recursos, a fim de acolher os projetos das instituições interessadas em 

obter os recursos do PROEJA.  

Cabe lembrar aqui, que o Decreto nº 5.478/2005 instituiu o PROEJA no 

âmbito das instituições citadas anteriormente. A fim de conceder apoio financeiro a 

essas instituições foi lançada essa Chamada Pública.  Com esses recursos, 

objetivava-se apoiar as unidades escolares que iriam implantar o programa, realizar 

pequenas adaptações nas suas instalações físicas, capacitar os profissionais que 

seriam envolvidos nos cursos, elaborar e reproduzir material de ensino-

aprendizagem dentre outras ações que tivessem relação exclusiva com a 

implantação do PROEJA. O total de recurso repassado para as escolas federais foi 

de R$ 6.026.249,31. 

Outra ação empreendida nesse mesmo ano foi a Primeira edição do Curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional Integrada à Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos– Especialização PROEJA. Ao 

possibilitar a criação desses cursos, a SETEC intencionava capacitar professores, 

gestores e equipe técnica, bem como promover a disseminação do conhecimento 
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sobre a proposta de integração contida no programa, tendo em vista seu caráter 

inovador. 

Visando alcançar 1.400 educadores, para essa primeira ação de formação, 

foram descentralizados R$ 3.734.275,30, sendo abertas turmas de especialização 

nas seguintes instituições: CEFET AM (Manaus); CEFET BA (Salvador e Aracaju); 

CEFET CE (Fortaleza); CEFET ES (Vitória); CEFET GO (Goiânia); CEFET MA (São 

Luiz); CEFET MG (Belo Horizonte); CEFET MT (Cuiabá e Campo Grande); CEFET 

PA (Belém e Macapá); CEFET PE (Recife e Maceió); CEFET PI (Teresina); CEFET 

RN (Natal); CEFET RR (Boa Vista); CEFET SC (Florianópolis); CEFET SP (São 

Paulo); CEFET’s do RS e UFRGS (Porto Alegre); CEFET’s do RJ (Rio de Janeiro); 

Colégio Agrícola Vidal de Negreiros CFT/UFPB (João Pessoa); ETF Palmas; UTFPR 

(Curitiba); Instituto de Desenvolvimento da Educação Profissional Dom Moacyr – 

IDM (Rio Branco e Porto Velho).  

A partir de 2007 foram elaborados os documentos referenciais do PROEJA 

(Documentos-Base: PROEJA Técnico – Ensino Médio; PROEJA Formação Inicial e 

Continuada – Ensino Fundamental; PROEJA Indígena). 

A fim de fomentar a pesquisa, produção científica e disseminação do novo 

campo epistemológico surgido a partir do PROEJA, a SETEC lança o Edital 

PROEJA/CAPES/SETEC nº 003/2006. Ao lançar o edital a SETEC intencionava 

estimular a produção de pesquisas científicas e tecnológicas e a formação de 

recursos humanos em pós-graduação Stricto Sensu em PROEJA. 

A partir desse edital surgiram nove projetos de pesquisa. Cada projeto foi 

desenvolvido por equipes de diferentes instituições que se organizaram em forma de 

rede ou consórcios, formando assim a Rede de Pesquisadores em PROEJA. Para 

desenvolvimento dos grupos de pesquisa cada projeto recebeu anualmente o valor 

de R$ 100.000,00, totalizando o valor máximo de R$ 400.000,00 por projeto de 

pesquisa. Os projetos tiveram os seguintes prazos de execução: 04 anos para o 

exercício orçamentário e 05 anos para a execução das atividades.  O montante total 

repassado foi de R$ 3.600.000,00. 

A criação do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica e 

Tecnológica em Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, 

surgiu, deste modo, a partir da publicação do referido edital. 
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A criação desse programa justificou-se pela carência de pesquisas que 

contemplassem a integração da Educação de Jovens e Adultos com a Educação 

Básica. Visava-se assim fomentar a criação de grupos de interesses que 

contribuíssem com a disseminação e o fortalecimento dessa nova área do 

conhecimento. Deste modo, o objetivo do programa foi:  

 

[...] estimular no país a realização de projetos conjuntos de pesquisa 
utilizando-se de recursos humanos e de infra-estrutura disponíveis 
em diferentes IES e/ou demais instituições enquadráveis nos termos 
deste Edital, possibilitando a produção de pesquisas científicas e 
tecnológicas e a formação de recursos humanos pós-graduados em 
Educação Profissional integrada à Educação de Jovens e Adultos, 
contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar o pensamento 
brasileiro na área (BRASIL, 2006). 

 

Os projetos selecionados receberam apoio financeiro que deveriam ser 

utilizados na sua maioria com bolsas de mestrado e doutorado (MACHADO, 2011). 

A relação dos nove projetos encontra-se no quadro abaixo. 

 
QUADRO 2  – PROJETOS APROVADOS – EDITAL Nº 03/2006 PROEJA/CAPES/SETEC 

 

Projeto Objetivos
36

 Instituição 
líder 

Instituições 
parceiras 

Coordenador 
(a) 

Políticas públicas de 
formação de jovens e 

adultos para o 
desenvolvimento 

sustentável: a 
experiência do 

SENAC/SP e do 
CEETEPS no período de 

1976 a 2006. 
 

 Levantar, resgatar, 
sistematizar e 
disponibilizar dados 
e informações 
atualmente 
dispersas para o 
exame de 
experiências 
brasileiras na 
formação 
profissional que 
possibilite também a 
realização de 
estudos 
comparativos entre 
os modelos de 
formação de jovens 
e adultos do 
CEETEPS e do 
SENAC e as 
experiências 

Centro 
Estadual de 
Educação 

Tecnológica 
Paula Souza 
(CEETPS) 

Centro 
Universitário 
SENAC-SP 

(SENAC-SP) 

Helena 
Gemignani 

Peterosi 
 

                                                           
36

 Alguns projetos não apresentavam um objetivo geral e sim uma relação de vários objetivos. Deste 

modo apresenta-se apenas um ou dois objetivos relacionados a cada projeto.  
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congêneres do 
sistema federal de 
Educação 
Profissional e de 
outras instituições 
nacionais ou 
internacionais. 

Escola, trabalho e 
cidadania: um estudo 

longitudinal com jovens 
egressos e não-

ingressantes de um 
programa de inclusão de 

jovens. 

Contribuir para o 
desenvolvimento de 
métodos de 
avaliação de 
programas 
governamentais 
voltados para a 
juventude capazes 
de aquilatar os 
efeitos da 
participação e das 
percepções dos 
jovens como sujeitos 
envolvidos na 
construção de suas 
trajetórias sócio-
culturais. 

Universidade 
Federal da 

Bahia 
(UFBA) 

Universidade 
Federal de 

Minas Gerais 
(UFMG); 

Universidade 
Federal do 
Maranhão 
(UFMA) 

José 
Albertino 
Carvalho 
Lordêlo 

Educação Profissional no 
Ensino Médio: desafios 
da formação continuada 

de educadores na 
Educação de Jovens e 
Adultos no âmbito do 
PROEJA no Espírito 

Santo. 
 

Estabelecer um 
núcleo de pesquisa 
interinstitucional 
(PPGE/CE/UFES e 
CEFETES) em EJA, 
em nível de Ensino 
Médio integrado à 
Educação 
Profissional; 
Promover ações de 
formação que 
efetivem a 
articulação teoria e 
prática no âmbito da 
formação de 
educadores que 
atuam no PROEJA. 

Universidade 
Federal do 

Espírito 
Santo 

(UFES) 

Instituto 
Federal do 

Espírito Santo 
(IFES) 

Edna Castro 
Oliveira 

PROEJATEC - Projeto de 
Cooperação Acadêmica 
entre a UFC, CEFET/CE 

E CEFET/PA para 
Fomento de Ações 

Colaborativas no Âmbito 
do 

PROEJA/CAPES/SETEC. 
 

Estabelecer uma 
rede de cooperação 
institucional que 
promova a 
realização de 
projetos conjuntos 
de pesquisa e pós-
graduação, 
utilizando-se de 
recursos humanos e 
de infra-estrutura 
disponíveis nas 
instituições 
parceiras, 
possibilitando a 
produção de 
pesquisas científicas 
e tecnológicas e a 
formação de 

Universidade 
Federal do 

Ceará 
(UFCE) 

Instituto 
Federal do 

Ceará (IFCE); 
Instituto 

Federal do 
Pará (IFPA) 

Hermínio 
Borges Neto 
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recursos humanos 
em Educação 
Profissional  
integrada à 
Educação de Jovens 
e Adultos, 
contribuindo, assim, 
para expandir e 
fortalecer esta 
modalidade no 
Ceará e no Pará, 
bem como 
desenvolver e 
consolidar o 
pensamento regional 
e nacional na área. 

Formação e Produção 
Científica e Tecnológica 

na Educação Profissional 
Integrada à Educação de 

Jovens e Adultos. 

Promover, 
desenvolver e 
consolidar, no 
âmbito teórico-
prático, a área de 
EP Integrada à EJA, 
por meio de ações 
integradas voltadas 
a: melhoria da Pós-
Graduação Stricto 
Sensu, formação de 
recursos humanos e 
produção científica e 
tecnológica. 

Centro 
Federal de 
Educação 

Tecnológica 
de Minas 

Gerais 
(CEFET-

MG) 

Universidade 
Federal de 

minas Gerais 
(UFMG); 
Instituto 

Federal do 
Norte de Minas 

Gerais 
(campus 
Januária) 
(IFNMG); 

Universidade 
Federal de 

Viçosa (UFV); 
Universidade 
do Estado de 
Minas Gerais 

(UEMG) 

Maria 
Aparecida da 

Silva 

Demandas e 
Potencialidades do 

PROEJA no Estado do 
Paraná. 

 

Identificação das 
demandas e 
potencialidades do 
Programa Nacional 
de Integração da 
Educação 
Profissional com a 
Educação Básica na 
Modalidade de 
Educação de Jovens 
e Adultos – 
PROEJA no Estado 
do Paraná.  

Universidade 
Tecnológica 
Federal do 

Paraná 
(UTFPR) 

Universidade 
Federal do 

Paraná 
(UFPR); 

Universidade 
Estadual do 

Oeste do 
Paraná 

(UNIOESTE) 

Domingos 
Leite Lima 

Filho 
 

Experiências de 
Educação Profissional e 
tecnológica integrada à 
Educação de Jovens e 

Adultos no Estado do Rio 
Grande do Sul. 

Contribuir na 
consolidação de um 
campo de estudos 
teórico-
metodológicos e 
interdisciplinares, 
nascido da 
confluência da 
Educação 
Profissional (EP) 
com a Educação de 
Jovens e Adultos 
(EJA), subsidiando 

Universidade 
Federal do 
Rio Grande 

do Sul 
(UFRGS) 

Universidade 
Federal de 

Pelotas 
(UFPel); 

Universidade 
do Vale do Rio 

dos Sinos 
(UNISINOS); 
Universidade 
Estadual do 

Rio Grande do 
Sul (UERGS); 

Instituto 

Naira Lisboa 
Franzoi 
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assim a formulação 
de políticas públicas 
na área, através de 
estudos sobre 
diferentes aspectos 
envolvidos no 
campo, tais como: 
cenários regionais, 
historicidade e 
contexto social, 
construção de 
currículos e 
formação inicial e 
continuada de 
professores, 
arranjos produtivos, 
cultura e 
organização social 
locais; diversidade 
sócio-cultural dos 
jovens adultos e 
produção de 
identidades sociais. 

Federal Sul-
Rio-grandense 

(IFSUL); 
Instituto 
Federal 

Farroupilha 
(IFFarroupilha); 

Colégio 
Industrial 

Santa Maria 
(CTISM) 

Educando Jovens e 
Adultos para a Ciência 

com Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação. 

Oportunizar uma 
formação de 
professores de 
Ciência direcionada 
ao Programa de 
Educação 
Profissional Técnica 
Integrada ao Ensino 
Médio na 
Modalidade de 
Jovens e Adultos – 
PROEJA apoiado no 
Espaço Virtual de 
Aprendizagem. 

Universidade 
Estadual do 

Norte 
Fluminense 

Darcy 
Ribeiro 
(UENF) 

Instituto 
Federal 

Fluminense 
(IFF) 

Marília 
Paixão 

Linhares 

O PROEJA indicando a 
reconfiguração do campo 
da Educação de Jovens e 
Adultos com qualificação 
profissional – desafios e 

possibilidades. 

Investigar os 
processos de 
implementação da 
Educação 
Profissional 
integrada à 
Educação de Jovens 
e Adultos, no âmbito 
da rede publica de 
ensino do Distrito 
Federal.  

Universidade 
Federal de 

Goiás 
(UFGO) 

Pontifícia 
Universidade 
Católica de 

Goiás (PUC-
GO); 

Universidade 
de Brasília 

(UnB); Instituto 
Federal de 

Goiás (IFGO) 

João Ferreira 
de Oliveira 

Fonte: Dados retirados dos projetos disponíveis no site do Fórum EJA Brasil. Disponível em 
www.forumeja.org.br. 

 

Dos projetos selecionados, listados acima, dois não possuíam foco direto no 

PROEJA. O primeiro deles é o projeto coordenado pelo Centro Estadual de 

Educação Tecnológica Paula Souza (CEETPS) e o projeto coordenado pela 

Universidade Federal da Bahia (UFBA). No primeiro projeto o foco é um estudo 

http://www.forumeja.org.br/
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comparado das experiências de formação profissional das instituições parceiras 

responsáveis pelo projeto (CEETPS; SENAC – SP). Já no projeto liderado pela 

UFBA o foco está nas metodologias de avaliação de programas governamentais. 

Nesse caso o programa de referência foi o Programa de Inclusão de Jovens 

(PROJOVEM) e não o PROEJA.  

Outra peculiaridade destes dois projetos refere-se à constituição dos grupos 

de trabalho. No primeiro projeto a parceria realizou-se entre um órgão do governo do 

Estado de São Paulo e por um representante do Serviço Social do Comércio. Já no 

segundo projeto a parceria aconteceu entre três IES federais.  

Todos os demais projetos foram constituídos pela parceria de IES públicas 

federais e estaduais com instituições públicas de Educação Profissional e 

tecnológica.  

As pesquisas oriundas do PROEJA/CAPES/SETEC são classificadas como 

pesquisas em rede, ou seja, pesquisas organizadas em torno de um tema de 

interesse comum em instituições diferentes. Nesse caso o tema de interesse foi a 

integração da Educação Profissional com a Educação de Jovens e Adultos. 

Em 2007 é lançada uma Chamada Pública com o objetivo de contribuir com a 

formação de profissionais que já possuíam uma habilitação em nível de pós-

graduação mas que possuíam interesse em conhecer, refletir e capacitar-se para 

trabalhar com os cursos do PROEJA. Assim foi lançado o Projeto de Formação 

PROEJA - Chamada Pública NR 02/2007 - MEC/SETEC. Os cursos oferecidos por 

meio desse projeto poderiam ter carga horária de 120 a 240 horas e o valor 

destinado para essa ação foi de R$ 3.661.742,91, sendo distribuído entre as escolas 

federais e estaduais que tiveram seus projetos aprovados. No total formam 24 

projetos. 

Ainda em 2007 é lançada a segunda edição do Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em PROEJA. O número de matrículas girou em torno de aproximadamente 

3.450, distribuídas em 21 polos de diferentes localidades. O valor destinado a essa 

ação foi de R$ 10.624.531,98. 

Nesse mesmo ano a equipe da SETEC elaborou o Projeto de Inserção 

Contributiva. Esse projeto tinha como alvo as escolas da Rede Federal que 

apresentavam altos índices de evasão. Para o desenvolvimento dessa ação, a 
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equipe da SETEC desde 2007 passou a realizar visitas nas instituições da Rede 

Federal, visando identificar as causas desse fenômeno. Os dados consolidados em 

2007 apontavam que os principais fatores que provocam a evasão escolar estavam 

relacionados às questões pedagógicas e são os seguintes: currículo, avaliação, 

ausência de coordenadores pedagógicos nos cursos e incoerências nas propostas 

pedagógicas dos cursos que não consideram as especificidades do público do 

PROEJA. 

Para o ano de 2008 algumas ações são reeditadas. Acontece a segunda 

chamada Pública de Formação PROEJA – 01/2008. Para essa etapa de formação 

foram investidos R$ 4.886.138,32, para um total de 6.431 matrículas. 

Também acontece mais uma edição do curso de pós-graduação, a Terceira 

edição do Curso de pós-graduação Lato Sensu PROEJA. Nesse ano houve um 

aumento no número de polos que ofertaram as especializações, passando de 21 

para 33 polos. O número de matrículas foi de aproximadamente 3.794, sendo que o 

valor repassado para essa ação foi de R$ 8.975.288,19.  

A fim de garantir a permanência dos estudantes nos cursos do PROEJA, a 

SETEC implanta a Assistência Estudantil PROEJA. Essa ação surge em decorrência 

da necessidade de prestar auxílio aos alunos carentes dos cursos, a fim de que os 

mesmos permanecessem nos cursos. Com tal estratégia a SETEC objetivava ajudá-

los nas suas despesas básicas no curso (transporte, alimentação, reprodução de 

material didático). Assim, todo aluno carente do PROEJA passou a ter direito a uma 

bolsa no valor de R$ 100,00.  Foram beneficiados 7.152 estudantes e o repasse 

destinado a esse atendimento foi de R$4.815.700,00. 

A fim de avaliar essa ação, ainda em 2008 a SETEC realiza a Avaliação da 

Assistência PROEJA. Participaram dessa avaliação respondendo questionários 

alunos, professores, gestores e técnicos administrativos envolvidos nos cursos. Ao 

total, foram respondidos 2.678 questionários, desse quantitativo 2.508 estudantes 

disseram concordar com a Assistência Estudantil. Para esses alunos o auxílio ajuda 

resolver os problemas financeiros que, muitas vezes, podem limitar sua frequência e 

permanência nos cursos. 

Outra ação empreendida foi o “Diálogos PROEJA”.  Denominaram-se 

Diálogos PROEJA os encontros e fóruns de discussões locais e regionais 
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financiados pela SETEC com o objetivo de fomentar a troca de experiências entre os 

diferentes grupos de sujeitos (estudantes, professores, gestores etc.) da Rede 

Federal envolvidos nos cursos do PROEJA. O repasse para essa ação foi de R$ 

427.944,71. Realizaram-se 14 Diálogos PROEJA. 

Em 2009 a SETEC publica o Ofício Circular nº 40 GAB/SETEC/MEC, com o 

objetivo de apoiar a implantação de cursos PROEJA de formação inicial e 

continuada para o público do Ensino Fundamental e dos estabelecimentos penais. A 

oferta em cursos nessa modalidade deveria acontecer por meio de parcerias 

firmadas entre os Institutos Federais, os municípios e os estabelecimentos penais. O 

total de recurso investido nesta ação foi de R$ 16.219.231,28 para atender uma 

oferta de 11.224 matrículas. O recurso investido também visou a formação dos 

profissionais que estariam diretamente ligados com as ações do PROEJA FIC.  

Nesse mesmo ano ainda acontece a quarta edição do Curso de Pós-

Graduação Lato Sensu PROEJA. Foram 33 polos envolvidos com essa ação, para o 

atendimento de aproximadamente 2.789 matrículas. O recurso investido foi de R$ 

7.632.802,12.  

Já em 2010 acontecem os Fóruns Regionais PROEJA. O quadro abaixo 

descreve as instituições organizadoras, as cidades, as datas e os estados 

participantes em cada região. 

 

QUADRO 3 – Fóruns Regionais PROEJA (cidades sede, datas e municípios participantes) 
 

INSTITUIÇÃO 
 

CIDADE DATA PARTICIPANTES 

CEFET/MG Belo Horizonte 14, 15 e 16/09 MG e SP 

IFSC Florianópolis 21, 22 e 23/09 SC, PR e MS 

IFBSB Brasília 28, 29 e 30/09 DF, GO, e MT 

IFAM Manaus 5, 6 e 7/10 AM, AC, AP, PA, RO, RR e TO 

UFSM Santa Maria 27 a 29/10 RS 

Colégio Pedro II Rio de Janeiro 10, 11 e 12/11 RJ e ES 

IFPI Teresina 24, 25 e 26/11 PI, CE, MA e RN 

IFBA Salvador 15,16 e 17/12 AL, BA, PB, PE e SE 

Fonte: Portal MEC/PROEJA 
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Também em 2010, nos dias 7 e 8 de dezembro, na cidade de Porto Alegre – 

RS acontece o I Encontro Nacional PROEJA FIC.  Desse encontro participaram 

praticamente representantes de todos os estados brasileiros. Foram apresentados 

um total de 87 trabalhos. Os mesmos estavam distribuídos em seis Grupos, assim 

organizados: (Grupo de Trabalho 1:Materiais didáticos, didáticas e inovações 

pedagógicas; Grupo de Trabalho 2: Monitoramento, acompanhamento e avaliação 

do programa; Grupo de Trabalho 3: Regime de colaboração: Institutos Federais – 

municípios – governos estaduais; Grupo de Trabalho 4: Acesso e Permanência; 

Grupo de Trabalho 5: Formação de Professores; Grupo de Trabalho 6: Currículo 

Integrado). 

Esses trabalhos tiveram seus resumos reunidos em um Caderno de 

Resumos37. O objetivo dessa publicação foi de dar visibilidade ao que estava sendo 

desenvolvido pela Rede Federal de Educação Profissional em conjunto com as 

prefeituras municipais, governos estaduais e outras instituições da esfera pública 

pela Educação Profissional integrada ao Ensino Fundamental. No Caderno de 

Resumos além dos títulos dos trabalhos, encontra-se o nome do autor, o nome da 

instituição a qual o mesmo está vinculado, além do endereço eletrônico. Todo esse 

detalhamento visou promover e possibilitar o intercâmbio e a troca de experiência, 

durante e depois do encontro, entre esses sujeitos que estão construindo o PROEJA 

no formato de formação inicial e continuada. 

Em 2011, houve o lançamento do Aditivo do Ofício Convite nº 40, de abril de 

2009 para oferta de turmas em cursos PROEJA FIC, por meio do Ofício-Convite 104, 

em setembro de 2011, visando a abertura de novas turmas de cursos já aprovados. 

Em outubro, entre os dias 9 a 11, aconteceu em Brasília – DF a Reunião dos 

Coordenadores de Especialização PROEJA. Nesse encontro os coordenadores do 

programa em todo Brasil apresentaram dados referentes ao número de turmas, 

matrícula e concluintes das especializações. 

