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Resumo

Este artigo tem como propósito apresentar, analisar e discutir sobre a aplicabilidade dos principais dispositivos
legais do PROEJA, especificamente no contexto, do curso técnico de segurança do trabalho, no campus Santo
Amaro, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). O intuito deste trabalho é
oferecer uma contribuição, na forma de apresentação geral e introdutória, no que tange ao PROEJA como
política pública que se quer inclusiva e de relevante valor social. Consideramos que, para que uma política
cumpra seus objetivos, é necessário muito mais que proposições e documentos, muito mais que desejo e
vontade política. É preciso que se considerem os percursos necessários para que o objetivo maior seja
atingido.

Palavras-chave: Educação. PROEJA. Inclusão.

Abstracto

Este artículo tiene como objetivo presentar, analizar y discutir la aplicabilidad de las disposiciones legales de
Proeja, específicamente en el contexto de la carrera técnica de seguridad laboral en Santo Amaro campus, en
el Instituto Federal de Educación, Ciencia y Tecnología de Bahía (IFBA ). El propósito de este trabajo es
proporcionar una contribución en forma de resumen y de introducción, con respecto a Proeja como política
pública que quiere valor social inclusiva y relevante. Creemos que para que una política para cumplir sus
objetivos, es necesario que más propuestas y documentos, mucho más que el deseo y la voluntad política. Es
necesario tener en cuenta las vías necesarias para el objetivo final que se alcanza.

Palabras- clave: la educación. Proeja. Inclusión.

Introdução

O presente artigo busca apresentar, analisar e discutir, à luz dos documentos legais, o modo como se dá a
seleção para o curso técnico em Segurança do Trabalho no PROEJA4 do campus Santo Amaro, do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), desde a sua implementação – 2010 - até 2013,
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cujo objetivo é oferecer oportunidade de estudos àqueles que não tiveram acesso ao ensino médio na idade
regular, constituindo-se, portanto, numa política pública de inclusão social.

Propomos neste artigo analisar o PROEJA, enquanto política pública de inclusão, no sentido de contribuir para
a integração sociolaboral dos cidadãos e cidadãs cerceados do direito de concluir a educação básica e de ter
acesso a uma formação profissional de qualidade, como estabelece o Decreto nº 5.840, de 13 de julho de
2006 (BRASIL, 2006) e o Documento Base do PROEJA. (BRASIL, 2007), bem como analisar se, dentro do
recorte espaço--temporal da pesquisa, os propósitos fundamentais do PROEJA estão sendo atendidos. Quais
sejam:

1. Incluir os sujeitos marginalizados e excluidos dos processos educacionais;

2. Através de formação e qualificação profissional, dar-lhes condições de empregabilidade;

3. Educar para a cidadania e para o trabalho.

Busca-se, assim, analisar se e em que medida a política efetivamente é inclusiva e assegura ao seu
público-alvo o acesso a uma formação adequada e coerente em relação às suas especificidades.

Esta investigação busca apresentar uma contribuição no sentido de propor reflexões à luz dos dados e
informações já coletados, a fim de que distorções e deslocamentos possam ser questionados para que essa
política cumpra seus objetivos.

Dentre tantas desigualdades sociais que assolam Brasil, o acesso à educação formal e à profissionalização é,