                                                           
37

Acessar em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=11985&Itemid= 
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No mês de novembro, também em Brasília, ocorreu o Seminário Nacional 

PROEJA. O evento que contou com a participação de mais de 150 pessoas e 

aconteceu entre os dias 22 a 24 desse mês.   

Ainda registra-se nesse mesmo ano a organização de turmas do PROEJA 

Prisional junto aos Institutos Federais de Rondônia e Rio Grande do Norte.  

Vale registrar aqui que as informações fornecidas nesse texto foram retiradas 

do portal do MEC/PROEJA38.  

 

 

3.3 – AS OFERTAS EM PROEJA NO BRASIL – CONHECENDO OS DADOS 

 

3.3.1 – A evolução das matrículas na Educação de Jovens e Adultos integrada 

à Educação Profissional – O PROEJA em números 

 

Mais à frente iremos discutir a Educação de Jovens e Adultos integrada à 

Educação Profissional no Plano Nacional de Educação (PNE), mas para que este 

debate se torne mais proveitoso, entendemos ser necessário caracterizarmos o seu 

atual estágio de oferta. Assim, tornar-se-á mais compreensível e mais possível de 

avaliarmos as metas referentes a esta modalidade de ensino no PNE. 

Tendo como referência a tabela 1 é possível acompanhar a evolução do 

número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação 

Profissional, no Ensino Fundamental e no Ensino Médio entre os anos de 2007 até 

2014. Esse período foi selecionado em decorrência do Censo Escolar ter incluído a 

EJA Integrada a Educação Profissional de nível médio, a partir de 2007. Já a EJA 

Integrada o Ensino Fundamental foi incluída no censo a partir de 2008. 

 

 

                                                           
38

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288&Itemid=567. 
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TABELA 1 – EVOLULAÇO DAS MATRÍCULAS EM EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOSNO BRASIL 

 

ANO 
EJA INEGRADA 

(ENSINO 
FUNDAMENTAL) 

EJA INTEGRADA 
(ENSINO MEDIO) 

EJA 
TOTAL GERAL* 

2007 - 9.747 4.985.338 

2008 3.976 14.939 4.945.424 

2009 3.628 19.533 4.661.332 

2010 14.126 38.152 4.287.234 

2011 23.995 41.971 4.046.169 

2012 18.622 35.993 3.906.877 

2013 20.194 41.269 3.772.670 

2014 9.153 35.993 3.592.908 

Fonte: MEC/INEP/DEED. 
Notas: 1 - O mesmo aluno pode ter mais de uma matrícula. 2 - *Inclui matrículas da 
Educação de Jovens e Adultos presencial, semipresencial e integrada à Educação 
Profissional. 

 

Com o intuito de expandir as matrículas na Educação de Jovens e Adultos 

articulada com a Educação Profissional várias ações governamentais foram 

implementadas. Em decorrência disso, houve um aumento no número de matrículas 

nessa modalidade. Em relação ao Ensino Fundamental (Tabela 2), o ano que 

registrou o maior índice de matrículas foi o ano de 2011. Do quantitativo de 

matrículas realizadas em todo o Ensino Fundamental na modalidade de EJA, 9% 

dessa oferta foram na forma integrada. Isso representou um quantitativo de 23.995 

matrículas. 

 

TABELA 2 – PORCENTAGEM DE MATRÍCULAS DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO 
FUNDAMENTAL, INTEGRADAS À EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL 

 
Ano 

 

 
Matricula EJA Integrada 

 
% 

2007 - 0,0 

2008 3.976 0,1 

2009 3.628 0,1 
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2010 14.126 0,5 

2011 23.995 0,9 

2012 18.622 0,7 

2013 20.194 0,8 

2014 9.153 0,4 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos 
Pela Educação 

 

Ainda com o olhar focado no Ensino Fundamental, em relação à distribuição 

dessas matrículas por dependência administrativa (Tabela 3), é possível observar 

que a partir de 2008 todas as esferas administrativas aumentaram o número de 

matrículas nessa modalidade. O crescimento ocorreu de forma gradual e simultânea. 

Entretanto, observando as matrículas no ano de 2014, verifica-se uma diminuição 

significativa em relação ao ano anterior. É possível exemplificar essa constatação 

tomando como referencia as esferas estaduais e municipais. Na primeira, no ano de 

2013 registrou-se o número de 13.354 matrículas, enquanto que em 2014 esse 

número caiu para 4.625. Já na esfera municipal, a redução foi menor, porém, de 

igual modo, alta.  

 

TABELA 3 – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS QUE OFERECEM 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DE NÍVEL FUNDAMENTAL POR DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

 

Ano Federal Estadual 
Municipa

l 
Privada Geral 

2007 - - - - - 

2008 39 1.868 1.756 313 3.976 

2009 55 1.559 1.766 248 3.628 

2010 258 5.717 7.634 517 14.126 

2011 647 14.213 8.534 601 23.995 

2012 785 11.186 6.237 414 18.622 

2013 239 13.354 6.188 323 20.194 

2014 297 4.625 4.005 226 9.153 
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Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 
Educação 

 

 

Assim como no Ensino Fundamental, no Ensino Médio, o ano que registrou o 

maior volume de matrículas na modalidade foi 2011 (Tabela 4). Em relação ao ano 

de 2007, que passou a registrar as matrículas nessa modalidade, houve um 

aumento de mais de 20 mil matrículas.  

 

TABELA 4 – PORCENTAGEM DE MATRÍCULAS DE 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DE NÍVEL MÉDIO, 
INTEGRADAS À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

Ano 

 

 

Matricula EJA Integrada 

 

% 

2007 9.747 0,6 

2008 14.939 0,9 

2009 19.533 1,2 

2010 38.152 2,7 

2011 41.971 3,1 

2012 35.993 2,7 

2013 41.269 3,1 

2014 35.993 3,3 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos 
Pela Educação 

 

Quando se analisa em relação a percentuais de matrícula, embora 2011 

registre o maior número na EJA integrada, em relação à EJA regular, é em 2014 que 

esse número mostra-se mais ampliado. Ou seja, 3,3% do total das matrículas em 

EJA no Ensino Médio, foram na forma integrada. Como já visto anteriormente, nos 

últimos anos a matricula na EJA (de modo geral) vem decrescendo. Diante disso, 

embora 2014 registre uma defasagem de 5.276 matrículas em relação ao ano de 

2013, em termos percentuais, essa oferta, dentro do contexto geral da EJA, ainda é 

maior. 
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Em relação à distribuição dessa oferta por Rede de ensino, no Ensino Médio, 

encontra-se da seguinte forma (Tabela 5): 

 

TABELA 5 – NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS DE EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE 
NÍVEL MÉDIO POR DEPENDÊNCIA ADMINISTRATIVA  
       

 

Ano Federal Estadual Municipa
l 

Privada Geral 

 

2007 4.772 1.229 131 3.615 9.747 

2008 8.014 3.958 28 2.939 14.939 

2009 10.883 4.327 66 4.257 19.533 

2010 14.078 19.919 40 3.308 38.152 

2011 14.530 23.033 84 4.324 41.971 

2012 14.107 17.171 634 4.081 35.993 

2013 13.011 22.011 382 5.865 41.269 

2014 11.595 19.276 429 11.575 42.875 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 
Educação 

 

De um modo geral, nesse nível de ensino observa-se uma predominância nas 

matrículas em PROEJA na Rede Estadual. Interessante observar que em 2008 essa 

predominância estava com a Rede Federal de Educação.  É valido registrar também 

que esses dados podem representar o resultado das ações do governo federal de 

estimular a expansão do Ensino Profissional em âmbito nacional. A exemplo disso 

tem-se o Decreto nº 6.302/07, que instituiu o Programa Brasil Profissionalizado. Por 

meio desse programa o Governo Federal, objetivou estimular o aumento na oferta 

de Ensino Médio Integrado a Educação Profissional nos Estados, no Distrito Federal 

e nos Municípios Brasileiros. 

Conforme é possível observar (Tabela 6), o percentual de instituições que 

ofertam o PROEJA cresceu de forma gradativa.  Na Rede Federal, por exemplo, 

95,2% das instituições ofertam cursos nessa modalidade. Em alguns casos, houve 

uma pequena variação nos percentuais de atendimento, principalmente nas redes 

estaduais e municipais. Porem, na rede privada, a partir de 2008 esse aumento foi 

contínuo.  
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TABELA 6 – PORCENTAGEM DO NÚMERO DE 
ESTABELECIMENTOS QUE OFERECEM EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL DE NÍVEL MÉDIO POR DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA  

Ano Federal 

(%) 

Estadual 

(%) 

Municipa
l 

(%) 

Privada 

(%) 

2007 83,8% 0,1% 0,2% 3,8% 

2008 89,1% 0,3% 0% 2,8% 

2009 93,1% 0,3% 0,1% 4,2% 

2010 97% 1,6% 0,1% 4,4% 

2011 97,3% 1,9% 0,2% 4,4% 

2012 96,8% 1,4% 1,5% 4,6% 

2013 95,6% 1,9% 0,9% 5,7% 

2014 95,2% 1,7% 1,2% 10,3% 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos 
Pela Educação 

 

No que se refere à população do campo, conforme se observa na (tabela 7), 

houve um aumento no número de matrículas, que pode ser considerado significativo, 

em relação à ampliação das vagas. Dentre os anos analisados, esse quantitativo 

ultrapassou a faixa das 10 mil matrículas. Vale registrar, contudo, que os dados 

apresentados englobam os níveis fundamental e médio.  

A maior parte dessas matricula encontram-se na modalidade presencial, 

tendo o registro do maior número delas, acontecido no ano de 2011. Na oferta 

semipresencial, o maior volume de matrículas aconteceu no ano de 2014. 

TABELA 7 – MATRÍCULAS DA POPULAÇÃO RURAL NA EJA 
INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

 

Ano Total 

2007 877 

2008 2.019 

2009 2.834 

2010 6.441 

2011 14.918 

2012 13.097 

2013 10.132 
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Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos 
Pela Educação 

 

Assim como aconteceu com a população do campo, houve também um 

aumento das matrículas em PROEJA tanto para as populações indígenas, como 

para as remanescentes de quilombos (Tabela 8). Em todos os casos, as matrículas 

acontecem na modalidade predominantemente presencial, mas já encontramos um 

pequeno crescimento gradativo dessas matrículas na modalidade semipresencial. 

Isso significa que as diversas formas de atendimento educativo que transcendam o 

formato tradicional podem e muito contribuir para ampliação das oportunidades 

educacionais da população, especialmente do público jovem e adulto trabalhador. 

TABELA 8 – MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO INDÍGENA e QUILOMBOLA NA 
EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  

Ano Indígena  Quilombola 

2007 31 0 

2008 0 0 

2009 37 36 

2010 368 159 

2011 287 367 

2012 424 465 

2013 327 460 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Com relação às matrículas das pessoas com deficiência (Tabela 9), de um 

modo geral, é possível afirmar que, embora a rede pública concentre o maior 

número de matrículas em PROEJA, quando analisamos separadamente por rede, a 

rede privada tem a maior oferta. 

 

TABELA 9 – PARTICIPAÇÃO NAS MATRÍCULAS NA EJA INTEGRADA À 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

 

Ano Total Municipal Estadual Federal Privada 

 

2007 95 0 1 6 88 

2008 76 1 5 11 59 
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2009 86 15 4 67 0 

2010 205 42 46 92 25 

2011 276 81 7812 85 32 

2012 332 66 76 78 112 

2013 260 51 127 73 9 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Como vamos registrar na próxima seção, no PNE, em sua estratégia 10, está 

prevista a expansão da oferta em PROEJA para as pessoas que se encontram 

privadas de liberdade. Na tabela 10, podemos observar como vem se dando esta 

oferta 

 

TABELA 10 – MATRÍCULAS NA EJA INTEGRADA À 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL EM UNIDADES PRISIONAIS 

Ano Total 

 

2007 0 

2008 0 

2009 16 

2010 270 

2011 15 

2012 0 

2013 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos 
Pela Educação 

 

Ao considerar que entre 1992 e 2007, a população carcerária39 aumentou 

266,8%, e que essa mesma população é composta por jovens entre 18 a 29 anos, 

analfabetos ou que não completaram o Ensino Fundamental, o quadro acima não 

parece animador. A população privada de liberdade ainda necessita de uma maior 

atenção no que se refere a ações educacionais.  

 

                                                           
39

TORRES, Raquel. Saúde e educação para a população carcerária: Políticas públicas pretendem 

aumentar a oferta. In: Revista Poli: saúde, educação, trabalho. Ano I – N°. 5, p. 03-06, maio./jun. 

2009. Fundação Oswaldo Cruz. Disponível em: 

http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/EdicoesRevistaPoli/R6.pdf 
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3.3.2 – A Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional no 

Plano Nacional de Educação (PNE) 

 

Conforme dados do Observatório40 do PNE, atualmente o percentual de 

matrículas na modalidade de EJA integrada a EP encontra-se da seguinte forma: 

0,4% no Ensino Fundamental e 3,3% no Ensino Médio.  Tomando como base o ano 

de 2014, isso significa dizer que do total das 3.592.908 matrículas na EJA integrada, 

9.153 foram no Ensino Fundamental e 35.993 matrículas no Ensino Médio. 

No Plano Nacional de Educação 2014 – 2024, no tema que trata da Educação 

de Jovens e Adultos, estabelece, na meta 10, a oferta de, no mínimo, 25% (vinte e 

cinco por cento) das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na forma integrada à Educação Profissional até o ano de 

2024.  

Para que essa meta seja alcançada, foram estabelecidas 11 estratégias, que 

seguem descritas abaixo: 

1 – Formação  Profissional Inicial - Manter programa nacional de Educação de 

Jovens e Adultos voltado à conclusão do Ensino Fundamental  e à formação 

profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da Educação Básica.  

2 – Nível de escolaridade do trabalhador – Expandir as matrículas na Educação 

de Jovens e Adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de 

trabalhadores com a Educação Profissional, objetivando a elevação do nível de 

escolaridade do trabalhador e da trabalhadora. 

3 – Atendimento a populações itinerantes, do campo, de comunidades 

indígenas e quilombolas – Fomentar a integração da Educação de Jovens e 

Adultos com a Educação Profissional, em cursos planejados, de acordo com as 

características do público da Educação de Jovens e Adultos e considerando as 

especificidades das populações itinerantes e do campo e das comunidades 

indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de Educação à distância. 

                                                           
40

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-integrada-a-educacao-profissional. 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-integrada-a-educacao-profissional
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4 – Atendimento a pessoas com deficiência – Ampliar as oportunidades 

profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, por 

meio do acesso à Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional. 

5 – Rede física – Implantar programa nacional de reestruturação e aquisição de 

equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas 

que atuam na Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional , 

garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência.  

6 – Diversificação curricular – Estimular a diversificação curricular da Educação de 

Jovens e Adultos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo do 

trabalho e estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, 

do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o 

espaço pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas. 

7 – Material didático – Fomentar a produção de material didático, o 

desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de 

avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de 

docentes das redes públicas que atuam na Educação de Jovens e Adultos articulada 

à Educação Profissional . 

8 – Formação inicial - Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada 

para trabalhadores articulada à Educação de Jovens e Adultos, em regime de 

colaboração e com apoio das entidades privadas de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à 

pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. 

9 – Assistência social, financeira e psicopedagógica – Institucionalizar programa 

nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de assistência social, 

financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, a 

permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da Educação de Jovens e 

Adultos articulada à Educação Profissional. 

10 – Atendimento às pessoas privadas de liberdade – Orientar a expansão da 

oferta de Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional, de 

modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 
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assegurando-se formação específica dos professores e implementação de diretrizes 

nacionais em regime de colaboração. 

11 – Reconhecimento – Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes 

dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular 

dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

Após apreciação das estratégias que compõe a Meta 10, do PNE, percebe-se 

a importância da mesma para as ações que serão estabelecidas visando atender ao 

universo da EJA.  Os dados revelam que embora o FUNDEB tenha possibilitado a 

ampliação e o financiamento de programas para a modalidade de EJA, o número de 

matrículas nessa modalidade tem decrescido nos últimos anos. 

O público que integra a EJA engloba um contingente de pessoas que 

precisam ser inseridas no mercado de trabalho. Entretanto, diante da baixa 

escolaridade e da ausência de uma formação profissional, essa inserção fica cada 

vez mais difícil. 

Diante disso, é real e gritante a necessidade de aproximar formação geral da 

formação profissional, a fim de possibilitar ao público da EJA maiores oportunidades 

educacionais e maiores possibilidades de inserção social. Sendo assim, a Meta 10 

configura-se como um importante instrumento para efetivação do direito do jovem e 

adulto trabalhador brasileiro. O direito de ter acesso a uma educação que os permita 

transcender a suas mazelas sociais e os faça visualizar novas perspectivas de vida, 

que seja na espera pessoal ou profissional. Independente da esfera administrativa, o 

alcance da Meta 10 deve ser um desafio a ser assumido por todos os governos e 

por toda a sociedade civil. 
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4. O PROEJA FIC EM SALVADOR 
 

 

Nesse capítulo será apresentado o percurso do PROEJA FIC no âmbito da 

educação municipal de Salvador. O objetivo desse capítulo é descrever os passos 

seguidos para que a política de integração da EJA com a Educação Profissional se 

efetivasse nesse contexto. 

Para tanto, será apresentado informações e caracterização do PROEJA FIC, 

um breve resumo de como aconteceu a inserção da política do PROEJA no Sistema 

Municipal de Educação de Salvador, visto que, até o momento de implantação da 

política o Sistema Municipal não tinha experiência com a oferta da Educação 

Profissional.  

Posterior a isso, será apresentado mais especificamente a análise do 

PROEJA FIC no município de Salvador: estrutura, cursos, público alvo etc.  

 

4.1 – A FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS TRABALHADORES – O 

PROEJA FIC 

 

Em abril de 2009 a SETEC lança um ofício41 convidando as Instituições da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para implantação 

do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, na Formação Inicial e 

Continuada com Ensino Fundamental  (PROEJA FIC).  A SETEC juntamente com a 

SECADI ao lançar esse ofício teve por objetivo: 

 

(...) apoiar, por intermédio das instituições da Rede Federal de 
Educação Profissional, científica e tecnológica, a implantação de 
cursos de formação inicial e continuada integrados com o Ensino 
Fundamental na modalidade da Educação de Jovens e Adultos: nos 
municípios brasileiros; nos estabelecimentos penais (Brasil, 2009). 

 

                                                           
41

Ofício Circular nº 40, de 08 de abril de 2009 - GAB/SETEC/MEC. 
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Buscava-se deste modo, proporcionar a melhoria e ampliação da oferta de 

formação básica e profissional para os alunos trabalhadores, tanto no âmbito dos 

municípios quanto nos estabelecimento penais. Assim, para que a proposta de 

cursos do PROEJA FIC se efetivasse fazia-se necessário o estabelecimento de 

parcerias por meio de convênios de cooperação entre as instituições. 

No caso do PROEJA FIC as instituições elegíveis eram: as instituições que 

integrassem a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica42 

(enquanto instituição proponente), os sistemas ou redes municipais de ensino ou os 

estabelecimentos penais (instituições parceiras).  

Segundo o ofício as propostas enviadas que não comprovassem parceria 

entre institutos federais e as demais instituições elegíveis, não seriam acolhidas.  

Outra recomendação prescrita no ofício era que ao elaborarem suas 

propostas de trabalho as instituições deveriam ter como base legal referencial os 

seguintes documentos: as orientações contidas neste ofício43 e seus anexos; o 

Documento Base do PROEJA FIC; a legislação pertinente da Educação de Jovens e 

Adultos e da Educação Profissional; a Resolução do Conselho Nacional de Política 

Criminal e Penitenciária nº 3, de 11 de março de 2009, e seus anexos (no caso de 

cursos PROEJA FIC nos Estabelecimentos Penais). 

Também são evidenciadas no ofício as ações que deveriam contemplar o 

processo de implantação dos cursos do PROEJA FIC e que já deveriam está 

descritas nos projetos que seriam apresentados. As ações são as seguintes: 

 

A – Formação continuada de profissionais para implantação dos 
cursos PROEJA FIC: Docentes, profissionais da educação, técnicos 
e gestores que estarão envolvidos na implantação e desenvolvimento 
dos cursos nas escolas municipais; Docentes, profissionais da 
segurança pública, técnicos e gestores que estarão envolvidos na 
implantação e desenvolvimento dos cursos nos estabelecimentos 
penais. 

B – Implantação dos cursos PROEJA FIC. 

C – Produção de material pedagógico para os cursos PROEJA FIC. 

D – Monitoramento, estudo e pesquisa com vista a contribuir para a 
implantação e consolidação de espaços de integração das ações 

                                                           
42

Constante no art. 1º da Lei nº 11.892, de 29 de Dezembro de 2008. 
43

 Ofício Circular nº 40, de 08 de abril de 2009 - GAB/SETEC/MEC. 
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desenvolvidas, bem como de investigação das questões atinentes ao 
PROEJA, considerando a realidade das escolas municipais ou, 
conforme o caso, da educação em estabelecimentos penais. 
(BRASIL, 2009). 

 

Na formação dos cursos deveria levar-se em consideração a orientação de 

que cada turma de PROEJA FIC poderia ter, no máximo, trinta (30) alunos, e que 

cada projeto apresentado deveria prever, no mínimo, noventa (90) vagas nos cursos 

do PROEJA FIC.  

Recomendava-se também a formação continuada de todos os profissionais 

envolvidos nos cursos (docentes, profissionais da educação, técnicos, gestores).  

Após processo de análise, a SETEC divulga uma portaria44 contendo a 

relação de 3145 instituições que haviam tido seus projetos classificados. A portaria 

tinha como objetivo a divulgação das instituições classificadas bem como orientá-las 

para cumprimentos de algumas recomendações, conforme se observa a seguir: 

Art. 1º - Divulgar, na forma do Anexo I, a relação das instituições 
cujas propostas foram classificadas no âmbito do processo de 
seleção de que trata o Ofício convite nº 40/2009, a partir das 
avaliações realizadas pela comissão instituída pela Portaria SETEC 
nº 166, de 15 de junho de 2009, e que pautarão a implantação do 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 
na formação inicial e continuada com Ensino Fundamental  (PROEJA 
FIC). 

Art. 2º - As instituições que encaminharam proposta para 
implantação do PROEJA FIC receberão, por meio eletrônico, o 
resultado da avaliação de sua proposta. 

§1º - As instituições cujas propostas foram classificadas receberão, 
ainda, lista de recomendações feitas pelo avaliador para melhoria do 

                                                           
44

Portaria nº 194, de 03 de julho de 2009. 
45

Instituto Federal do Amazonas; Instituto Federal da Bahia; Instituto Federal Baiano; Instituto Federal 
de Brasília; Instituto Federal do Ceará; Instituto Federal de Goiás; Instituto Federal do Espírito Santo; 
Instituto Federal do Maranhão; Instituto Federal do Mato Grosso; Instituto Federal de Minas Gerais; 
Instituto Federal do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal do Sudeste de Minas; Instituto Federal 
do Triângulo Mineiro; Instituto Federal do Pará; Instituto Federal da Paraíba; Instituto Federal do 
Paraná; Instituto Federal do Piauí; Instituto Federal Fluminense; Instituto Federal do Rio de Janeiro; 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte; Instituto Federal do Rio Grande do Sul; Instituto Federal 
Farroupilha; Instituto Federal Sul Rio Grandense; Instituto Federal de Roraima; Instituto Federal de 
Santa Catarina; Instituto Federal de São Paulo; Instituto Federal de Sergipe; Centro Federal de 
Educação Tecnológica de Minas Gerais; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade 
Tecnológica Federal do Paraná; Universidade Federal de Pelotas – Conj. Agrotécnico Visconde da 
Graça. 
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projeto, bem como outras observações que a equipe técnica da 
SETEC/MEC considerar pertinente para a aprovação do mesmo. 

§2º - Serão aprovadas em caráter definitivo as propostas que 
acatarem as modificações recomendadas pelo avaliador e pela 
equipe técnica da SETEC/MEC e postadas para o Ministério da 
Educação até dia 10 de julho de 2009. (BRASIL, 2009). 

 

Segundo Documento Base que orienta a construção da proposta pedagógica 

dos Cursos do PROEJA FIC a necessidade de integrar Educação Básica com a 

Educação Profissional nos anos finais do Ensino Fundamental justificava-se pela 

necessidade de tornar essa etapa da escolarização mais significativa para o público 

da EJA. 

Os cursos do PROEJA FIC devem ser oferecidos na modalidade presencial. 

Segundo o Documento Base, a opção pela modalidade presencial reside da 

necessidade de proporcionar o trabalho coletivo e a construção de relações entre os 

sujeitos envolvidos no processo educativo. Entretanto, devem-se levar em 

consideração as especificidades dos espaços onde os cursos serão implantados e 

deste modo, metodologias variadas poderão ser utilizadas, inclusive recursos da 

educação à distância. O que interessa nesse processo é que a as características da 

modalidade presencial sejam preservadas. 

O programa adota como critério para definição do seu público beneficiário o 

fator cronológico. Sendo assim, define a idade de 18 anos como referência para 

ingresso nos cursos.   Entretanto, ressalta-se que o documento legal que orientam o 

programa (Decreto 5.840/2006) não estipula a idade mínima para ingresso e que a 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e Adultos definem a 

idade de 15 anos para ingresso na EJA. Sendo assim, jovens entre 15 e 17 anos 

podem ter acesso aos cursos do PROEJA FIC, porém a prioridade de atendimento 

deve ser para os jovens com mais idade. 

Os cursos poderão ter carga horária mínima de 1.400 horas, sendo que desse 

total, no mínimo, 1.200 horas deve ser destinado para formação geral e, no mínimo, 

200 horas para formação profissional. 

Cabe ressaltar também que, as instituições da rede federal, além da 

responsabilidade de prover a qualificação profissional para os alunos, têm a 

responsabilidade de promover a formação dos docentes, técnicos, profissionais da 
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educação ou da segurança pública e gestores que atuarão na implantação e 

desenvolvimento dos cursos de PROEJA FIC.  

Na formulação e organização dos cursos as instituições devem levar em 

consideração os arranjos produtivos sociais e culturais locais, bem como as 

demandas sociais e a conciliação desses com a capacidade da instituição 

proponente ou da rede de ensino.  

Nos cursos é possível o aproveitamento de estudos e experiências anteriores. 

Visto que: 

 

A aprendizagem é entendida como processo pelo qual o indivíduo 
relaciona um novo conhecimento com os conhecimentos 
anteriormente construídos, e também, como o processo pelo qual as 
informações e as habilidades desenvolvidas interagem e passam a 
ter sentido para o sujeito. (BRASIL, 2007, p. 40). 

 

Nesse caso o interessante é que o Documento Base informa que o currículo 

prever a possibilidade da certificação dos conhecimentos e habilidades adquiridos, 

ao longo da vida, pelo jovem e adulto, entretanto não explicita como esse 

aproveitamento pode e deve ser feito. 

Para que a proposta de integração dos conhecimentos da educação geral 

com a formação profissional se consolide, faz-se necessário pensar a utilização de 

metodologias adequadas para o público da EJA. Segundo o Documento Base, o 

grande desafio é a construção de uma proposta pedagógica que contemple na sua 

organização curricular a dimensão do trabalho e a elevação da escolaridade.  Assim, 

para que tal proposta se consolide, foram definidos alguns princípios referenciais 

básicos. São eles: 1 – Diálogo entre professor e aluno – entendendo que a relação 

entre professor e aluno precisa ser permeada pelo no vínculo afetivo; 2 – História de 

vida do aluno – no compromisso de promover o sucesso escolar do aluno, pensar 

práticas pedagógicas que considerem as especificidades, potencialidades e 

limitações; 3 – Produção de conhecimento – na prática pedagógica deve-se 

considerar tanto professor como aluno como agentes do processo educativo; 4 – 

Abordagem articulada de informações – desenvolvimento de uma compreensão 

contextualizada dos fenômenos, possibilitando uma percepção crítica dos 

acontecimentos sócio-político, econômicos, sociais e culturais; 5 – Preparação para 
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o trabalho em suas várias dimensões – valorização do trabalho em suas várias 

dimensões (ética, estética, política, filosófica etc.). 

Além dos princípios apresentados, o programa também pauta-se nos seguintes 

pressupostos: O jovem e adulto como trabalhador e cidadão; O trabalho como 

princípio educativo; As novas demandas de formação do trabalhador; Relação entre 

currículo, trabalho e sociedade. 

O PROEJA FIC apresenta-se no contexto atual da Educação de Jovens e 

Adultos como uma proposta inovadora e desafiadora. Em seu desafio de superar a 

fragmentação do conhecimento e aprimorar as práticas educativas, busca oferecer, 

na sua organização curricular, uma educação que além de elevar a escolaridade e 

promover a formação profissional, promova também à formação integral de seus 

educandos. 

 

4.2 – O PROEJA FIC – A REALIDADE DE SALVADOR 

 

Conforme já descrito em capítulo anterior, a inserção do PROEJA FIC em 

Salvador só foi possível por meio de um convênio de cooperação proposto pela 

SETEC e pela SECADI.  

Através do Ofício Curricular nº 4046, as referidas secretarias convidavam as 

Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica a 

elaborarem propostas para oferta de cursos do PROEJA nas categorias de formação 

inicial e continuada. 

Para isso, as Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica deveriam firmar parcerias com os municípios brasileiros ou 

com estabelecimentos penais e, a partir daí, elaborarem propostas para implantação 

do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, Formação Inicial e 

Continuada com o Ensino Fundamental (PROEJA FIC) nas suas esferas de atuação. 

Nos termos do Ofício Curricular nº 40 para firmar essa parceria seria 

necessário a composição de dois tipos de instituições: as proponentes e as 

                                                           
46

Ofício Circular nº 40, de 08 de abril de 2009 - GAB/SETEC/MEC. 
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parceiras. Contudo, somente as instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica poderiam ser consideradas instituições 

proponentes. As instituições parceiras poderiam ser tanto os sistemas ou redes 

municipais de educação como os estabelecimentos penais.  

No caso de Salvador, a instituição proponente foi o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA47 e a instituição parceira foi a 

Secretaria Municipal de Educação.  

O documento legal ainda descrevia as responsabilidades atribuídas a cada 

ente integrante da proposta de cooperação.  

 

 
QUADRO 4 – ATRIBUIÇÕES DE CADA ENTE FEDERADO PARA IMPLANTAÇÃO DO PROEJA 

FIC 
 

Ao MEC, por meio da SETEC 
e da SECAD, compete: 

À instituição da Rede Federal 
proponente, compete: 

Ao município ou estado, por 
intermédio de sua secretaria 
de educação, compete: 

– Constituir comissão de 
seleção para julgar a qualidade 
pedagógica e financeira das 
propostas apresentadas 
mediante emissão de Parecer 
Conclusivo; 
– Descentralizar recursos para 
as instituições que tiverem 
projetos selecionados; 
– Acompanhar a 
implementação dos projetos 
financiados; 
– Receber a prestação de 
contas das instituições da rede 

– Articular-se e firmar parceria 
com municípios ou com as 
unidades federadas integrantes 
do PRONASCI, conforme o 
caso; 
– Apresentar projeto em 
conformidade com as 
orientações constantes neste 
documento; 
– Receber e gerir os recursos 
que forem descentralizados 
para os projetos selecionados; 
– Elaborar, prévia e 
coletivamente com a secretaria 

– Cumprir os termos da 
parceria firmada com instituição 
da rede federal; 
– Elaborar, prévia e 
coletivamente, com a instituição 
da Rede Federal parceira, 
projeto pedagógico integrado 
único do curso PROEJAFIC; 
– Autorizar a participação de 
seus docentes, técnicos 
administrativos, profissionais 
da educação e gestores em 
todas as etapas e atividades do 
curso de formação continuada, 

                                                           
47

 O IFBA foi  criado pela  Lei  nº  11.892/2008,  é resultado  das mudanças promovidas no antigo 
Centro Federal de  Educação  Tecnológica  da  Bahia  (CEFET – BA). É uma autarquia do Governo 
Federal e pertence à Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério 
da Educação (MEC), que existe há 105 anos.  Na Bahia, instituiu-se, em 1910, em Salvador, como a 
primeira Escola de Aprendizes Artífices, passando por endereços como Centro Operário da Bahia, no 
Pelourinho, Largo dos Aflitos e, em 1926, foi para o Barbalho, onde hoje funciona o campus Salvador.  
Com o passar dos anos, teve distintas denominações, como Liceu Industrial de Salvador, em 1937; 
Escola Técnica de Salvador – ETS, em 1942; Escola Técnica Federal da Bahia – ETFBA, em 1965; 
Centro Federal de Educação Tecnológica da Bahia – Cefet/BA (resultado da fusão entre CENTEC - 
Centro de Educação Tecnológica da Bahia e ETFBA), em 1993; até chegar ao atual IFBA, desde 
2008. Com a última transformação, o Instituto passou a ter características bem peculiares, equipara-
se às universidades federais; atua com a verticalização do ensino, pois oferta educação básica, 
profissional e superior; apresenta estrutura pluricurricular e multicampi; assume o papel de instituição 
acreditadora e certificadora de competências profissionais (Rede Certific). Com o desafio de 
interiorizar a Educação Profissional e superior, a qual esteve, durante muitos anos, concentrada em 
grandes centros urbanos, hoje o IFBA leva o ensino público, gratuito e de qualidade para 22 cidades 
da Bahia. Contamos com 17 campus e 5 Núcleos Avançados espalhados pelo Estado. Os campus 
novos de Lauro de Freitas e Santo Antônio de Jesus estão em fase final de 
construção.Fonte:http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/o-instituto.html. 

http://www.portal.ifba.edu.br/institucional/o-instituto.html
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federal; municipal ou estadual de 
educação, projeto pedagógico 
integrado único do curso 
PROEJAFIC; 
– Realizar, em colaboração 
com as secretarias de 
educação municipais ou 
estaduais, a seleção dos 
educandos para os cursos 
PROEJA FIC; 
– Responsabilizar-se pela 
oferta da qualificação 
profissional, com carga horária 
mínima de 200 horas, do curso 
PROEJA FIC, objeto desta 
seleção; 
– Responsabilizar-se pela 
formação dos docentes, 
técnicos, profissionais da 
educação ou da segurança 
pública e gestores que atuarão 
na implantação e 
desenvolvimento dos cursos de 
PROEJA FIC; 
– Disponibilizar, quando 
necessário, espaço físico como 
salas de estudo, salas de 
aula, auditórios ou outros 
imprescindíveis à realização da 
formação dos formadores ou 
dos cursos PROEJA FIC; 
– Certificar, em parceria com 
uma instituição de ensino 
municipal ou estadual, os 
cursos ofertados; 
– Manter toda documentação, 
dados e informações 
atualizadas para fins de 
monitoramento da o MEC, 
SETECSECAD, e prestação de 
contas a este órgão após 
finalização do projeto; 
– Manter os registros 
acadêmicos dos educandos 
dos cursos PROEJA FIC, 
objetos desta seleção. 

bem como das atividades de 
estudo e pesquisa; 
– Colaborar com a instituição 
da Rede Federal parceira na 
seleção dos educandos para os 
cursos PROEJA FIC; 
– Responsabilizar-se pela 
oferta do Ensino Fundamental 
na modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos, com carga 
horária mínima de 1200 horas, 
do curso PROEJAFIC, 
aprovados no âmbito desta 
seleção, disponibilizando os 
recursos humanos necessários; 
– Disponibilizar, quando 
necessário, espaço físico como 
salas de estudo, salas de aula, 
auditórios ou outros 
imprescindíveis à realização 
dos cursos; 
– Certificar, em parceria com 
instituição da rede federal, os 
cursos ofertados; 
– Manter os registros 
acadêmicos dos educandos 
dos cursos PROEJA FIC, 
objetos desta seleção; 
– Providenciar auxílio 
transporte 

 

O Ofício Curricular nº 40 prescrevia todos os referenciais normativos legais 

que deveriam fundamentar a elaboração das propostas de cursos PROEJA FIC. 

Prescrevia também todas as ações e etapas que deveriam compor o processo de 

implantação dos cursos. As ações vislumbravam as orientações para composição e 

formação das turmas, orientações para formação dos profissionais que trabalhariam 

com o programa, dentre outras.  
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Com base nessas orientações legais, o IFBA iniciou a sua parceria com 

Sistema Municipal de Educação de Salvador e a partir de então o processo de 

implantação do PROEJA FIC teve início. 

Embora essa parceria tenha sua gênese no ano de 2009, as primeiras turmas 

de PROEJA FIC tiveram suas atividades iniciadas somente no ano seguinte, no mês 

de março de 2010.  O programa foi implantado como projeto piloto na Escola 

Municipal Alexandrina Santos Pita, sediada no bairro de Pirajá. 

Para iniciar a implantação do PROEJA FIC foram oferecidas três turmas, 

distribuídas em dois cursos de qualificação profissional. Os cursos foram o de 

Instalações Elétricas Prediais e o de Solda. No primeiro curso foram abertas duas 

turmas e no segundo somente uma. Cada turma foi composta por trinta alunos.  

Segundo o Projeto Político Pedagógico, a escolha do curso de Instalações 

Elétricas Prediais justificou-se devido à fase de expansão habitacional vivenciada no 

contexto municipal, no momento de implantação dos cursos. Já o curso de Solda foi 

escolhido visando preparar profissionais para atender a demanda da indústria naval 

de Salvador e região metropolitana. 

O ingresso nos cursos foi viabilizado por meio de um processo seletivo 

realizado da seguinte forma: 

a) Formulário de Inscrição – os alunos interessados deveriam preencher um 

formulário de inscrição próprio do processo seletivo.  

b) Avaliação da frequência nas atividades relativas ao SEJA48 I – foi realizada 

uma análise da frequência escolar dos candidatos na etapa anterior a qual 

eles estavam se candidatando. 

c) Elaboração de um texto – os alunos tiveram que elaborar um texto 

justificando sua escolha e sua identidade com o curso pretendido. 

d) Entrevista – foi realizada entrevistas com os candidatos aos cursos.  

                                                           
48

Segmento da Educação de Jovens e Adultos (SEJA):SEJA I – 1º Segmento da Educação de 
Jovens e Adultos – corresponde à integralização do Ensino Fundamental inicial e tem a duração de 
dois anos. Corresponde a um total de 1.600 horas, divididas em 4 semestres, sendo 400 horas letivas 
em cada semestre. SEJA II – 2º Segmento da Educação de Jovens e Adultos – corresponde à 
integralização dos anos finais do Ensino Fundamental e tem a duração de dois anos. Sua 
periodicidade é semestral.  
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Na proposta pedagógica dos cursos, além dos objetivos a serem alcançados, 

também são explicitados o perfil profissional que cada aluno deverá ter ao concluir 

os cursos do PROEJA FIC. No quadro abaixo é possível visualizar os objetivos e o 

perfil profissional dos egressos dos cursos.  

 

 
QUADRO 5 – CURSOS PROEJA FIC / OBJETIVOS DOS CURSOS / PERFIL DOS EGRESSOS 

 

Curso Objetivos Perfil profissional do egresso do curso 
 

Instalações 
Elétricas 
Prediais 

Formar profissionais para 
atuar como eletricista predial 
desenvolvendo atividades de 
instalação e manutenção 
preventiva e corretiva de 
força e iluminação elétricas 
prediais.  
Prover, aos egressos, a 
escolarização 
correspondente ao segundo 
segmento do Ensino 
Fundamental. 
Ampliar as possibilidades de 
inserção dos egressos do 
Curso no mundo do trabalho, 
e de melhoria material de 
vida.  
 

Os egressos do Curso terão uma formação integral, 
aliando a formação profissional à formação geral. Tal 
formação o capacita a atuar como profissional em 
instalações elétricas prediais e como cidadão histórico-
crítico. Para isso, deve desenvolver as seguintes 
competências:  
Interpretar projetos e esquemas de instalações 
elétricas; Conhecer as características de materiais e 
componentes utilizados nas instalações elétricas; 
Conhecer os métodos de utilização dos instrumentos 
de registro e medição elétrica e as interpretações de 
suas leituras; Conhecer e avaliar os tipos e 
características de equipamentos utilizados nas 
instalações elétricas; Executar serviços de instalação, 
montagem e manutenção preventiva e corretiva de 
força e iluminação elétricas prediais; Conhecer e 
executar as medidas de controle e os sistemas 
preventivos estabelecidos na Norma Técnica NR 10 – 
Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.  
 

Solda Formar profissionais para 
atuar como soldador 
desenvolvendo atividades de 
soldagem e corte de peças.  
Prover, aos egressos, a 
escolarização 
correspondente ao segundo 
segmento do Ensino 
Fundamental . 
Ampliar as possibilidades de 
inserção dos egressos do 
Curso no mundo do trabalho, 
e de melhoria material de 
vida.  
 

Os egressos do Curso terão uma formação integral, 
aliando a formação profissional à formação geral. Tal 
formação o capacita a atuar como profissional em 
soldagem e como cidadão histórico-crítico. Para isso, 
deve desenvolver as seguintes competências:  
Confeccionar peças, desenvolvendo cortando e dando 
forma; Operar máquinas de soldas elétricas e 
oxiacetilênica para unir, reforçar, cortar, reparar, 
confeccionar e montar peças e conjuntos mecânicos; 
Executar corte de peças metálicas com plasma; 
Executar serviços de solda elétrica e oxiacetileno em 
peças e tubulações em aço carbono, empregando 
instrumentos, materiais e técnicas apropriadas. 

Fonte: Projeto Político Pedagógico dos cursos PROEJA FIC.  

 

Os cursos possuem alguns elementos em comum. Ambos têm duração de 36 

meses e englobam a formação geral e a formação profissional inicial e continuada / 

qualificação profissional. A carga horária de ambos está distribuída da seguinte 
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maneira: 1.210 horas de formação geral e 200 horas de formação profissional, 

totalizando 1.410 horas de carga horária. 

Também comum aos dois cursos é o número total de disciplinas e a 

distribuição das mesmas. No total são 15 disciplinas em cada curso. Sendo que 

desse total, 09 são destinadas à formação geral e 06 disciplinas têm como foco a 

formação profissional. Abaixo na matriz curricular dos dois cursos é possível 

visualizar todas as disciplinas, bem como a carga horária e os semestres que as 

mesmas são oferecidas. 

 

 
 

QUADRO 6 – PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR INTEGRADA - INSTALAÇÕES 
ELÉTRICAS PREDIAIS 

 

Disciplina 

Semestres 

1º  2º  3º  4º  5º  6º  
Carga 

Horária 
Total 

Língua Portuguesa 60h 
60h 60h 55h 65h 60h 

360h 

Língua estrangeira      30h 30h 

Matemática 55h 
55h 55h 45h 65h 55h 

330h 

Ciências Naturais 30h 
30h 30h 50h 60h  

200h 

História 30h  30h 30h   90h 

Geografia 30h 30h  30h   90h 

Artes      15h 15h 

Educação Física 10h 10h     20h 

Economia Solidária      15h 15h 

Relações Interpessoais 15h 15h     30h 

Noções Básicas de Eletricidade  30h 15h    45h 

Tecnologia dos Materiais    20h   20h 

Instalações Elétricas Prediais     40h 55h 95h 

NR 10
49

 – Segurança em Instalações 
e Serviços em Eletricidade 

  40h    40h 

Seminários Interdisciplinares
50

 5h 5h 5h 5h 5h 5h 30h 

        

TOTAL 235
h 

235
h 

235
h 

235
h 

235
h 

235
h 

1.410h 

                                                           
49

A inclusão da NR 10 como componente curricular se pauta na necessidade de todos os 
profissionais que trabalham com instalações elétricas prediais serem certificados nesta Norma 
Técnica. 
50

Os Seminários Interdisciplinares foram propostos como espaços para o desenvolvimento e 
apresentação dos trabalhos interdisciplinares desenvolvidos pelas disciplinas do semestre, os quais 
terão temas relacionados com a área profissional do Curso (Solda) o que contribuirá para uma visão 
mais ampla da profissão e aplicações práticas dos componentes curriculares, competências e 
habilidades trabalhados, tanto na formação geral quanto na formação profissional. 
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QUADRO 7 – PROPOSTA DE MATRIZ CURRICULAR INTEGRADA – SOLDA 

 

Disciplina 

Semestres 

1º  2º  3º  4º  5º  6º  
Carga 

Horária 
Total 

Língua Portuguesa 60h 
60h 60h 60h 60h 60h 

360h 

Língua estrangeira      30h 30h 

Matemática 55h 
55h 55h 55h 55h 55h 

330h 

Ciências Naturais 30h 
30h 55h 45h 40h  

200h 

História 30h  30h  30h  90h 

Geografia 30h 30h  30h   90h 

Artes      15h 15h 

Educação Física 10h 10h     20h 

Economia Solidária      15h 15h 

Relações Interpessoais 15h 15h     30h 

Desenho  30h     30h 

Metrologia   30h    30h 

Solda Elétrica    40h 45h  85h 

Solda Oxiacetileno      55h 55h 

Seminários Interdisciplinares 5h 5h 5h 5h 5h 5h 30h 

        

TOTAL 235h 235h 235h 235h 235h 235h 1.410h 

 

As aulas referentes à formação geral acontecem na escola municipal e as 

aulas destinadas a fornecer formação específica de qualificação profissional 

acontecem no IFBA. 

Após conclusão dos cursos, os estudantes recebem o Certificado de Soldador 

e de Eletricista Predial, dependendo do curso realizado, tendo este validade para o 

exercício da profissão e para a continuação dos estudos no nível médio. 

  

4.2.1– Entrada / Ingresso no programa 

 

Traçando um breve perfil dos sujeitos entrevistados, registra-se o seguinte: 

foram seis sujeitos, dentre os quais, quatro são professores, uma Gestora Escolar e 

uma Coordenadora de Curso.  Os primeiros cinco citados estão vinculados à Escola 

Municipal Alexandrina Santos Pita e a Coordenadora de Curso é funcionária do 

Instituto Federal.  
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Todos os sujeitos possuem vínculos efetivos de trabalho com as instituições 

as quais estão ligados. Todos possuem graduação e, embora seja em áreas 

diferentes, todos são Especialistas em Educação. 

O tempo de atuação na EJA varia de um sujeito para o outro, entretanto, 

todos eles estão envolvidos com o PROEJA FIC desde o início das atividades do 

programa. 

Para iniciar o diálogo mais específico sobre o objeto da pesquisa, foi 

solicitado aos sujeitos entrevistados que discorressem sobre suas experiências 

profissionais, especialmente aquelas ligadas à EJA e/ou à EP. Posterior a isso, os 

mesmos puderam relatar como aconteceu o seu ingresso no PROEJA FIC e sobre 

as suas expectativas em relação ao programa.  E, finalizando essa sessão, os 

professores foram solicitados a falar sobre o conhecimento que possuem do 

programa (textos legais e orientadores).  

Assim, os sujeitos inicialmente falaram sobre suas experiências profissionais 

ligadas à EJA. Todos os entrevistados já possuíam experiência com a EJA antes de 

integrarem a equipe do PROEJA FIC, entretanto, a trajetória profissional difere de 

um sujeito para o outro.   

Para alguns a experiência com a EJA teve início quando esses passaram a 

integrar o quadro funcional da escola.  

 

Bom, a minha experiência com a EJA, ela acontece desde quando eu 
cheguei na escola... A gente começa a trabalhar com EJA. Até hoje e 
aí é a mistura entre o EJA e o curso profissionalizante (Professor 1). 

 

Para a gestora da escola, sua experiência com a EJA teve início após sua 

eleição como Gestora Geral. Anteriormente, seu contato com a EJA, acontecia de 

forma esporádica e eventual.  

 

Com a EJA foi quando eu entrei na gestão. Quando eu fui eleita pela 
comunidade pra ser gestora geral da escola né. Minha experiência 
anterior em gestão era como vice-diretora do turno matutino... Não 
vinha quase nunca à noite, só quando era solicitada para algum 
evento, entendeu? Mas assim minha experiência começou mesmo 
quando eu passei a ser gestora geral (Entrevistada G). 
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Embora já estivesse atuando na unidade escolar, a mesma concentrava as 

suas ações no período diurno. Com isso, seu olhar sobre a EJA era o seguinte:  

 

Com a EJA eu tinha uma visão assim: eu achava que o aluno do 
turno noturno ele era um pouco deixado de lado, entendeu? Porque 
eram alunos que vinham do trabalho, na sua maioria, ou aqueles que 
já tinham certa idade. Não podia mais ficar durante o diurno. Então 
eu achava que eles eram deixados de lado. Quando eu entrei na 
gestão, que eu comecei a ter o contato, o convívio com eles. Eu fui 
bem aceita pelos alunos, pelos professores porque era uma diretora 
que eles viam diariamente aqui na escola, o que não é muito 
comum... Hoje eu posso dizer a você que trabalhar na EJA pra mim é 
assim uma satisfação! Eu entendo os problemas deles, eles também 
entendem as dificuldades da escola (Gestora). 

 

O relato acima evidencia o que acontece com muitos profissionais quando 

adentram ao universo da EJA. Uma percepção superficial dos seus educandos, que 

muitas vezes somente são percebidos como alunos que estavam fora da escola e 

depois de anos decidem retornar. Contudo, a vivência diária, com esses sujeitos, 

oportuniza, como oportunizou a essa gestora, uma compreensão mais profunda 

sobre os educando da EJA.  

Ainda sobre a trajetória dos profissionais e sua relação com a EJA, existem 

aqueles que já possuíam experiências com a modalidade antes de chegarem à 

escola. É o caso do Professor 2. O relato abaixo registra a impressão desse 

profissional sobre a sua experiência na EJA.  

 

Em alguns aspectos é gratificante. Em outros, às vezes fico um 
pouco triste, por conta do próprio histórico desses alunos de evadir-
se. Mas eu tenho muitos alunos que foram bem sucedidos e ao 
encontrar com eles pela cidade aí e os ver empregados... Eu fico feliz 
por ter colaborado pra que esse aluno conseguisse um espaço nesse 
mundo de trabalho (Professor 2). 

 

Como foi possível observar, embora reconheça o problema da evasão como 

um entrave para o bom desenvolvimento das atividades pedagógicas, o entrevistado 

relata a sua satisfação ao encontrar alunos que, apesar das dificuldades vivenciadas 

em seu processo formativo, conseguem avançar e obter êxito em sua vida cotidiana. 
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O Professor 4, ao falar sobre a sua experiência, deixa claro como a mesma 

tem contribuído para o seu crescimento. Embora tivesse enfrentado dificuldades 

inicias, por desconhecer a modalidade, seu público e as demais especificidades que 

perpassam o mundo da EJA, segundo ele, as trocas que se estabelecem em sala de 

aula, são enriquecedoras e têm lhe possibilitado melhorar na sua prática pedagógica 

e na sua vida pessoal.  

 

Eu quando vim trabalhar com adulto, eu te confesso: era uma coisa 
que eu não gostava porque eu achava difícil. Apesar de já ter vindo 
para prefeitura para trabalhar com o noturno... Mas foi uma coisa que 
me encantou, porque primeiro era a carência de conhecimento que 
eles tinham e segundo, graças a Deus, Deus me colocou sempre em 
turmas, que assim, eu tenho crescido muito como pessoa. A troca, 
isso é muito interessante! Eu tenho crescido muito com as turmas de 
Educação de Jovens e Adultos (Professor 4).  

 

Esse desencanto inicial também foi vivenciado pelo Professor 3.  

 

Primeiro foi uma expectativa boa, mas depois foi frustrada. Eu tive 
que reaprender, para ver como trabalhava com eles (Professor 3).  

 

Para esse professor foi necessário “reaprender” para trabalhar com a EJA. 

Segundo seu relato, foi necessário pensar novas formas de ensinar, pois os 

educandos apresentavam dificuldades no aprendizado. A metodologia inicial não 

funcionou e a metodologia precisou ser reorganizada tendo como referência o perfil 

dos alunos, suas vivências, seus conhecimentos prévios, suas potencialidades e 

limitações.  

Esses aspectos apresentados são extremamente relevantes. De modo geral, 

os professores que trabalham com a EJA não recebem ou não possuem uma 

formação inicial para trabalhar com a modalidade. As metodologias utilizadas 

geralmente são as mesmas que utilizam com o público de outro nível de ensino. 

Assim, num primeiro momento, enfrentam essas dificuldades, porém, no decorrer do 

percurso, alguns conseguem transpor os desafios iniciais e conseguem vivenciar 

experiências enriquecedoras que contribuem com o seu desenvolvimento 

profissional e pessoal, conforme registrou-se aqui. 
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Em relação à escolha da escola Alexandrina para abrigar os primeiros Cursos do 

PROEJA FIC no município, bem como o ingresso dos profissionais no programa, 

obteve-se os seguintes relatos.  

 

No PROEJA eu sou o pioneiro aqui. Tal logo fundou, comecei a 
praticar essa modalidade de ensino eu fui inserido nesse contexto na 
escola (Professor 2). 

 

O ingresso assim... a escola aceita trabalhar com cursos 
profissionalizantes. Então com o convênio entre a prefeitura e o IFBA 
através do MEC fez com que a escola Alexandrina, devido à sua 
comunidade e a necessidade de ter cursos profissionalizantes, ela 
passa a realizar um curso de solda e um curso de elétrica e aí a 
partir de 2010, me parece, aí sim que nos entramos pra atuar nessa 
escola (Professor 1). 

 

O projeto chegou para escola, primeiro. Aí a direção da escola 
passou para os professores, que era parceria com o IFBA, aí foi feita 
a formação. Nós fizemos a formação e depois viemos a trabalhar 
com o PROEJA FIC (Professor 3). 

 

Todos os professores atuantes no PROEJA FIC, já eram professores da 

escola e já trabalhavam com a EJA quando a escola foi escolhida para implantação 

do programa. Segundo os relatos, após convite da gestão, todos os professores 

acataram e aderiram à nova proposta, passando assim a trabalhar com o PROEJA 

FIC.  

Segundo relato da gestora escolar, a escolha da escola aconteceu pelo fato 

da mesma atender alguns critérios estabelecidos para implantação do curso. 

Existiam mais duas escolas interessadas no programa, entretanto, o fato de atender 

o maior número de requisitos, fez com que a escola Alexandrina fosse escolhida.  

 

Foram convidadas algumas escolas pra poder participar de uma 
reunião no IFBA, pra puder ver qual dessas escolas teriam 
condições, possibilidades de abraçar o PROEJA FIC. No momento, 
alguns critérios foram exigidos. A questão de aluno, a questão de 
facilidade parece. Mesmo Pirajá sendo um bairro distante, era uma 
escola onde os alunos estavam aqui, tinham um corpo de 
professores completo entendeu? Eles também quiseram, eu não me 
lembro assim ao certo (Gestora). 
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É interessante registrar que houve interesse de ambas as partes. A implantação 

do PROEJA FIC nessa escola não foi uma imposição da Secretaria Municipal de 

Educação. A equipe escolar também queria que o curso fosse implantado na sua 

unidade, a fim de saciar um desejo da comunidade local, onde a escola está 

inserida. 

Outro quesito investigado nessa sessão foi em relação às expectativas iniciais 

dos sujeitos ao ingressarem no programa. Deste modo, perguntou-se o que eles 

esperavam quando começaram suas atividades no PROEJA FIC. Segundo os 

relatos, percebe-se que os mesmo, estavam esperançosos.  

 

Poxa! A gente sonhava viu! Aquela formação, a Secretaria de 
Educação aqui, a regional Pirajá também, o pessoal, o IFBA, a 
questão da atenção, entendeu? Do apoio que dava à escola, à 
gestão, aos professores. E então, assim, eu achei que era uma coisa 
que ia adiante, não ia ficar só aqui na Alexandrina, mas o resultado 
não foi esse (Gestora).  

A expectativa é de que isso fosse, vamos dizer assim, 
consubstanciado pela secretaria, pelo município e pelo IFBA, mas ao 
que parece é que o município faz sua parte, mas há muitas queixas 
por parte dos alunos em relação à prática lá no IFBA (Professor 1).  

 

Como é possível perceber, as expectativas eram grandes. Giravam em torno 

de uma presença mais efetiva da Secretaria Municipal de Educação na escola, bem 

como também de uma ação mais conjunta e integrada com o Instituto Federal. As 

expectativas giravam em torno também do perfil dos alunos. Para alguns 

professores, os alunos integrantes dos cursos do PROEJA FIC seriam alunos mais 

“maduros”.  

 

Eu mesmo esperava pegar um aluno que já estivesse maduro, que 
sabia o que queria. Muitos alunos foram mais pela questão da 
bolsa... E muitos estavam no noturno porque eram oriundos do turno 
vespertino e esses alunos chegavam para o noturno mais como 
punição. Então eles ainda não estavam conscientizados o que era o 
projeto do PROEJA FIC. Esperava encontrar um aluno maduro, 
capaz de saber o que ele queria (Professor 3). 
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Quando se refere a alunos “maduros”, o professor se reporta ao público mais 

jovem. Apesar da faixa etária dos alunos do PROEJA FIC ser muito diversa, 

englobando alunos dos 16 aos 60 anos de idade, pode-se dizer que o número maior 

de alunos se encontra na faixa dos 16 aos 24 anos.  

Em relação a ter acesso e conhecimento aos documentos normativos e legais 

do programa, todos os sujeitos entrevistados informaram terem recebido as 

orientações sobre as concepções e princípios do mesmo.  Informaram também 

terem recebidos os documentos normativos e orientadores da política do PROEJA 

no Curso de Formação Inicial, entretanto, as discussões sobre esses referenciais 

normativos somente aconteceram e foram estimuladas durante esse período de 

formação. Após término do curso de formação inicial, não aconteceram mais ações 

conjuntas que visassem a discussão das normas e ações prescritas nos documentos 

legais.  

Interessante registrar o depoimento de um dos professores entrevistados. 

Segundo ele, embora houvesse a discussão dos textos normativos e orientadores do 

PROEJA, no período do curso de formação inicial, esse material não foi distribuído 

em sua forma física. Ou seja, os profissionais não receberam cópias dos materiais 

utilizados pelos formadores. Dessa forma se conclui que os profissionais tiveram 

acesso às normas e orientações do programa apenas de forma oral. 

 

Não, fisicamente não. Nesses momentos de encontro são colocados 
como é feito como não é, as normas, mas (...) Não foi distribuído, 
não aconteceu de uma forma física (Professor 2). 

 

 

4.2.2 – Formação Inicial e Continuada dos Profissionais 

 

A proposta de Formação Inicial e Continuada para os professores do 

PROEJA configura-se como uma importante iniciativa governamental, visto que não 

existe atualmente uma formação acadêmica destinada à formação específica para 

os profissionais que irão trabalhar com essa modalidade.  
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O PROEJA surgiu no contexto educacional com o desafio de proporcionar 

uma “educação básica sólida, em vínculo estreito com a formação profissional, ou 

seja, a formação integral do educando” (BRASIL, 2007. p. 35).  

Embora a proposta do PROEJA integre duas modalidades da educação 

básica, sabe-se que a formação ofertada nos cursos de licenciatura não contemplam 

as especificidades que essas duas modalidades carregam.  O novo campo 

epistemológico inaugurado pelo PROEJA, demanda deste modo, uma atenção, no 

que se refere à formação destinada aos profissionais que irão trabalhar com o 

programa. 

Isto porque, ao se considerar o público do PROEJA, bem como as 

especificidades presente nessa modalidade, verifica-se que a necessidade de 

formação dos profissionais que nela irão atuar, é latente. O Documento Base que 

orienta a implementação da política traz o seguinte:   

 

Dessa forma, é fundamental que preceda à implantação dessa 
política uma sólida formação continuada dos docentes, por serem 
estes também sujeitos da Educação de Jovens e Adultos, em 
processo de aprender por toda a vida (BRASIL, 2007. p. 37).  

 

Diante disso, ao instituir o PROEJA a SETEC visando permitir uma maior 

sustentabilidade do programa, no que se refere à formação de professores, 

possibilitou a estruturação de quatro estratégias de formação.  

Inicialmente foram criadas as Especializações em PROEJA. Cursos esses 

oferecidos pelas instituições ligadas à Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica intencionava formar professores, gestores e técnicos para trabalharem 

com o programa.  

As primeiras Especializações em PROEJA tiveram início no ano de 2006. 

Orientados pelo documento denominado Capacitação de Profissionais do Ensino 

Público para atuar na Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Propostas Gerais para Elaboração 

de Projetos Pedagógicos do Curso de Especialização, várias instituições da Rede 

Federal implantaram esses cursos. No total foram 15 as unidades polos onde 

aconteceram as primeiras experiências dos Cursos de Especialização. 
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Outra estratégia de ação foi o lançamento do Edital PROEJA/CAPES/SETEC 

que possibilitou a formação do Programa de Apoio ao Ensino e a Pesquisa Científica 

e Tecnológica em Educação Profissional Integrada a Educação de Jovens e Adultos. 

Esse programa tinha como objetivo estimular a formação de profissionais em nível 

Stricto Sensu, o desenvolvimento de pesquisas, bem como, a produção e a 

disseminação do conhecimento em Educação de Jovens e Adultos integrada com a 

educação profissional. Também, a partir desse edital, foi possível a formação de 

parcerias e a formação de consórcios interinstitucionais, que acabou resultando na 

criação da Rede de Pesquisadores em PROEJA. 

A terceira estratégia de ação visando à formação de professores foram os 

Cursos de Formação Continuada em PROEJA. Esses cursos foram criados com 

vistas a atender professores das redes federais e estaduais que já possuíam 

especializações em outras áreas, mas iriam trabalhar com PROEJA e por isso 

mesmo, necessitavam de uma formação específica sobre o tema. Os cursos de 

formação tinham carga horária que variavam entre 120 a 240 horas. 

Os “Diálogos PROEJA” foram a quarta estratégia de formação para os 

professores do PROEJA. Consistia em encontros regionais, que eram organizados 

pelas instituições federais e que intencionava possibilitar o diálogo interinstitucional 

ente os sujeitos que estavam envolvidos com o programa. Com tal ação era possível 

à troca de experiências e conhecimentos construídos, o compartilhamentos das 

dificuldades e desafios enfrentados, bem como as possíveis estratégias de 

resolução de problemas.  

Por meio das diferentes estratégias de ação formativa impulsionadas, 

percebe-se um empenho da SETEC em propiciar, ainda que de forma incipiente, 

canais pelos quais os profissionais ligados ao PROEJA, possam adquirir um 

referencial que os habilite a enfrentar o desafio de trabalhar com esse programa. 

Para Maron e Lima Filho (2012), o PROEJA reconhece o vazio no que se 

refere à formação dos professores, por isso mesmo, entende a necessidade de uma 

formação inicial que integre a formação técnico profissional a formação geral na 

modalidade  EJA. 

O desafio encontra-se no fato do PROEJA ainda ser uma área que demanda 

maior investigação. Principalmente as questões ligadas à formação dos professores 
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para o programa. Colocar em prática um currículo que integre conteúdos da 

educação geral, seja ele no nível médio ou fundamental, com conteúdos da 

educação profissional, envolvendo ainda as abordagens e especificidades da 

Educação de Jovens e Adultos, não é tarefa fácil. Requer processos formativos 

contínuos, que sejam acompanhados e avaliados sistematicamente, visando sempre 

um aprimoramento nas questões que não estejam atendendo às normas 

estabelecidas e a demandas dos sujeitos em formação. 

Ainda com vistas a atender à formação dos profissionais que estariam 

envolvidos com o PROEJA, mas especificamente com o PROEJA FIC, o Ofício 

Circular nº 40 GAB/SETEC/MEC determinou a formação inicial e continuada dos 

docentes, profissionais da educação, técnicos e gestores. Segundo esse documento 

legal, todos os profissionais envolvidos deveriam ser capacitados em curso de 

formação continuada. 

Ainda segundo o Ofício 40, a formação desses profissionais deveria ser 

oferecida pela instituição proponente (nesse caso o IFBA). Segundo as prescrições 

contidas nesse documento, o curso de qualificação desses profissionais não poderia 

ter carga horária inferior a 200 horas. Quanto à instituição parceira, teria a 

responsabilidade de permitir a participação dos docentes, técnicos administrativos, 

profissionais da educação e gestores em todas as etapas e atividades de formação, 

bem como das atividades de estudo e pesquisa. 

O Documento Base que orienta a política descreve da seguinte forma os 

objetivos dessa formação:  

 

A formação continuada dos gestores, técnicos e docentes deve ser 
realizada, objetivando assegurar aos profissionais o aprimoramento 
para o exercício de suas funções, devendo garantir a (re)construção 
de conhecimentos voltados para: a elaboração do planejamento, a 
construção da proposta pedagógica, a elaboração de material 
didático que contemple a integração entre EJA e Educação 
Profissional, a elaboração de relatórios; e a implantação, 
implementação, acompanhamento e avaliação do projeto. Esta 
formação deverá ser permanente e sistemática, enfocando ações de 
natureza política, técnico-pedagógica e administrativa (BRASIL, 
2007, p. 51).  
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De acordo com o Projeto Pedagógico da formação continuada, o curso 

oferecido pelo IFBA teve duração de 12 meses e teve uma carga horária de 240 

horas, sendo dividido em dois módulos. 

Como as perguntas contidas no roteiro de entrevistas, diferenciava-se de 

acordo com a categoria dos sujeitos, não houve uma pergunta uniforme. Entretanto, 

as questões apresentadas aos sujeitos intencionavam que os mesmos discorressem 

sobre o curso de formação para atuação no PROEJA FIC. Dentre as questões 

direcionadoras a principal foi à seguinte: Você recebeu ou recebe formação para 

trabalhar com o PROEJA FIC? 

Todos os entrevistados informaram ter recebido a formação inicial. Entretanto, 

é valido ressaltar, que segundo as orientações para implantação do PROEJA, essa 

formação deveria acontecer de forma contínua. “Ser continuada e sistemática, 

enfocando ações de natureza política, pedagógica e administrativa” (SALVADOR, 

2009). Segundo os dados coletados, esse fato, não ocorreu. 

 

Recebi na época, hoje em dia, nenhuma. Recebi logo no início a 
formação inicial. Após a formação inicial não foi dada nenhuma 
(Professor 3). 

 

No início do curso, no início da formação, quando se propôs em 
trazer para aqui essa formação, os professores foram retirados de 
sala de aula e eu fui matriculado num curso para poder trabalhar com 
o PROEJA FIC (Professor 1). 

 

Outro dado relacionado à formação dos profissionais é que somente os 

professores da escola foram capacitados. Conforme as prescrições normativas, 

todos os envolvidos nos cursos deveriam receber a formação. “Todos os 

profissionais envolvidos, docentes, profissionais da educação, técnicos e gestores, 

deverão ser capacitados em curso de formação continuada” (BRASIL, 2009, p. 12). 

Inclusive, as instituições deveriam assumir o compromisso de possibilitar aos 

gestores, docentes e técnicos a participação nesses programas de capacitação: 

“Autorizar a participação de seus docentes, técnicos administrativos, profissionais da 

educação e gestores em todas as etapas e atividades do curso de formação 

continuada, bem como das atividades de estudo e pesquisa” (BRASIL, 2009, p. 26). 
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Acredita-se que tal recomendação é relevante, pois num contexto educacional 

a formação não deve se restringir somente aos professores. Tal percepção também 

é abraçada por Moura (2008), quando aborda sobre a formação para atuação na 

Educação Profissional.  

 

Nesse sentido, para afrontar a realidade vigente na direção 
apontada, os professores, técnico-administrativos e dirigentes das 
instituições de EPT, principais sujeitos envolvidos juntamente com os 
estudantes, necessitam ser muito bem formados e qualificados 
profissionalmente (MOURA, 2008, p. 30).   

 

Entretanto, desconsiderando tal recomendação, no contexto pesquisado, 

somente um grupo de sujeitos recebeu essa formação: os professores da escola 

municipal. 

 

Todos os professores da casa, entendeu? Nós recebemos uma 
formação, por sinal, uma formação muito boa. Essa formação foi feita 
aqui na escola. Nos primeiros meses a Secretaria de Educação 
disponibilizou professores substitutos. Foi feito um contrato 
emergencial pra poder substituir os professores da casa enquanto 
nós tomávamos nessa formação. Assim, a formação foi muito boa. 
Agora, tanto os professores quanto a gestão, a gente sentia falta. 
Porque, já que o PROEJA FIC é uma integração, né isso? Os 
professores do IFBA com os professores da Rede Municipal a gente 
não tinha essa formação. Eles não participavam dessa formação. 
Somente o pessoal da escola e algumas pessoas da regional e da 
Secretaria de Educação, da CENAP51 (Gestora). 

 

Os professores do IFBA não participaram da formação e as vozes dos 

sujeitos entrevistados revelam certo incômodo em relação a essa questão. Assim 

como no relato acima, o relato a seguir deixa isso em evidência.  

 

Muito bom o curso que nós tivemos, mas essa dificuldade de atrelar 
o nosso conhecimento, com o conhecimento do pessoal de lá foi todo 
o problema. Então o processo todo não teve integração (Professor 
4).  

 

                                                           
51

Coordenadoria de Ensino e Apoio Pedagógico (CENAP). 



126 
 

De acordo com os dados fornecidos, a não participação dos professores do 

instituto se deve a recusa desses de participarem da formação.  

Os professores daqui não foram. Eles se negaram! Se negaram 
porque como a grande maioria já tem mestrado e doutorado e é 200 
horas de formação. Era muito pouco para eles ocuparem o tempo já 
que estavam já no noturno (Coordenadora).  

 

Segundo a pesquisada, os professores do instituto, por já trabalharem com o 

público jovem e adulto nos projetos de extensão da instituição, não consideraram 

importante participarem da formação, pois acreditavam já conhecer o perfil do 

público dessa modalidade, bem como as concepções do ensino integrado. 

Interessante observar aqui é que esses profissionais não levaram em 

consideração as peculiaridades do PROEJA. Diante do inédito surgido pela 

integração da Educação Básica com a Educação Profissional na EJA, todo 

investimento com formação deveria ser considerado relevante. 

Levando em consideração o conjunto de toda Rede Federal, Moura (2012), 

relata que não havia nessas instituições um corpo de profissionais formados para 

trabalhar, especificamente com a EJA, e muito menos com o ensino integrado nessa 

modalidade.  

 

Na verdade, em nenhum sistema de ensino brasileiro existem 
profissionais formados para atuar nessa nova oferta, pois, conforme 
mencionado inicialmente, trata-se de uma inovação educacional, de 
maneira que ainda não há formação sistemática de docentes para 
nela trabalhar (MOURA, 2012, p. 118). 

 

Outro aspecto interessante a ser observado, aqui, está no fato dos 

professores do instituto não perceberem a importância da dimensão relacional do 

processo formativo proposto. Alegar que já conheciam o público da EJA não 

justificava a recusa para não realizarem o curso de formação. O que estava sendo 

proposto no momento, mas que disseminação de conhecimentos, era a construção 

de relações humanas entre os diferentes sujeitos que integrariam o programa. Deste 

modo, foram perdidas as possibilidades de troca entre esses sujeitos que em suas 

trajetórias profissionais, carregam marcas das suas identidades, suas histórias, seus 
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contextos. Elementos esses tão significativos e constituintes do fazer pedagógico de 

cada um. 

Para Nóvoa (1992), todo professor, durante o seu percurso profissional, deve 

adotar uma postura de busca, visando sempre o aprimoramento das suas práticas. 

Aprimoramento esse que não se alcança somente por meio do acúmulo de títulos. 

 

A formação não se constrói por acumulação de cursos, 
conhecimentos ou técnicas, mas sim através de um trabalho de 
reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 
permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante 
investir na pessoa e dar um estatuto de saber a experiência. 
(NÓVOA, 1992, p. 25). 

 

Nesse mesmo sentido, Moura (2008) diz que, a formação e a capacitação 

devem ir além da aquisição de técnicas didáticas de transmissão de conhecimentos. 

Quando se executa um projeto educacional nos moldes do PROEJA o que se deve 

considerar é o aspecto político e social desta ação. A superação do modelo 

educacional e socioeconômico vigente implica na formação de sujeitos críticos, 

reflexivos e autônomos. Construir uma base que possibilite tal formação, demanda 

esforços da parte de todos que estão envolvidos nesse projeto.  

A integração proposta transcende a mera ideia de aquisição de 

conhecimentos. Nesse projeto, o professor deixando de lado o papel de mero 

transmissor do conhecimento, adota uma postura mediadora no processo de ensino 

aprendizagem. Aprendizagem essa que deve ser fundamentada dentro de um 

projeto coletivo de emancipação humana (BRASIL, 2007). Além disso, segundo o 

Documento Base do PROEJA, a formação continuada deveria “garantir a elaboração 

do planejamento das atividades do curso, a avaliação permanente do processo 

pedagógico e a socialização das experiências vivenciadas pelas turmas” (BRASIL, 

2007, p. 60). Diante disso, surge a questão: como construir esse projeto sem a 

colaboração de todos os sujeitos, nele envolvidos? 

É evidente como a recusa em participar do curso, por parte dos professores 

do Instituto Federal, gerou certo desconforto no grupo que estava na escola. Foi 

possível perceber que, já naquele momento, houve uma separação entre os sujeitos 
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que compunham as duas instituições. Esse fato pode ser comprovado através dos 

discursos abaixo. As falas são, na sequência, de um profissional que atual na Rede 

Federal e a outra na Rede Municipal. 

 

Foi complicado porque a gente tinha que gerir isso. E as pessoas se 
sentindo menosprezadas da prefeitura. Porque que a gente é 
obrigado? Porque se julgam melhores do que a gente? Aí tem essa 
discussão mesmo! E é maior do que o fato do PROEJA, que é o fato 
de ser um ser Rede Federal e um ser Rede Municipal de se associar 
a ideia de que o pessoal da Rede Federal humilha a Rede Municipal. 
Esses resquícios todos apareceram. Então, foi difícil no inicio. Mas 
no fim eles fizeram a formação (Coordenadora).   

 

(...) assim, o pessoal do município pra ter aula com o pessoal do 
IFBA que é antiga Escola Técnica. E aí pessoas muito qualificadas, 
veio o pessoal da UNEB52 nos qualificar... Interessante! Mas a 
grande dificuldade foi porque os professores do IFBA eles não se 
juntaram a nós. Então, assim, era como se a gente andasse numa 
vertente e eles por outra. Eles eram, pelo menos, a ideia que me 
veio, é que eles eram muito soberbos (Professor 4). 

 

É possível constatar que embora a formação houvesse acontecido, não 

atendeu aos critérios estabelecidos. A proposta de integração, inclusive para as 

etapas subsequentes do programa, começou a ser quebrada nesse momento. 

As novas demandas e necessidades que esses sujeitos estavam sendo 

inseridos sugeria a constituição de processos formativos contínuos. O novo contexto 

surgido com a instituição do PROEJA FIC demandava mais diálogos entre os 

sujeitos, bem como em relação às temáticas que envolvem o contexto e propostas 

do programa. Diálogos esses que envolveriam questões ligadas ao mundo do 

trabalho, às práticas interdisciplinares, a metodologias de trabalhos etc.  

Proporcionar as trocas e o compartilhar das experiências é uma estratégia 

enriquecedora para que a formação integrada possa acontecer.Para Araújo (2008), 

é importante o fortalecimento dos espaços de troca de experiências entre os 

profissionais, visto que por meio dessa ação, possibilita-se a socialização das 

experiências cognitivas, metodológicas e afetivas. 
                                                           
52

Universidade do Estado da Bahia. 
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É também uma forma de assegurar o trabalho colaborativo entres os 

diferentes sujeitos que estão nas diferentes instâncias educacionais, que concebem 

o programa, possibilitando assim o desenvolvimento de um trabalho integrado e 

integrador. 

Segundo Araújo (2008), o desconhecimento do princípio pedagógico que 

fundamenta essa proposta de trabalho, a falta de experiências concretas que sirvam 

de referência, bem como, a tradição da cultura disciplinar em que foram formados, 

faz com que os professores tenham dificuldade de trabalhar dentro da proposta do 

ensino integrado. 

Os sujeitos entrevistados, embora já tivessem experiências com a Educação 

de Jovens e Adultos, estavam sendo inseridos em um contexto novo. A integração 

da Educação Básica com a Educação Profissional configurava-se como um desafio, 

também para aqueles educadores. A formação conjunta, a troca de experiências 

como os professores do IFBA, naquele momento era de extrema importância, visto 

que os professores da Rede Municipal não tinham nenhuma experiência com o 

ensino profissionalizante. 

De um modo geral, os professores da educação profissional têm mais 

familiaridade com as questões técnicas do fazer produtivo, ligadas ao mundo do 

trabalho, que os professores da Educação Básica.   

Segundo Machado (2011), nas ações de formação inicial e continuada, 

voltadas para os professores, deve-se levar em consideração a heterogeneidade 

institucional, situacional e de trajetória profissional desses sujeitos.  

Nesse momento é interessante voltar mais uma vez o olhar para o Oficio 

Circular 40. Segundo esse documento, as instituições parceiras, deveriam autorizar 

a participação de seus docentes, técnicos administrativos, profissionais da educação 

e gestores em todas as etapas e atividades do curso de formação continuada, bem 

como das atividades de estudo e pesquisa. Ou seja, segundo a recomendação legal, 

os sujeitos vinculados às instituições parceiras, nesse caso a Secretaria de 

Educação de Salvador, deveriam obrigatoriamente participar do curso. Entretanto, 

em relação à formação dos sujeitos ligados aos institutos federais, não se encontra 

nenhuma imposição. 
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Em relação a essa questão, concordando com Lima Filho (2010), acredita-se 

que embora as ações de formação inicial e continuada estejam previstas nos 

documentos normativos do programa, faz-se necessário investigar, como tais ações 

vem sendo efetivadas.  Mais que a prescrição de normas é preciso acompanhar o 

processo implementado.  

 

(...) é necessário investigar se, e em que medida, as concepções ali 
enunciadas estão sendo implementadas e, se de fato, se constituem 
como estratégicas coerentes, necessárias e suficientes para que 
estes profissionais possam atuar com vistas à consecução dos 
objetivos de facilitar o ingresso, continuidade e conclusão dos cursos 
pelos jovens e adultos que constituem o público-alvo do PROEJA, 
propiciando-lhes uma formação integral tendo como eixos 
norteadores o trabalho, a cultura, a ciência e a tecnologia (LIMA 
FILHO, 2010, p. 8). 

 
 

No contexto pesquisado, foi possível perceber a inexistência, por parte da 

instituição preponente, de estratégias que possibilitasse a formação conjunta desses 

sujeitos. Aliado a isso, é possível afirmar que a não continuação da formação da 

equipe de trabalho configurou-se como um entrave, visto que se tratava de uma 

proposta educativa nova e diferenciada.  

Discorrendo sobre os desafios a serem enfrentados em relação à temática, 

Araújo (2008) registra a necessidade de se criar estratégias sólida de formação para 

os professores que atuam nessa modalidade. 

 

A definição do perfil do docente de educação profissional  necessário  
ao  projeto  de  sociedade  democrática  e  solidária,  que  requer  
que  se  trace  um itinerário de formação para estes profissionais 
docentes. A definição de estratégias claras, sistêmicas e “perenes” 
de formação inicial e continuada de docentes para  a  educação  
profissional,  configurando  tais ações como políticas de Estado.  “a 
definição de estratégias claras, sistêmicas e “perenes” de formação 
inicial e continuada de docentes para a educação profissional 
configurando  tais ações como políticas de Estado (ARAÚJO, 2008,p. 
62). 
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O PROEJA inseriu na agenda educativa uma nova perspectiva teórico-

metodológica, por isso mesmo, demandava e ainda demanda estudos, formação, 

diálogo, trocas, pesquisa e avaliação.  

 

 

4.2.3 – Integração 

 

A integração curricular proposta pelo PROEJA possibilitou o encontro de duas 

modalidades educativas que ao longo da história da educação nacional foram 

tratadas de forma isolada. Embora ambas as modalidades tenham como público 

alvo, jovens e adultos trabalhadores, as políticas educacionais empreendidas não 

possuíam caráter integrador. As ações governamentais, visando possibilitar a esse 

público uma inserção social por meio do acesso ao ensino e ao mercado de trabalho 

sempre aconteceram de forma isolada.  

Neste sentido, a política do PROEJA tem como grande desafio articular a 

elevação da escolaridade com a formação profissional do público jovem e adulto 

frequentador da EJA. Historicamente, o tipo de oferta educacional oferecido a esse 

público mostrou-se insuficiente e desarticulada.  

O PROEJA foi lançado no contexto político educacional, como uma proposta 

educativa que iria fornecer uma formação integral para o seu público. Segundo o 

documento orientador da política, o processo formativo norteado por essa 

perspectiva, deve possibilitar aos sujeitos o desenvolvimento efetivo dos 

fundamentos para participação política, cultural e social, bem como sua continuação 

nos estudos (BRASIL, 2007). Entretanto, discorrer sobre tais questões implica 

inicialmente trazer a tona os conceitos que balizam tal concepção formativa. 

Ciavatta (2005) discorrendo sobre essa temática, sinaliza que o significado de 

integrar é tornar inteiro, tornar íntegro. Ou seja, perceber as partes no seu todo. No 

caso específico do ensino integrado, pode-se dizer que integrar implica em 

considerar inseparável a educação geral da Educação Profissional em todas as 

experiências onde acontece a formação para o trabalho. 
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Nesse sentido, a formação integral teria como função a superação da 

dualidade histórica presente na educação brasileira que sempre manteve a lógica da 

cultura técnica versus cultura geral. Seria a busca da superação fazer e pensar, 

onde sempre se colocou de um lado o ato de realizar e do outro a ação do pensar, 

dirigir e planejar.   

Nessa proposta educativa o foco é a formação omnilateral, integral e 

politécnica dos sujeitos. A ominilateralidade compreende todas as dimensões do ser 

humano para se alcançar o desenvolvimento integral do trabalhador. Já a politecnia 

configura-se como o domínio científico e tecnológico dos processos produtivos. Isso 

implicaria para o trabalhador, a apropriação técnica e cientifica dos processos de 

produção rompendo deste modo com a divisão do trabalho. Segundo Moura (2013), 

a oferta dessa formação deve ser pública, igualitária para todos e de 

responsabilidade do estado. 

Sobre isso, Frigotto, Ciavatta, Ramos (2005), salienta que o objetivo da 

formação integral deve ser o resgate do princípio da formação humana em sua 

totalidade.  

Parte-se do pressuposto que a formação integral tem suas bases no 

pensamento de Marx e Engels, bem como na escola unitária pensada por Gramsci 

(CIAVATTA, 2005; MOURA, 2013).   

Para Marx a concepção de formação integral implica superar a divisão do 

trabalho, buscando a união do trabalho intelectual ao trabalho manual e o processo 

histórico de construção da sociedade sob a qual a formação integral se constrói. 

Para Marx a perspectiva é que a formação integral possibilitasse aos trabalhadores 

o domínio científico e tecnológico do novo processo de produção em curso, 

propiciando as condições para a construção de uma sociedade onde os 

trabalhadores se constituíssem como classe dirigente.  

Moura (2013) ressalta que as concepções de Marx sobre a formação integral 

e as concepções de Gramsci sobre escola unitária são complementares. Salienta 

que Gramsci aprofundou aspectos da politecnia que não haviam sido explorados por 

Marx, tais como: a dimensão intelectual, cultural e humanística. 

Discorrendo sobre formulação da ideia de escola unitária pensada por 

Gramsci, Moura nos traz: 

 



133 
 

A escola unitária ou de formação humanista (entendido este termo, 
‘humanismo’, em sentido amplo e não apenas em sentido tradicional) 
ou de cultura geral deveria se propor a tarefa de inserir os jovens na 
atividade social, depois de tê-los levado a um certo grau de 
maturidade e capacidade, à criação intelectual e prática e a uma 
certa autonomia na orientação e na iniciativa. (GRAMSCI, 1982 apud 
MOURA, 2013, p. 07). 

 

Para Moura, a escola unitária proposta por Gramsci é o local onde a formação 

integral deve acontecer.  

 

[...] na escola unitária, a última fase deve ser concebida e organizada 
como a fase decisiva, na qual se tende a criar os valores 
fundamentais do “humanismo”, a auto-disciplina intelectual e a 
autonomia moral necessárias a uma posterior especialização, seja 
ela de caráter científico (estudos universitários), seja de caráter 
imediatamente prático-produtivo (indústria, burocracia, organização 
das trocas, etc.). O estudo e o aprendizado dos métodos criativos na 
ciência e na vida deve começar nesta última fase da escola, e não 
deve ser mais um monopólio da universidade ou ser deixado ao 
acaso da vida prática: esta fase escolar já deve contribuir para 
desenvolver o elemento da responsabilidade autônoma nos 
indivíduos, deve ser uma escola criadora. (GRAMSCI apud MOURA, 
2013, p. 07). 

 

Saviani (2007) salienta que a forma como o Ensino Fundamental é 

organizado, tem como referencia a organização da sociedade vigente. Deste modo, 

diante das exigências da sociedade contemporânea, demanda-se um acervo mínimo 

de conhecimentos a fim de que o sujeito possa participar ativamente da vida em 

sociedade. Assim, tendo como referências essas exigências é que os currículos 

escolares são estruturados.  

No que se refere à Educação Profissional, conforme a citação acima, Gramsci 

acreditava que sendo de caráter universitário ou não, essa oferta deveria ser 

posterior à escola unitária e humanística, de cultura geral e fundamentada no 

princípio educativo. 

Deste modo, nesse momento, é interessante discutir a concepção de trabalho 

que orienta a política do PROEJA, a fim de melhor compreender, dentro do contexto 

relacional educação e trabalho, a proposta formativa por ele fomentada. Conforme 

anunciando anteriormente, na política que hora se discute, o trabalho é percebido 

como um princípio educativo. 



134 
 

Segundo Ciavatta (2005), princípios são leis ou fundamentos gerais de uma 

determinada racionalidade, dos quais derivam leis ou questões mais específicas. 

Deste modo, no caso do trabalho como princípio educativo, tal afirmação remete 

pensar na relação existente entre trabalho e educação, entendendo o trabalho 

dentro de uma perspectiva formativa e a educação como uma ação humanizadora, 

capaz de desenvolver as múltiplas potencialidades dos seres humanos. 

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), perceber o trabalho enquanto 

princípio educativo implica compreende-lo não apenas como uma técnica didática ou 

método para a aprendizagem. Antes, convém compreende-lo como um princípio 

ético-político, onde o ato de educar objetiva formar para reconhecer-se no mundo e 

atuar no mundo, possibilitando assim o processo de emancipação do sujeito. 

Um processo formativo que tenha como foco a emancipação do sujeito deve 

superar a ideia simplista de formar para atuar no mercado de trabalho. Antes, faz-se 

necessário buscar oferecer uma educação que possibilite a formação dos sujeitos 

em todas as suas dimensões. A fim de que o mesmo possa compreender o mundo, 

bem como o processo histórico e social no qual está inserido. 

No contexto capitalista atual, embora se constitua como elemento de 

exploração humana, o trabalho, como já descrito anteriormente, não se configura 

apenas com tal. Ontologicamente, pode-se dizer que o trabalho cria o homem 

(Engels, 1986). É por meio do trabalho que os homens se diferenciam dos demais 

animais existentes na natureza. O trabalho possui sua dimensão criadora. 

Compreendido esses elementos, faz-se necessário pensar práticas educativas que 

contemplem o trabalho dentro de uma perspectiva mais humanizadora. 

Entretanto, para que isso aconteça, faz-se necessário pensar propostas 

educativas que rompam com a velha dicotomia presente na educação: trabalho 

intelectual x trabalho manual. Gramsci (1979) já sinalizava a necessidade de 

organizar o trabalho pedagógico dentro de uma perspectiva de formação unitária. 

Para ele, dentro dessa perspectiva é que reside o sentido do trabalho como princípio 

educativo.  A incorporação do trabalho intelectual na formação dos sujeitos 

trabalhadores a fim de formá-los como dirigentes e cidadãos.  

Diante disso, compreende-se que as políticas educacionais destinadas aos 

jovens e adultos trabalhadores, que utilizem a concepção de trabalho como princípio 
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educativo, como elemento norteador de suas ações, devem primar pela efetivação 

desse princípio a fim de possibilitar uma formação humana que favoreça a 

emancipação dos sujeitos por elas atendidos. 

Tendo esta análise como referência, o PROEJA configura-se como uma 

proposta educacional com um potencial diferenciador das demais propostas 

educacionais voltadas para o público da EJA. Por seu caráter diferenciado o 

PROEJA trouxe alguns desafios. De fato, efetivar uma proposta educativa que tenha 

como objetivo superar a fragmentação do saber, integrando dentro de um mesmo 

currículo os saberes de formação geral e os saberes de formação profissional é de 

fato o grande desafio dessa política. 

Desafio também porque busca romper com a dualidade estrutural persistente do 

sistema educacional brasileiro que sempre destinou aos mais pobres uma formação 

profissional mais aligeirada, tendo sempre como foco o mercado de trabalho. Assim, 

com vistas a aprimorar as práticas educativas e conceder aos jovens e adultos 

trabalhadores uma educação que supere a fragmentação do conhecimento, a 

integração é a forma de organização curricular adotada. 

 

A finalidade da formação integral é a superação da dualidade 
histórica presente na educação brasileira entre teoria e prática e 
cultura geral versus cultura técnica. Essa dualidade não é fruto do 
acaso, mas sim da separação entre a educação proporcionada aos 
filhos das classes média-alta e alta e aquela permitida aos filhos dos 
trabalhadores (BRASIL, 2007, p. 26). 

 

Além de romper com a fragmentação do processo formativo, a integração visa 

proporcionar a construção de um processo educacional, onde o trabalho é tomado 

como um princípio educativo e que busque nos fundamentos da pesquisa as bases 

para direcionar esse processo.  

Ao abordar sobre a temática, Ciavatta (2011) descreve que ainda que sejamos 

levados a compreender o ensino integrado como uma forma de relacionar processos 

educativos com finalidades próprias em um mesmo currículo, a compreensão do que 

vem ser a integração deve ser mais ampla. 

A perspectiva de integração remete a uma concepção de formação humana. 

Dentro desta concepção preconiza-se uma formação que seja integral e igualitária, 
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norteada pela prática social que o educando vivencia enquanto se forma e pela 

preparação para vida (MOURA, 2009).   

A formação humana implica a integração de todas as dimensões da vida. Dentro 

desta perspectiva o ensino deve possibilitar ao educando o desenvolvimento dos 

fundamentos para participação política, social, cultural, econômica e no mundo do 

trabalho.  Deste modo, o processo formativo orientado por essa concepção deve 

contemplar o trabalho a ciência, a tecnologia e a cultura. 

Dentro dessa perspectiva, vislumbra-se uma formação politécnica e omnilateral, 

que proporcione aos jovens e adultos trabalhadores uma compreensão das relações 

social de produção e do processo históricos de desenvolvimento das forças 

produtivas.  

A fim de apresentar de forma resumida os pilares conceituais que fundamentam 

tal concepção, apoiando-se em Moura (2006, 2009, 2013) e Ciavatta (2005) Ciavatta 

e Ramos (2011), elaborou-se o seguinte esquema síntese.  

 

 

 

Ao se compreender os eixos trabalho, cultura e ciência como dimensões 

indissociáveis da formação humana, compreende-se o trabalho como um princípio 

educativo. 
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Ciavatta e Ramos (2011) salientam que a compreensão que possuem da 

concepção de educação integrada não é necessariamente de uma educação 

profissionalizante. Contudo, diante do contexto educacional brasileiro, esta finalidade 

se impõe, por duas razões: 

A primeira delas refere-se ao caráter econômico.  Diante da necessidade do 

aluno jovem e adulto trabalhador de se inserir no mercado de trabalho, antes mesmo 

de concluir seu processo de escolarização básica, faz-se necessário de políticas 

públicas que contemplem a profissionalização para esse público. A segunda tem 

relação com o caráter dual da educação nacional que sempre desvalorizou a cultura 

do trabalho. 

Entretanto é válido ressaltar que formar profissionalmente é diferente de 

formar para o mercado de trabalho. Formar profissionalmente implica proporcionar 

que os indivíduos desenvolvam uma compreensão das dinâmicas sócio-produtivas 

que orientam as sociedades modernas. Além disso, é proporcionar que os mesmos 

se habilitem para o exercício crítico e autônomo das profissões, sem nunca esgotar-

se a elas. 

Diante da síntese exposta, acredita-se que a efetivação do ensino integrado, 

traz consigo muitos desafios, dentre os quais, sinalizam-se os seguintes: superar a 

dualidade existente entre formação geral e formação profissional; superar a ideia 

simplista de formar para o mercado de trabalho; focar na pessoa humana. 

Como se sabe, tal concepção de formação deve nortear a prática do 

PROEJA. Assim, a fim de saber como era estimulada a integração no contexto 

pesquisado solicitou-se que os entrevistados falassem sobre os momentos de troca 

e interação entre os professores da Educação Básica e dos professores da 

educação profissional. Também foi solicitado que discorressem sobre os 
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planejamentos de suas aulas e sobre o que eles achavam da ideia da proposta de 

integração do PROEJA FIC. 

Por compreender a integração dentro de uma perspectiva mais ampla, 

acredita-se que a ação integradora deve romper com a lógica clássica de 

justaposição de conteúdos. Nesse sentido, adota-se a interdisciplinaridade como 

referência para a construção do projeto pedagógico no ensino integrado. 

 

É importante diferenciar a interdisciplinaridade da simples 
justaposição de conteúdos escolares. A interdisciplinaridade pode ser 
entendida como regime de cooperação que se realiza entre 
disciplinas diversas ou entre setores heterogêneos de uma mesma 
ciência e que se faz por meio de trocas, visando o enriquecimento 
mútuo (BRASIL, 2009. P36). 

 

Nesse sentido, solicitou-se aos entrevistados que falassem como eram os 

momentos de troca e interação entre os professores da Educação Básica e os 

professores da educação profissional.  Os relatos são os seguintes: 

 

Existe essa carência dessa integração dos professores de lá com os 
professores daqui. A proposta é maravilhosa, mas na prática, como 
eu falei aí, existe essa carência, essa dificuldade, essa falta de 
integração, de um material adequado e que a gente não pode 
interagir (Professor 2). 

 

Pensar uma proposta integradora implica pensar em uma metodologia de 

trabalho que se paute na reciprocidade, na interação na mutualidade. Entretanto, 

embora exista um clamor por parte de um grupo, essa ação não é viabilizada, tendo 

como consequência disso a ausência de diálogo, elemento tão importante para 

construção de toda prática pedagógica. 

Ainda é possível observar por meio dos relatos a resistência de um grupo de 

professores (IFBA), que alegando uma série de questões, não se disponibilizaram 

para participar dos momentos de trocas promovidos pela instituição.  

 

Não há essa troca. A intenção era essa, mas aí me parece que eles 
alegam a dificuldade de locomoção, a sobrecarga de aulas que eles 
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teriam na escola. Entendeu? Mas nós do município, nós estamos 
sempre tentando fazer isso, já falamos, questionamos, brigamos, 
mas infelizmente não há esse contato entre o IFBA (Professor 1). 

 

Melhoraria mas você teria que conhecer os professores de lá. A ideia 
do currículo integrado é interessante, mas quando você divide as 
disciplinas eu acho que fica muito solto! (Professor3). 

 

Os professores reconhecem a necessidade de realização desse encontro, a 

fim de promover a interface dos conhecimentos gerais e específicos, tendo em vista 

a aquisição de um conhecimento mais global, que favoreça a aprendizagem dos 

alunos.  

Se tivesse seria uma coisa que facilitaria porque você conseguiria ver 
a dificuldade que o aluno estaria enfrentado lá; até o próprio 
comportamento dele lá eu acho que isso facilitaria a aprendizagem, 
porque aqui ele tá no habitat dele, ele tem um comportamento, chega 
lá ele vê outras pessoas, comportamento dele muda (Professor 3). 

 

A interdisciplinaridade é caracterizada pela intensidade das trocas entre os 

sujeitos e pela integração entre as disciplinas. Deste modo, avançar num projeto 

inovador que tenha a integração como base, requer, além de mudanças de posturas 

diante dos desafios que se apresentem, uma predisposição constante para 

aquisição de novos conhecimentos. Sem essa predisposição o projeto que se 

pretende empreender fica fragilizado e a formação que se pretende oferecer não se 

concretiza. A fragmentação toma corpo já na sua fase inicial e o projeto de formação 

humana no seu sentido lato não se efetiva.  

No contexto pesquisado não existem momentos de troca, quando existem, 

acontece somente entre os professores da Educação Básica.  

 

Esse ano não teve muito não, mas no ano passado, nos Ac’s, a 
gente juntava, eu e os outros professores, uma vez na semana e a 
gente trocava experiência e a gente fazia esse trabalho. Então era 
uma troca. Mas isso no ano passado, esse ano não aconteceu 
(Professor 4). 

 

Com o IFBA eu nunca tive! Nem na época da formação que seria 
uma época para os professores da escola terem feito junto com os 
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professores do IFBA, mas eles não vieram. A gente não conhece os 
professores de lá. Não tem essa troca (Professor3).  

 

Diante de tal relato, percebe-se que o trabalho realizado acontece de forma 

fragmentada, onde os professores e suas respectivas disciplinas mantêm-se 

separados, inviabilizando a organização de uma proposta integrada.  

 

Às vezes no AC53 é que os professores, sentam pra pensar uma 
atividade até em conjunto, mas na prática mesmo acaba cada 
professor até mesmo pela falta do material para trabalhar em 
conjunto, cada professor acaba trazendo seu próprio material 
(Professor 1). 

 

Com raríssimas exceções, nos Acs’s (Professor 4). 

 

O planejamento de modo geral acontece isoladamente e a comunicação 

interdisciplinar, bem como a possibilidade de interação entre os diferentes 

conhecimentos, se esvai.  

 

É feito individual! Porque na disciplina só tem eu como professor. 
Então, se tivesse outro, você poderia até sentar, até com professores 
de outras áreas. O que a gente consegue faze junto, coletivo é 
quando acontece um projeto. Mas a questão do planejamento é 
sempre individual (Professor 3).  

 

Como você sabe, o período do noturno é curto, a gente acaba 
levando essa demanda pra casa e fazendo sozinho mesmo 
(Professor 2). 

 

 

No contexto pesquisado urge a necessidade de se buscar estratégias para 

romper com essa lógica fragmentada de ensino. A formação integrada extrapola a 

                                                           
53

Atividades complementares – São reuniões que acontecem na escola para planejamentos das 

atividades pedagógicas. 
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ideia de compartilhamento do saber. A formação integrada prescinde a ideia de 

apropriação do todo, mas diante do que se prática, essa ação esta inviabilizada.  

 

Ficou a desejar porque a partir do momento que a gente não se 
integrou, ficou como se fosse duas vertentes de educação. Assim, 
você trabalha de uma forma e eles... Os meninos se queixavam 
muito porque assim... No inicio a grande dificuldade as pessoas do 
IFBA enxergarem que eles eram alunos que tinham conhecimento 
limitado pra determinados conteúdos. Então assim, a grande maioria 
se sentia humilhado, porque era como se eles não soubessem nada 
e a gente também não conhecia os profissionais. Então isso ficou 
muito aquela lacuna. Porque eles em momento algum quiseram se 
juntar a gente! (Professor 4). 

 

Transgredir com o modelo vigente é imperioso. As duas instituições precisam 

viabilizar estratégias de transgredir o modelo de organização curricular que se 

prática e buscar aproximá-lo das concepções que norteiam a política do PROEJA. É 

recorrente à demanda, por parte dos professores da escola, pelos momentos de 

troca, pela interação, pela integração.  

 

Eu acho que você integrar os profissionais (...) a questão da 
integração é mais importante. Você integrar as disciplinas. Se você 
conseguisse integrar os professores as disciplinas, ter uma relação 
dos professores do IFBA com os daqui da prefeitura, uma parceria 
mais forte, seria melhor. E a reciclagem dos professores tanto dos 
daqui quanto dos de lá facilitaria (Professor 3). 

 

Concordando com o professor do relato acima, acredita-se que uma possível 

solução para tal problemática seria uma efetiva formação continuada para os 

profissionais e a promoção de ações integradoras onde os mesmos pudessem 

interagir e trocar conhecimentos, experiências, expectativas etc. Tal iniciativa por 

parte da instituição proponente não é algo impossível de acontecer, mesmo porque 

também é uma ação prevista no Documento Base.  

 

Qualquer metodologia de trabalho exige uma reestruturação 
curricular; a reorganização dos tempos e espaços da escola; 
investimentos na formação continuada de professores, tendo em 
vista o seu aprimoramento, tanto na dimensão profissional quanto na 
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dimensão das relações pessoais; e uma coordenação pedagógica 
efetiva capaz de viabilizar tais procedimentos (BRASIL, 2009. p 37). 

 

Conforme percebido por meio dos relatos, o trabalho integrado não vem 

acontecendo. Infelizmente, não aconteceu em nenhum momento.  

 

Não tem! Nunca houve. A gente tem o contato com o pessoal da 
coordenação, mas como o professor, não tem! (Gestora). 

 

O diálogo entre os profissionais das diferentes modalidades não foi 

viabilizado, embora houvesse instrumentos e ações que permitissem tal 

possibilidade. Segundo Documento Base (2009), tais ações somente serão 

viabilizadas quando houver vontade política e a crença de que as mesmas poderão 

oferecer uma formação que atenda às reais necessidades dos alunos jovens e 

adultos.  

A formação integrada proposta pelo PROEJA, pressupõe a existência de uma 

inter-relação entre as disciplinas, no sentido de se complementarem. Segundo 

Ciavatta (2005), no caso da formação integrada o que se deseja é que a formação 

geral se torne parte inseparável da educação profissional nos diversos campos que 

se dá a preparação para o trabalho, independentemente de ser nos processos 

produtivos ou nos processos educativos.  

 

A integração não existe, mas a prefeitura, eu friso porque a realidade 
é essa, o pessoal do município, os professores, os profissionais do 
município, tanto a gestão como os professores, fazem sua parte, o 
pessoal do IFBA fazem também, agora não faz no sentido de estar 
todos juntos, integrados (Professor 1). 

 

Enquanto tal percepção não se desenvolve, o que se percebe é a efetivação 

de um processo de gestão fragmentado que não estimula, nem viabiliza uma ação 

metodológica integradora. As ações aconteceram de forma isolada e não dialógica.  

A instituição de uma proposta educativa nos moldes do PROEJA sinaliza para 

construção de práticas efetivas que favoreçam a sua realização. A integração 

demanda a constituição de espaços institucionalizados para sua constituição. Sendo 
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assim, acredita-se que a escola é o local apropriado para construção e reconstrução 

dessa integração. 

 

 

4.2.4 – PROEJA FIC (avaliação e perspectivas) 

 

Nessa sessão, objetivou-se permitir aos sujeitos entrevistados, realizar uma 

avaliação mais específica sobre o programa. A ideia era possibilitar aos mesmos, 

expor suas impressões em relação ao programa no qual estavam ajudando a 

implementar.  

Embora na maioria das vezes os implementadores não participem do 

processo de formulação da política, os profissionais que atuam no nível da escola 

não lidam com os textos das políticas de forma ingênua.  

Por isso, acredita-se ser importante realizar uma análise do programa a partir 

do olhar dos sujeitos que o fazem. Para compor essa sessão, foi solicitado aos 

sujeitos que discorreram sobre o material didático, sobre as dificuldades vivenciadas 

no trabalho com o PROEJA FIC. Também foi solicitado que falassem sobre a 

avaliação que faziam do programa, bem como suas expectativas futuras em relação 

ao mesmo. 

A partir dessa orientação, obteve-se o seguinte:  

Sobre o material didático... 

De acordo com o Ofício Circular nº 40 fazia-se necessário à produção de 

material pedagógico de orientação para implantação do PROEJA FIC, bem como 

para o desenvolvimento dos cursos. Segundo Documento Base do PROEJA FIC, 

por material didático ou educativo compreendia-se todos os recursos de apoio à 

mediação pedagógica, baseados no uso das tecnologias de comunicação e 

interação para produção e veiculação das propostas pedagógicas (BRASIL, 2009, p. 

52).  
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Ao instituir essa ação, buscava-se suprir uma lacuna no que se refere aos 

materiais didáticos utilizados no trabalho com o público jovem e adulto. Sobre isso, 

Moura (2012) registra: 

 

(...) o material específico da EJA desconsidera as especificidades e 
diversidades desse público, entre as quais podem-se citar a faixa 
etária, os diversos níveis de maturidade intelectual, de experiência de 
vida e de domínio no uso dos recursos linguísticos. Em muitos 
desses materiais, o coletivo da EJA é tratado como uma criança 
grande, o que revela desconhecimento por parte dos profissionais 
que elaboram esse material de como aprende o adulto quando se 
encontra em situação escolar (MOURA, 2012, p. 9). 

 

O projeto pedagógico de formação continuada dos profissionais também 

previa a abordagem de metodologias de elaboração de material didático. O objetivo 

era que os profissionais em formação embasados pelos conhecimentos construídos 

ou (re) construídos, pudessem elaborar materiais didáticos que subsidiassem a sua 

prática pedagógica nos cursos do PROEJA FIC.  Esses materiais poderiam ser 

produzidos em forma de livros, vídeos, mídias etc.  

Para direcionar o diálogo sobre esse tópico foi solicitados que os profissionais 

falassem sobre o material didático utilizado nos cursos do PROEJA FIC. 

Intencionava deste modo, colher informações sobre o processo de elaboração, 

produção e utilização desses materiais. Entretanto, as vozes relatam o seguinte:  

 

Nos anos iniciais cada professor preparou seu material para eles 
reproduzirem lá, entendeu? Mas isso não ficou como um módulo que 
todo ano iria utilizar aquele material (Gestora).  

 

O material didático a gente deveria construir. Era o quê? Você 
construía o material. A ideia inicial era, em cima dos conteúdos da 
sua disciplina, fazer o material, seja em revista, seja em módulo, bem 
compactado, para que os alunos acompanhassem. No começo até 
funcionou! A gente produziu o material logo nos dois primeiros 
semestres, aí depois o IFBA levava esse material que a gente 
produzia, mandava rodar esse material e entregava a gente. Depois 
ficou a critério da própria escola. E na própria escola a gente sabe 
um pouco da realidade que é um pouco complicado pra tá rodando 
esse material (Professor 3). 
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No primeiro momento a gente produziu a partir do que os professores 
iam trazendo. Os de lá da escola e os daqui também (...) os daqui 
continuam tendo. Solda não tem muito porque solda é prática 
mesmo. Não tem um material de Solda. É muito técnico, aí o 
professor disse que não dá nem pra fazer um recorte porque exige 
um nível de compreensão que os alunos ainda não têm. Então é 
mais prático do que teórico. (...) No caso de lá, os professores não 
solicitaram, não fizeram o material e nós por isso, como eu disse, eu 
entendo que cabia ao coordenador de lá fazer esse trabalho. A gente 
começou a se afastar mais. Até porque como eles dizem, é deles 
mesmo! (...) E que eles se sentiam um tanto incomodados por 
parecer que eles não sabiam fazer. (...) E aí a coisa não funcionou. 
Não tem mais! Não é que tá proibido não. Se eles produzirem, vai 
ter! (Coordenadora). 

 

Conforme se observa nos relatos acima, no início dos cursos a produção do 

material didático aconteceu em forma de apostilas. Entretanto, não dentro de um 

projeto interdisciplinar como previa o projeto pedagógico dos cursos.  

 

Desenvolver material didático para auxiliar no ensino de jovens e 
adultos, através de um projeto interdisciplinar, objetivando possibilitar 
a manipulação de objetos concretos para a apropriação de conceitos 
e reconstrução de saberes a partir de conhecimentos prévios 
(SALVADOR, 2009, p. 22).  

 

Os relatos também permitem inferir que a proposta das “Oficinas para 

Elaboração de Material Pedagógico” possibilitou essa ação, porém, acredita-se que 

o fato da não continuação da formação desses profissionais configurou-se como um 

entrave no que refere à produção de novos e variados materiais pedagógicos para 

os cursos.   

A manutenção dessa ação era de extrema importância para o programa, visto 

que o uso de materiais inadequados nas práticas pedagógicas desenvolvidas na 

EJA surge como um dos fatores que favorecem a evasão escolar nessa modalidade.  

 

Em geral, a alta taxa de evasão tem origem no uso de material 
didático inadequado para a faixa etária, nos conteúdos sem 
significado, nas metodologias infantilizadas aplicadas por professores 
despreparados e em horários de aula que não respeitam a rotina de 
quem estuda e trabalha (MOURA, 2012, p. 11). 
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Também é possível evidenciar por meio dos discursos o “separatismo” 

instalado entre os sujeitos das duas instituições. Ou seja, os professores do Instituto 

Federal continuam elaborando os materiais e tendo suas reproduções garantidas, 

enquanto que os professores da escola, por conta de problemas estruturais da 

mesma, ficam sem esse recurso pedagógico que poderia contribuir e muito para a 

melhoria das aulas. 

Diante da não existência de materiais específicos para o desenvolvimento das 

ações pedagógicas com o PROEJA FIC, na escola, os docentes relatam da seguinte 

forma o uso dos materiais pedagógicos:  

 

Nós não trabalhamos com um material específico para o EJA, porque 
na verdade são alunos que trabalham que chegam cansados, não 
tem o dia todo em casa pra fazer atividades. Às vezes não tem 
acesso à internet. Então o que acontece? Nós trabalhamos de forma 
temática trazendo os materiais de casa e trabalhamos com eles de 
noite fazendo as atividades, discutindo os assuntos com eles, não 
tem um material didático pronto, formatado pra trabalhar com eles 
(Professor 1). 

 

Agora eu utilizo na minha aula muito quadro mesmo e muita lista de 
exercício, porque a gente não tem um livro específico para EJA 
(Professor 3). 

 

Conforme foi possível observar por meio dos relatos, segundo os professores, 

não existe na escola um material específico para a EJA. Para o desenvolvimento de 

suas práticas diárias, os professores desenvolvem materiais de acordo com o perfil e 

o nível das turmas. Esses materiais são produzidos individualmente por cada 

professor.  É possível dizer que há um esforço no sentido de buscar os meios para 

viabilizar o processo pedagógico. Infelizmente esse esforço acontece de forma 

isolada.  

 

O material infelizmente nós não temos tantos recursos para atender 
(...) não é um material que é planejado organizado de forma coesa 
entre os professores (Professor 2). 
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Ainda sobre o material didático para o trabalho com o PROEJA FIC, embora 

os professores da escola relatem as dificuldades da instituição para produção do 

mesmo, a coordenadora do Instituto Federal deixa claro em seu relato que caso 

esses materiais fossem elaborados, eles seriam viabilizados.  

Outro ponto importante a se observar é que os materiais didáticos não 

necessariamente seriam módulos ou apostilas. Conforme as orientações poderiam 

ser produzidas também vídeos aulas, mídias, materiais concretos etc. A ideia era 

possibilitar a construção de instrumentos que possibilitassem aos educandos a 

apropriação dos saberes construídos ou reconstruídos no âmbito do PROEJA FIC.  

A inexistência de um diálogo eficaz entre as partes cooperadas inviabilizou 

essa ação que poderia contribuir e muito para o desenvolvimento do trabalho dos 

docentes e para aprendizagem dos educandos. 

Também foi solicitado aos entrevistados que falassem sobre as dificuldades 

vivenciadas por eles no trabalho com o PROEJA FIC.  

Apesar de existirem dificuldades variadas, algumas, porém, aparecem como 

mais agravantes e isso fica evidenciado na fala da maioria dos entrevistados. Volta-

se aqui, ao material didático. 

Para os professores, a ausência de um material didático mais específico para 

trabalhar com a modalidade aparece como um elemento que dificulta o processo 

pedagógico. 

 

Hoje é a falta de material. (...) Ausência de material próprio para 
trabalhar com os alunos (Professor 4). 

 

Bom, as dificuldades é realmente a falta de um material didático 
apropriado, pensando nesse aluno que nós acabamos de falar, um 
aluno que vem do trabalho, que às vezes nem passa em casa pra 
tomar um banho, ele vem direto pra escola, um aluno que vem 
cansado, com sono, com fome, estressado pelo cotidiano, pelo 
transporte... Tem que ser um material que ele possa discutir de forma 
tranquila, pra ele sentir prazer em entrar na sala de aula. Você não 
pode ensinar ao pessoal do PROEJA FIC da mesma forma em que 
eu ensino o normal, você tem que realmente, é o que nós fazemos 
aqui então, nós não temos um material didático (Professor 1).  
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Pelo discurso acima é possível perceber a angústia do professor diante das 

carências em relação aos recursos pedagógicos à sua disposição. O público do 

PROEJA assim como o público da EJA regular, possui especificidades que devem 

ser consideradas ao se planejar ações pedagógicas voltadas para ele. A inexistência 

de instrumentos adequados para mediar o processo pedagógico nessa modalidade 

pode, inclusive, fazer com que os educandos deixem de frequentar a escola, 

ampliando assim as estatísticas de evasão nessa modalidade. 

Para outros professores, inclusive para a gestão escolar, uma das grandes 

dificuldades é a falta de interação e diálogo entre as partes envolvidas no programa. 

A ausência de um acompanhamento efetivo da instituição proponente (IFBA) e do 

órgão central de educação do município é colocada como dificuldades.  

 

A falta de um coordenador pedagógico e a falta de atenção 
entendeu? (...) Desse acompanhamento, tanto por parte do IFBA 
como do órgão central (Gestor). 

 

A necessidade maior é a interação do IFBA com a Alexandrina 
(Professor 2). 

 

Observa-se também a necessidade de mais profissionais envolvidos nas 

ações do programa. Na escola, além dos professores, somente a gestora e a vice 

gestora, do turno noturno trabalham com o PROEJA FIC. Vale ressaltar, contudo, 

que na unidade escolar também existem turmas da EJA regular e essas 

profissionais precisam atender às demandas da escola de forma geral.  

Em seus relatos, deixam claro que seria importante a presença de um 

coordenador pedagógico que atendesse exclusivamente às demandas do PROEJA 

FIC.  

A concretização de um programa nos moldes do PROEJA FIC demanda a 

existência de várias ações e recursos, dentre os quais os recursos humanos. A 

presença de profissionais bem preparados no ambiente escolar, pode contribuir e 

muito para a efetivação das ações propostas e para o bom êxito do programa.  

Outra dificuldade sinalizada pelos entrevistados, porém evidenciada pela 

pesquisadora, refere-se à falta de acompanhamento do programa. Deste modo, 
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incluem-se nessa categoria alguns apontamentos em relação ao processo de 

acompanhamento do programa. Mesmo porque as ações de monitoramento, estudo 

e pesquisa estavam previstas para serem desenvolvida no processo de 

implementação do PROEJA FIC. 

Segundo o Documento Base do PROEJA FIC essas ações deveriam ser 

realizadas em âmbito regional e federal. Deste modo, caberia a instância federal o 

acompanhamento da implantação e operacionalização do programa, com vistas a 

realizar ajustes e correções, quando necessárias (BRASIL, 2007). Já as instâncias 

regionais, a fim de atender determinada prescrição, deveriam atentar e atender as 

seguintes orientações: 

 

É da responsabilidade dos núcleos regionais a realização de 
reuniões semestrais objetivando discutir os resultados dos relatórios 
apresentados; prestar assessoramento técnico nas áreas que 
apresentarem dificuldades, de forma a assegurar a sustentabilidade 
de todas as ações previstas no plano de trabalho das instituições 
proponentes. Anualmente, os núcleos regionais deverão organizar 
reuniões gerais para socialização e avaliação das atividades 
desenvolvidas com representantes da coordenação-geral, 
instituições proponentes e demais parceiros (BRASIL, 2007, p. 54).   

 

A inclusão dessa ação tinha como intencionalidade promover a consolidação 

de espaços de integração das atividades que seriam desenvolvidas no âmbito do 

programa. Segundo os documentos normativos, com a inclusão das estratégias de 

assessoramento, monitoramento e avaliação buscava-se obter referenciais do 

contexto educativo onde o programa estava sendo desenvolvido. 

 Ao relatar sobre o acompanhamento do programa na escola a gestora 

expressa o seguinte: 

 

(...) nós já formamos uma turma, já estamos formando esse ano a 
segunda turma, já temos a terceira turma na casa, e assim a gente 
precisa de uma formação de um encontro entendeu? De uma visita 
do IFBA aqui (Gestora). 

 

O anseio pela presença mais efetiva da equipe que coordena o programa no 

IFBA é evidente.  Segundo a entrevistada, as visitas, o acompanhamento aconteceu 
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no momento inicial do curso, ou seja, na fase inicial de implantação do programas 

não houve continuidade.  

É interessante observar que caberia à parte proponente acompanhar a 

implantação e operacionalização dos cursos. Entretanto, a Secretaria Municipal de 

Educação, enquanto instituição parceira deveria constituir uma equipe técnica que 

fosse responsável por essa ação dentro da sua instância, fato esse que não 

aconteceu. Tal estratégia viabilizaria a articulação entre as instituições e poderia 

facilitar o diálogo entre ambas. 

 

Esse processo de monitoramento contínuo também permitirá aos 
gestores, corrigir rumos, introduzindo ações, identificando linhas de 
reforço de capacitação para técnicos e docentes de todos os níveis 
(BRASIL, 2007, p. 54). 

 

Segundo os dados coletados, alguns técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação até realizaram o curso de formação inicial, porém eles não atuaram 

enquanto equipe de acompanhamento do programa. A relação ficou somente entre 

coordenação IFBA e gestão da escola.  

A ausência de uma equipe que representasse o PROEJA FIC nas instâncias 

da secretaria também trouxe uma perda para o presente trabalho, visto que não foi 

possível identificar nenhum profissional que pudesse contribuir com as informações 

em âmbito de secretaria para enriquecimento da pesquisa. 

Embora seja evidente a necessidade de uma equipe de trabalho da secretaria 

para acompanhar o programa e promover a interlocução entre escola e Instituto 

Federal, a coordenadora do programa, do IFBA, declarou não achar necessária a 

presença da equipe da secretaria para articular e viabilizar as ações do PROEJA 

FIC. 

 

Não precisaria não! Se tivéssemos mais integrados, escola e IFBA, e 
um trabalho de mais interlocução, ou seja, se lá estivesse cobrando, 
nos mesmos moldes daqui. Eu cobro que eles frequentem aqui, aí 
quando eles sabem que eu vou pra lá tem frequência. Se a escola 
estivesse funcionando tranquilo, não precisaria (Coordenadora). 
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Considerando as demandas de trabalho existente nas duas instituições (IFBA 

e unidade escolar) e a ausência de uma equipe que fizesse a articulação entre 

ambas, é possível inferir que tais fatores corroboraram para o enfraquecimento nas 

relações entre as partes.  Entretanto tal articulação era necessária e deveria 

acontecer de forma contínua e efetiva.  

Conforme se previa nas orientações legais, a articulação e a mediação 

política em nível local configuravam-se como ações de extrema importância para 

que os resultados esperados fossem alcançados (BRASIL, 2009).  

Embora o Projeto Pedagógico do PROEJA FIC trouxesse uma relação 

descrevendo os principais procedimentos que deveriam ser utilizados para 

acompanhamento do programa, conforme se verificou, do que estava previsto, 

pouca coisa aconteceu.Dentre os procedimentos previstos, estavam os seguintes: 

Realização de Conselhos de Classe Diagnóstico e Prognóstico no meio de cada 

semestre e um Conselho de Classe Final no final dos semestres; Realização de 

reuniões pedagógicas periódicas com os docentes e gestores; Elaboração de 

relatório com os resultados semestrais dos discentes contendo dados de frequência, 

aprovação/reprovação e avaliação do desenvolvimento pedagógico do curso; 

Elaboração de relatório semestral do desenvolvimento do Curso PROEJA FIC 

(SALVADOR, 2009). 

Entretanto, conforme é possível observar por meio dos relatos, isso não 

aconteceu. Ao ponto da única forma de contato entre as instituições acontecer 

unicamente e esporadicamente, por telefone.  

 

Assim... o nosso contato é via telefone (Gestora) 

 

Como foi possível observar, a ação prevista demandava momentos de troca, 

de interação e de construção coletiva. Infelizmente, o afastamento das duas 

instituições contribuiu para o fracasso dessa etapa do programa. 



152 
 

Considerando que todo programa ou política pública passa por avaliações em 

sua fase de implementação e buscando indagar mais sobre essa questão, 

investigou-se se o Instituto Federal já havia feito alguma avaliação do programa 

durante a sua fase de execução. Isso porque o Projeto Pedagógico do PROEJA FIC 

previa essa ação (avaliação) dentre os procedimentos para acompanhamento do 

programa. Segundo documento orientador do programa, a partir da ação de 

avaliação, seria possível levantar e oferecer subsídios para direcionar outras 

iniciativas da mesma natureza do PROEJA FIC.  

 

Elaboração de um documento final apresentando todo o 
conhecimento adquirido com o monitoramento e as pesquisas dando 
subsídio à outras iniciativas desta natureza e divulgando a 
experiência realizada (SALVADOR, 2009, p. 24). 

 

Quando perguntado sobre a existência de um plano de avaliação organizado, 

contínuo e periódico, obteve-se a seguinte resposta: 

 

Com essa sistematização não. A gente faz isso recorrentemente 
(Coordenadora). 

 

Outro ponto observado em relação ao acompanhamento foi se a instituição 

tinha algum grupo de estudo organizado para discutir as questões específicas do 

PROEJA FIC.  

 

Isso não se viabilizou porque as pessoas não conseguem ver o 
grande valor que isso tem. Existe hoje um grupo de pesquisa em 
educação profissional, inclusive já virou especialização, mas em 
PROEJA não. (...) a gente tentou montar um grupo. Na verdade tem 
o registro, mas a funcionalidade não tem. A gente não formou corpo 
pra isso (Coordenadora). 

 

Levando em consideração a inexistência de um acompanhamento efetivo de 

um processo avaliativo periódico que subsidiasse as intervenções que se fizessem 
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necessárias ao longo do desenvolvimento do programa, bem como fornecessem 

elementos para continuidade ou término do mesmo, os dados acabam por 

demonstrar que tais fatores configuraram-se como elementos desfavoráveis ao 

projeto que estava sendo desenvolvido.  

 

Como eu te disse: existe uma coordenação que não funciona assim. 
O acompanhamento que a gente faz que é uma das vertentes do 
projeto não acontece nos moldes proposto. O acompanhamento que 
a gente faz é esse que eu tô te dizendo, é mais com os alunos 
(Coordenadora).  

 

Ao se pensar numa ação de acompanhamento para esse programa pretendia-

se “(...) como resultado a intervenção mais direta diante da problemática enfrentada 

no dia-a-dia, pelas escolas, pelos alunos ou pelos docentes, sempre no sentido de 

garantir a qualidade da formação oferecida” (BRASIL, 2009, p 53).  

Promover ações de avaliação durante a efetivação de qualquer atividade 

ajuda a garantir a qualidade da ação desenvolvida. O processo avaliativo permite 

identificar diversos aspectos inclusive êxitos e entraves. Negligenciar tal etapa pode 

incidir no risco de comprometer toda ação desenvolvida.  

Quando solicitados para falarem sobre a avaliação que faziam do programa e 

sobre suas expectativas em relação ao mesmo, os depoimentos são os seguintes: 

 

O PROEJA FIC tinha tudo pra dá certo. O PROEJA FIC não pode 
ficar só aqui na Alexandrina. Tem que voltar a ser tudo que nós 
tínhamos no início. Todas as formações. Tinha que ter o 
acompanhamento dos coordenadores do IFBA, dos coordenadores 
daqui, do pessoal da secretaria (Gestora).  

 

O projeto é bom. O problema é na execução dele. Agora eu não sei 
lhe apontar o entrave. Mas o projeto em si, é bom! (Professor 3). 

 

É um projeto que tem tudo pra dar certo! É necessário apenas que 
essa formação técnica fosse mais próxima do aluno, na própria 
escola, o espaço que a escola tem aqui tem condição de ser 
construído um prédio pra que possa fazer o curso aqui mesmo, pra 
que o aluno não tenha que se locomover de ônibus, dentro do 
trânsito, sai do ônibus normal entra no outro ônibus, voltar pra o 
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centro da cidade entendeu? O curso em si, o projeto é um projeto 
que tem tudo pra dar certo, inclusive ampliar não só pra solda e pra 
elétrica, mas fazer outros cursos até de hotelaria, de garçons, enfim, 
vários cursos (Professor 1). 

 

No relato acima, o entrevistado expõe elementos que ele considera 

desfavoráveis para um melhor de rendimento dos alunos. O fato das aulas 

específicas de formação profissional serem realizadas no IFBA é apontado como um 

desses elementos.  Para realização dessas disciplinas, os alunos se dirigem a 

escola municipal e de lá pegam um transporte que os conduzem até o Instituto 

Federal. Realizar essa rotina após um dia exaustivo de trabalho, como acontece 

com a maioria dos educandos do PROEJA, segundo o entrevistado é 

desnecessário, mesmo porque existe na escola espaço físico suficiente para que 

fosse montado nela uma estrutura física para atender às disciplinas de formação 

profissional. Ele sinaliza ainda a possibilidade de ampliação do programa pela 

inserção de novos cursos. 

 

Eu gostaria muito que tivesse outros cursos. Que levasse em 
consideração a realidade onde a escola está inserida. Precisava de 
um curso de hotelaria, de outros cursos, pra que os alunos 
começassem realmente, de fato, trabalhar (Professor 4).  

 

O entrevistado seguinte ressalta a necessidade do aluno jovem e adulto 

trabalhador se qualificar.  Relata também que considera a proposta do PROEJA FIC 

interessante. Entretanto não compreende o porquê da integração, a ponto de 

considerar a mesma, dicotômica.   

 

Eu vejo que hoje o PROEJA FIC é algo interessante, é uma proposta 
de trabalho maravilhosa. Agora foi dicotômica na proporção que não 
teve essa integração com relação às duas instâncias, do município 
com o Instituto Federal. Mas hoje eu vejo, porque eu penso que o 
jovem precisa se qualificar para o mercado de trabalho (Professor 3). 

 

Na mesma linha de raciocínio exposta acima, o relato abaixo também aponta 

questões ligadas à integração.  
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Eu avalio o PROEJA ainda como uma iniciativa boa, pode dar bons 
resultados, agora o que falta justamente é essa interação. Eu 
acredito nessa modalidade (Professor2). 

 

Para os demais entrevistados, faz-se necessário uma reformulação tanto no 

currículo, quanto na estrutura do programa.  

 

Eu avalio como um programa com grandes possibilidades. Eu ainda 
acredito nisso! Mas precisamos rever ele totalmente dentro do 
currículo, dentro da sua estrutura. Fazer as amarrações. Isso não foi 
o que a gente idealizou, mas foi o que foi possível. Mas precisamos 
de um envolvimento ainda maior do IFBA e da rede (Coordenadora).  

 

Os problemas estruturais ficam evidentes nas falas dos sujeitos entrevistados. 

Existe um distanciamento muito grande entre o prescrito e o efetivamente realizado. 

A implementação de um programa geralmente se efetiva pela ação dos sujeitos que 

estão no chão da escola. Entretanto, deixar sob esses sujeitos, exclusivamente, a 

responsabilidade dessas ações, configura-se uma postura inconsequente e 

irresponsável das instâncias executoras do programa. 

 

Eu acho que o programa esta se extinguindo. No início houve o 

acompanhamento, mas do meio pra o final, não houve mais. Eu acho 

assim, foi feito o projeto no início as turmas foram acompanhadas, 

mas agora, eu não tô vendo o acompanhamento das turmas. O 

acompanhamento não é só chegar na escola, olhar as cadernetas e 

vê se tá passado ou não. O acompanhamento é ouvir os 

profissionais, os professores, a direção da escola e perguntar: o que 

vocês querem que melhorem? Isso não acontece! Aí joga e deixa no 

barco a deriva e vamos vê o que acontece (Professor 3).  

 

Não adianta apenas propor, faz-se necessário pensar formas efetivas de 

acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações empreendidas, a fim de 

garantir no plano real tudo o que foi prescrito legalmente. 

 

 (...) agora assim é preciso que os poderes públicos levem muito 
mais a sério essa situação, não deixem só na mão da prefeitura, na 
mão do professor, da gestão da escola, tem que tá presente mesmo, 
entendeu? (Professor 1). 
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Diante do exposto, a síntese que se pode fazer é a seguinte: os professores 

demonstram gostar da proposta do programa. Entretanto, em seus discursos fica 

claro o desejo dos mesmos pela existência de um trabalho integrado.  Para alguns 

professores, o fato das aulas profissionalizantes serem realizadas em outro local, 

fora da escola municipal, acaba por dificultar esse processo de troca, dessa 

interação.  

Outra questão apontada também é a ausência das entidades responsáveis 

pela gestão do programa.  Segundo os relatos, as ações acabam sendo 

desenvolvidas em âmbito de escola e os professores acabam sentindo-se 

abandonados.  

Talvez seja por tal razão que ao falarem sobre suas expectativas quanto ao 

futuro do programa, percebe-se certa descrença e desesperança, por parte desses 

profissionais, na continuidade do mesmo.  

 

Todo o problema (...) que não é só daqui dessa unidade, os jovens 
eles estão sumindo da escola. Então hoje, eu não sei se continua 
porque assim, os jovens estão desaparecendo de sala de aula. Hoje 
a gente pega as salas de aulas vazias e não é realidade só da 
Alexandrina (Professor 4).  

 

Que ele vai acabar! Infelizmente que ele vai acabar. Se continuar do 
jeito que está como toda essa dificuldade. Sabe? Ele vai acabar! 
Desde o inicio do ano eu corro atrás de Coordenador Pedagógico pra 
aqui. Uma das coordenadoras que saiu daqui, quis voltar e não 
conseguiu. Uma outra coisa: toda essa gestão tá saindo esse ano. A 
vice-diretora do noturno também tá saindo. Vão vir pessoas novas 
que não conhecem o PROEJA FIC. Qual a minha expectativa? Que 
vai acabar!(Gestora). 

 

Os registros dessas duas falas expressam o sentimento existente no grupo de 

profissionais que trabalham com o PROEJA FIC. Embora empenhados nos 

desenvolvimento de suas práticas pedagógicas, os profissionais não vislumbram 

horizontes duradouros para o programa. Vale registrar que algumas das entrevistas 

foram realizadas em meados do mês de dezembro de 2014 e em nenhuma das 
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instâncias as gestoras sabiam informar se haveria abertura de novas turmas para o 

ano seguinte.  

No primeiro depoimento observamos a preocupação do professor com a 

questão da evasão. Inclusive é atribuída a esse fator uma possível finalização do 

programa. O interessante é que o PROEJA foi elaborado visando superar tal 

problemática na EJA em contexto nacional. Entretanto, conforme se observou no 

contexto pesquisado, a evasão continua sendo grande e o fato do PROEJA FIC ter 

uma proposta diferenciada de formação, não mudou esse quadro. O índice de 

evasão gira em torno de 30% das matrículas iniciais. Nesse caso, seria interessante 

investigar porque tal fenômeno vem acontecendo. A resposta a essa questões 

poderiam ajudar a compreender melhor o desenvolvimento do programa e suscitar 

alternativas para superação do problema. 

O outro registro é o depoimento da gestora escolar que diante da adversidade 

que enfrenta não percebe mais a viabilidade e a sustentação do programa. Sua voz 

reflete a descrença na proposta vigente e não vislumbra possibilidades de 

sobrevivência do mesmo.  

A partir dos dados acima analisados, algumas considerações se fazem 

pertinentes. Seria ingenuidade pensar que qualquer política pública ou programa ao 

ser implementado seria executado de acordo com o desenho inicial que foi traçado.  

A ação dos implementadores altera, modifica as políticas e por isso mesmo é 

que em cada contexto o desenrolar de uma política pode acontecer de forma 

diferenciada. 

No caso do contexto pesquisado, o que se observou foi uma fragilidade no 

que se refere à questão da integração.  Tal fator, já instalado desde o momento 

inicial do programa, perdurou por toda sua fase de materialização comprometendo, 

pode-se dizer assim, todo o programa.  

É válido registrar aqui que não foi intenção do trabalho levantar possíveis 

sucessos ou fracassos em relação ao programa pesquisado. A ideia era identificar 

como a política proposta estava sendo materializada.  

Deste modo, tendo como referencia tal postura, foi possível perceber, que 

embora existam predisposição e intencionalidades de ambas as partes, a política em 
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execução se reconfigurou e perdeu o seu traço inicial. Assim, a ação executada, 

deixou de ser a adequada para se tornar a possível de ser efetivada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa se propôs a investigar o processo de implementação do 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Formação Inicial e Continuada 

(PROEJA FIC), no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Salvador no 

período de 2010 a 2012 (primeira experiência do programa no Sistema Municipal de 

Educação). 

 O trabalho foi estruturado buscando tratar dos temas que envolvem o seu 

objeto de estudo. Assim, no primeiro capítulo, foram apresentados os marcos 

históricos que delinearam as políticas públicas educacionais voltadas para Educação 

de Jovens e Adultos e para Educação Profissional. 

Desse capítulo apreende-se que as ações e políticas voltadas para essas 

modalidades aconteceram de forma fragmentada e descontinuadas, principalmente 

no que se refere à EJA. Ao longo da história da educação nacional as ações 

voltadas para essa modalidade tiveram caráter assistencialista. Diante disso, 

assistiu-se a efetivação de ações de caráter emergencial e na maioria das vezes 

com foco na alfabetização. Deste modo, como foi possível observar, ao longo das 

décadas, as ofertas de cursos para EJA foram fundamentadas numa visão de 

educação compensatória.  

Acredita-se que a consolidação de uma política pública para a Educação de 

Jovens e Adultos implica reconhecer a necessidade de efetivação da garantia de um 

direito, fato esse que não foi vislumbrado no decorrer da história e por isso assistiu-

se a ausência de políticas públicas educacionais que possibilitassem o acesso a 

esse direito social. O reconhecimento da EJA como um direito, permite-nos 

reconhecer que esse direito refere-se às vivências plenas dos indivíduos. Implica 

também em reconhecer a necessidade de garantia de que esses indivíduos 

usufruam de processos educativos que possam ir além da mera escolarização, ou 

seja, demanda proporciona-lhes processos formativos que compreendam também 

suas vivências no trabalho, na cultura e na sociedade. No que se refere à educação 

profissional, não foi diferente.  
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Chega-se ao início do século XXI e observa-se uma certa ressignificação nas 

políticas educacionais direcionadas a essas duas modalidades. As mudanças 

provocadas pelo processo de reestruturação produtiva implicaram em novas 

demandas de formação para o trabalhador. A urgência por mão de obra qualificada 

e por uma maior elevação da escolaridade não podem ser ignoradas. Diante desse 

fato, urge a necessidade de propor um processo educativo que dê conta dessas 

novas exigências. 

Deste modo, é possível inferir que se faz necessário impulsionar algumas 

propostas a fim de garantir o direito do jovem e adulto trabalhador usufruir de uma 

educação de qualidade. É nesse contexto que nasceu o PROEJA. 

O capítulo II procurou retratar essa política que tem como foco a integração 

da Educação Profissional com Educação de Jovens e Adultos. Proposta essa que se 

configurou como uma possibilidade de oferta diferenciada e inovadora. O PROEJA 

possui pressupostos e princípios que considera as especificidades do mundo do 

trabalho, mas não se restringe a elas. Deste modo, seu objetivo é contribuir com a 

melhoria das condições de inserção social, econômica e cultural dos jovens e 

adultos trabalhadores. O objetivo é ofertar uma educação que tenha como 

fundamento os princípios da politecnia, onde trabalho, ciência, cultura e tecnologia 

se articulem e integrem.   

Em relação ao PNE, a Meta 10 prevê oferecer, no mínimo, 25% das 

matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos ensinos fundamental e médio, na 

forma integrada à Educação Profissional. Entretanto, ao tomar como referência os 

dados do Censo Escolar de 2014, percebe-se como o alcance dessa meta 

apresenta-se como um grande desafio a ser superado. 

Com base nos dados do Censo Escolar 2013, as matrículas na EJA integrada 

foram de 20.194 no Ensino Fundamental e de 41.269 no Ensino Médio. Deste modo, 

o alcance da Meta 10 representaria o desafio de passar das 2.447.792 da EJA 

regular para forma integrada. Isso representaria um quantitativo de 611.948 

matrículas de EJA integrada no Ensino Fundamental. No caso do Ensino Médio, 

onde as matrículas na EJA regular formam 1.324.878, a oferta de 25% das vagas 

representaria o total de 333.219 matrículas na forma integrada. O grande desafio 

reside justamente no fato de atualmente, a porcentagem do número de matrículas 



161 
 

na EJA integrada está muito abaixo dos 25% previsto. No Ensino fundamental o 

percentual de atendimento é de 0,4% e no Ensino Médio de 3,3%.  

Concordando com Machado (2014), o desafio não se refere somente à 

ampliação da oferta. Ao se tomar a realidade das Redes Municipais de Educação 

brasileira, dentre as quais encontra-se a de Salvador, que em sua maioria não 

possuem Educação Profissional, será necessário a construção de estratégias 

sólidas de integração. Nas parcerias estabelecidas por meios dos convênios, as 

instituições parceiras necessitarão respeitar e cumprir as atribuições que lhes 

cabem, a fim de efetivar um processo educativo que contemple os objetivos 

propostos. 

A instituição de uma proposta educativa que contemple o ensino integrado 

implica encarar uma série de desafios. Esses estão relacionados a questões 

pedagógicas, administrativas, de infraestrutura e de formação dos profissionais. 

Como foi possível observar, a implementação de uma política nesses moldes, 

implica refletir sobre aspectos extremamente importantes e indispensáveis para sua 

consolidação. 

A primeira delas se refere aos riscos que se corre quando da opção pela 

integração. É de extrema importância a construção de um projeto pedagógico que 

assegure a formação integral dos alunos. Caso isso não ocorra, corre-se o risco da 

integração proposta transformar-se apenas em mais um instrumento de preparação 

dos jovens e adultos para o mercado de trabalho.  

Tomando como referência o PNE, acredita-se que o PROEJA tem um campo 

amplo de demanda e consequentemente, atuação. Porém, embora exista esse 

campo de possibilidades para ampliação do programa, o que se observou por meio 

dos dados apresentados e por meio da pesquisa é que infelizmente o programa vem 

sendo precocemente esquecido e abandonado em detrimento de outros programas 

governamentais que não possuem a mesma concepção. Tal problemática configura-

se como um retrocesso na luta histórica que vem se travando em prol de uma 

educação mais consistente para o jovem e adulto trabalhador. Retrocesso também 

no que se refere à superação da dualidade estrutural no qual se organizou a 

educação nacional. Ao discorrer sobre isso, Ciavatta e Ramos (2014) escrevem: 



162 
 

No debate político e acadêmico, as políticas ambivalentes do 
poder público promovem a descrença na superação da 
dualidade e fragmentação no ensino médio e na educação 
profissional. Alimentam a disputa do consenso da sociedade e 
dos recursos públicos para a educação profissional, reduzida à 
funcionalidade ao mercado, ou para a travessia acidentada 
para a educação unitária, omnilateral, politécnica ou a 
formação integrada entre o ensino médio e a educação 
profissional como política pública (CIAVATTA e RAMOS, 2014, 
p. 36). 

 

Acredita-se que ao se negligenciar tal política, negligencia-se também tudo 

que foi produzido em prol da sua efetivação enquanto política pública educacional 

voltada para a EJA. 

A fim de saber como a proposta do PROEJA FIC efetivou-se no âmbito do 

Sistema Municipal de Salvador, elegeu-se as seguintes categorias de análise: 

Entrada/Ingresso (dos profissionais) no programa; Formação Inicial e Continuada 

dos profissionais; Integração; PROEJA FIC (pelo olhar dos sujeitos – avaliação e 

perspectivas). Os dados revelaram aspectos importantes que permearam o processo 

de implementação do programa.  

Em relação à Entrada/Ingresso (dos profissionais) no programa, verificou-se 

que todos os profissionais entrevistados já possuíam experiência com a Educação 

de Jovens e Adultos. Contudo, somente a Coordenadora do Curso conhecia os 

aspectos relacionados à Educação Profissional. Isso se dá ao fato dessa profissional 

trabalhar no Instituto Federal. 

Os professores foram inseridos num universo epistemológico novo que 

demandava formação inicial e continuada. Contudo, verificou-se que a ação 

formativa aconteceu somente no momento inicial da implantação dos cursos. 

Percebeu-se também que os profissionais não tiveram disponibilizados os 

documentos normativos que orientam a política do PROEJA. Conforme relatos, a 

única forma de acesso foi por meio dos slides que eram exibidos nas aulas.  

Acredita-se que a institucionalização do PROEJA, enquanto proposta 

educativa, implica na construção de espaços formativos que contemplem a pesquisa 

como elemento base para aquisição do conhecimento. Ao não contemplar a 
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distribuição dos materiais e documentos orientadores da política aos professores, 

configura-se como uma negligencia institucional. 

Na medida em que não contemplou tal ação, acredita-se que a instituição 

deixou de fornecer aos professores os instrumentos essenciais para compreensão 

da nova proposta na qual estavam sendo inserido e que iriam ajudar a construir. 

 Em relação à formação dos profissionais envolvidos com o PROEJA FIC por 

meio dos dados, é possível afirmar que as ações promovidas não se mostraram 

suficientes. De um lado, foi possível perceber um grupo de professores que se viram 

obrigados a participar do curso de formação. Entretanto, para esse grupo, a ação 

formativa foi positiva, porém insuficiente.  

Do outro lado, os dados revelaram que para alguns professores, 

especificamente os do Instituto Federal, a ação formativa fomentada e prescrita pelo 

SETEC era desnecessária e dispensável. O fato desses profissionais já trabalharem 

com o público jovem e adulto nos Cursos de Extensão promovidos pela instituição, 

foi a justificativa utilizada para recusarem participar da formação proposta. Ainda, 

utilizando-se do argumento de possuírem formação acadêmica no nível de Mestrado 

e Doutorado, acreditavam possuir os conhecimentos necessários para trabalharem 

dentro da nova proposta educativa que estava sendo efetivada. 

Entretanto, é válido ressaltar que o trabalho com a EJA implica compromisso 

ético-político, principalmente, dos educadores. Todas as ações empreendidas 

buscando atender o universo da EJA devem ser percebidas dentro desta 

perspectiva. No caso da formação ou qualificação docente, não é diferente. 

Compreender a relevância do processo formativo para trabalhar com a EJA e com o 

PROEJA, especificamente, já demonstra a sensibilidade do docente para com a 

modalidade. 

Naquele momento, envolver-se na ação de formação proposta, configurava-

se um compromisso do educador, não somente com a sua formação para uma 

melhor atuação profissional. Demonstrava também o compromisso e o respeito com 

os seus pares e com os educandos que seriam beneficiados com os resultados do 

trabalho realizado. 
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O PROEJA, por inserir-se em um campo de conhecimento que ainda pode ser 

considerado novo, demanda investimentos. As especificidades e peculiaridades do 

público alvo do programa fazem emergir lógicas de aprendizagens diferenciadas. 

Investir em formação é uma das estratégias para garantir o êxito do programa. 

Entretanto, a fim de que tal êxito seja alcançado é importante que se empreendam 

investimentos quer sejam dos sujeitos envolvidos (professores, gestores, etc.), das 

instituições de ensino e dos poderes públicos, mesmo porque, conforme se 

observou as ações realizadas foram concebidas de forma fragilizada, não 

integradora, pontual e assistemática. 

As propostas empreendidas, com vistas à formação de professores para 

atuação no PROEJA, não podem sem concebidas dentro de uma perspectiva 

pontual ou momentânea. Faz-se necessário que essas ações estejam contempladas 

dentro de uma política pública direcionada para esse fim. Para tanto, é necessário 

que haja um maior comprometimento dos poderes públicos para instituição dessas 

ações formativas com vistas a fortalecer os processos empreendidos, a fim de que 

os mesmos não fiquem fragilizados e sujeitos à variação das ações gerenciais em 

vigor. 

É importante transcender com o caráter compensatório e assistencialista das 

ações vigentes e lançar um olhar mais acurado para as questões referentes à EJA e 

principalmente com as questões relacionadas à formação do seu educador. No caso 

do PROEJA, é relevante propor um política de formação permanente que tenha 

como princípios uma proposta de formação integrada e integradora. Formação essa 

que possibilite a efetivação de práticas pedagógicas que valorizem os saberes 

cotidianos, estimule a aquisição de conhecimentos científicos e tecnológicos, além 

de possibilitar a formação integral dos sujeitos. Isso requer compromisso e 

envolvimento de todos.  

Outro aspecto contemplado na análise dos dados foi a integração. Conforme 

foi possível observar por meio dos relatos, no contexto pesquisado, a integração não 

acontece nem em relação à organização dos espaços, das pessoas, nem em 

relação à organização curricular. A inexistência de estratégias de interação e 

consequentemente integração é o grande entrave para efetivação dessa política no 

âmbito do contexto pesquisado.  
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Acredita-se que a integração pressupõe a constituição de espaços coletivos 

de troca. Espaços para elaboração do planejamento coletivo. Espaços onde o 

currículo seja construído, tendo como referência o cotidiano da escola, a vivência 

dos alunos e o contexto social. Todas essas ações demandam que relações de 

trocas se estabeleçam. Nesse caso, entre os professores da Educação Básica com 

os professores da Educação Profissional. 

No contexto pesquisado não se percebeu nenhuma ação com vistas à 

superação dessa problemática. Deste modo, a construção de um espaço 

institucionalizado de troca, que possibilitasse inclusive a construção do currículo 

integrado, foco do programa, não foi reconhecida como uma necessidade.   

Compreende-se que a consolidação de uma política pública demanda 

esforços, não somente dos poderes públicos, mas também das instituições que se 

comprometem a materializar essas políticas. Diante disso, acredita-se que não basta 

apenas, implementar programas, antes faz-se necessário buscar estratégias para 

que os mesmos contribuam para o alcance das metas traçadas e dos desafios que 

possam surgir no decorrer do seu desenvolvimento. 

Os problemas vivenciados e a ausência de uma ação de acompanhamento 

efetiva do programa, fez com que o otimismo inicial dos profissionais fosse 

transformado em desesperança e incertezas. Diante das inúmeras ausências, eles 

não conseguem contemplar um horizonte duradouro para o programa e acreditam 

que em breve o mesmo será extinto. 

O quadro descrito não é muito animador. Entretanto, é importante 

compreender que embora existam dificuldades, a proposta do programa não é 

impossível de se efetivar. 

Ao compreender o PROEJA como um programa que traz benefícios à classe 

trabalhadora, possibilitando ao seu público o acesso à Educação Básica e à 

formação profissional, compreende-se também que para sua efetivação enquanto 

política pública, será necessário percorrer um longo caminho. 

Nesse percurso será necessário enfrentar vários desafios, dentre os quais 

encontram-se: as questões ligadas à efetivação do currículo integrado, à formação 

dos professores, ao acompanhamento do programa, a constituição de núcleos de 

estudo e pesquisa. 
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Finalizando, mas não esgotando as reflexões que esse trabalho nos permitiu 

realizar, acredita-se que a oferta dos cursos do PROEJA devem sim levar em 

consideração o mercado de trabalho, mas não pode e nem deve estar submisso e a 

serviço dele. Concordando com Ciavatta e Ramos (2014), compreende-se que no 

contexto de carência no qual se encontra os jovens e adultos das classes populares, 

a educação profissional torna-se uma necessidade.  

Dentro do contexto capitalista nos qual está balizada a sociedade brasileira, a 

inserção no mundo do trabalho apresenta-se como uma das primeiras necessidades 

para a sobrevivência humana.  Assim, a não conclusão da Educação Básica, bem 

como a não qualificação profissional para inserção no mercado de trabalho, 

apresenta-se como um elemento impeditivo para que o sujeito possa garantir a sua 

sobrevivência. 

Entretanto, diante do contexto de defasagem educacional que se encontra o 

público da EJA, faz-se necessário oferecer-lhe uma proposta educativa que 

transcenda a simples certificação (BRASIL, 2007). É necessário propor uma 

educação com caráter mais ampliado, mais crítico, que busque articular o trabalho 

no processo de constituição dos indivíduos enquanto seres humanos.  Deve-se 

buscar ofertar uma educação que não seja focada unicamente na lógica da 

qualificação, da preparação para o trabalho. Antes, deve proporcionar uma formação 

onde o individuo se reconheça em sua atividade geradora (FRIGOTTO, 2005).  

Acredita-se que a efetivação do PROEJA enquanto política pública irá se 

concretizar, de fato, como uma política diferenciada para o jovem e adulto, não 

somente se sua proposta continuar em execução. Assim, espera-se que a eficácia 

de sua proposta seja evidenciada, a partir do momento em que a formação oferecida 

ao seu público, consiga prover os meios para que esses indivíduos adquiram 

conhecimentos anteriormente desconhecidos, adquira outros saberes que os habilite 

a desvendar a realidade social, cultura e econômica na qual estão inseridos, 

tornando-os de fato, sujeitos do seu saber (FREIRE, 1980). 

Acredita-se que o PROEJA é hoje a alternativa mais viável para que essa 

proposta educativa se efetive.  
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APÊNDICES 1 – Roteiro de Entrevista com professores 

 

 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
   CENTRO DE EDUCAÇÃO 
   PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
   LINHA - POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO  

 

Nome: 
 
Formação acadêmica:  
(      ) Graduação   (      ) Especialização  (      ) Mestrado  (      ) Doutorado  
Tipo de vínculo: 
(      ) Efetivo  (      ) Substituto  (      ) Temporário 
Tempo de atuação na instituição:  
(      ) 0 a 3 anos    (      ) 4 a 7 anos      (      ) 8 a 10 anos    (      ) mais de 10 anos   
Tempo de experiência na docência da EJA: 
(      ) 0 a 3 anos    (      ) 4 a 7 anos      (      ) 8 a 10 anos    (      ) mais de 10 anos   
Tempo de trabalho com o PROEJA FIC: 
 

 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

 Como se deu seu ingresso nos cursos do PROEJA FIC?  

 Antes de iniciar as suas atividades no PROEJA FIC você recebeu algum tipo de formação?  

 

MATERIAL DIDÁTICO  

 Existe algum material didático para trabalhar com as turmas do PROEJA FIC? 

 Em caso afirmativo:  

 Quais são os materiais?  

 Você utiliza esses materiais na sua prática pedagógica? Por quê? 

 Com qual freqüência você utiliza esse material? 

Em caso negativo:  

 Quais estratégias e recursos você utiliza para desenvolver suas atividades pedagógicas no 

PROEJA FIC? 

 

CURRICULO / INTEGRAÇÃO   

 A forma de organização dos cursos do PROEJA FIC contribui para o desenvolvimento das 

suas atividades pedagógicas? 

 Onde e quando você planeja suas aulas? 

 Os professores da educação básica trabalham (ou convivem) com os professores da 

educação profissional? 

 Há integração no PROEJA FIC? 

 

PROEJA FIC  
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 Durante o período que está atuando no programa você teve acesso a algum tipo de 

documentação sobre o PROEJA FIC? 

 Em seu trabalho nos cursos do PROEJA FIC quais as principais dificuldades vivenciadas? 

 Você considera a proposta do PROEJA FIC uma proposta diferenciada para EJA (SEJA – 

Segmento de Educação de Jovens e Adultos)? Por quê? 

 Como você avalia o PROEJA FIC? 
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APÊNDICES 2 – Roteiro de Entrevista com Coordenadora do PROEJA FIC 

do Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica da Bahia 

 

 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
   CENTRO DE EDUCAÇÃO 
   PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
   LINHA - POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO  

 

Nome: 
 
Cargo ou função que desempenha: 
 
Tempo de atuação na função atual: 
 
Formação acadêmica:  
(      ) Graduação   (      ) Especialização  (      ) Mestrado  (      ) Doutorado  
Tipo de vínculo: 
(      ) Efetivo  (      ) Substituto  (      ) Temporário 
Tempo de atuação na instituição:  
(      ) 0 a 3 anos    (      ) 4 a 7 anos      (      ) 8 a 10 anos    (      ) mais de 10 anos   
Tempo de trabalho com o PROEJA FIC: 
 

 

IMPLANTAÇÃO  

 Como aconteceu o processo de implantação do PROEJA FIC em Salvador?  

 Porque a Escola Alexandrina Pitta foi escolhida para implantação do programa?  

 Quais foram às dificuldades enfrentadas no processo de implantação?  

 

OS CURSOS  

 Como foi elaborada a proposta pedagógica dos cursos do PROEJA FIC?  

 Quem participou da elaboração da proposta pedagógica dos cursos do PROEJA FIC?  

 Quais os cursos desenvolvidos? Quantas turmas? 

 Como foi feita a seleção dos cursos a serem ofertados?  

 Porque esses cursos foram escolhidos para serem ofertados?  

 Qual o perfil do aluno que se pretendia formar nos cursos oferecidos? 

 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

 Como aconteceu o processo de escolha dos profissionais para trabalharem nos cursos do 

PROEJA FIC?  

 Houve formação inicial para os profissionais envolvidos no PROEJA FIC? 

 Quantos profissionais do instituto (professores, coordenadores, funcionários etc.), estão 

envolvidos com o trabalho do PROEJA FIC?  

 De que forma a instituição capacita seus profissionais para trabalharem no PROEJA FIC?  
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MATERIAL DIDÁTICO  

 Foi produzido algum material didático específico para trabalhar com as turmas do PROEJA 

FIC?   

 Em caso afirmativo:  

 Quais foram estes materiais?  

 Quem participou da elaboração dos mesmos?  

 Esses materiais são utilizados pelos professores?  

 

ACOMPANHAMENTO / PESQUISA  

 Existe na instituição algum grupo específico realizando de trabalho  (estudo e pesquisa) sobre 

o programa no município?  

 Como é feito o acompanhamento do desenvolvimento do programa na escola?  

 Quem são os responsáveis?  

 

PROEJA FIC  

 Como você avalia o PROEJA FIC? 
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APÊNDICES 3 – Roteiro de Entrevista com Gestora Escolar 

 

 

   UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 
   CENTRO DE EDUCAÇÃO 
   PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 
   LINHA - POLÍTICA EDUCACIONAL, PLANEJAMENTO E GESTÃO DA EDUCAÇÃO  

 

Nome: 
 
Formação acadêmica:  
(      ) Graduação   (      ) Especialização  (      ) Mestrado  (      ) Doutorado  
Tipo de vínculo: 
(      ) Efetivo  (      ) Substituto  (      ) Temporário 
Tempo de atuação na função atual: 
 
Tempo de atuação na instituição:  
(      ) 0 a 3 anos    (      ) 4 a 7 anos      (      ) 8 a 10 anos    (      ) mais de 10 anos   
Tempo de experiência na EJA: 
(      ) 0 a 3 anos    (      ) 4 a 7 anos      (      ) 8 a 10 anos    (      ) mais de 10 anos   
Tempo de trabalho com o PROEJA FIC: 
 

 

FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS 

 Como se deu seu ingresso nos cursos do PROEJA FIC?  

 Antes de iniciar as suas atividades no PROEJA FIC você recebeu alguma formação?  

 Quantos profissionais da escola (professores, coordenadores, funcionários etc.), estão 

envolvidos com o trabalho do PROEJA FIC?  

 De que forma a instituição capacita seus profissionais para trabalharem no PROEJA FIC?  

 

INTEGRAÇÃO   

 Os professores da educação básica trabalham (ou convivem) com os professores da 

educação profissional? 

 Há integração no PROEJA FIC? 

 

ACOMPANHAMENTO  

 Como é feito o acompanhamento do programa na escola?  

 Quem são os responsáveis?  

 

MATERIAL DIDÁTICO  

 Existe algum material didático para trabalhar com as turmas do PROEJA FIC?   

 Em caso afirmativo:  

 Quais são estes materiais?  

 Como e quando esses materiais são utilizados pelos professores?  

 



180 
 

PROEJA FIC  

 Durante o período que está atuando no programa você teve acesso a alguma documentação 

sobre o PROEJA FIC? 

 Em seu trabalho nos cursos do PROEJA FIC quais as principais dificuldades vivenciadas? 

 Você considera a proposta do PROEJA FIC uma proposta diferenciada para EJA (SEJA – 

Segmento de Educação de Jovens e Adultos)? Por quê? 

 Como você avalia o PROEJA FIC? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


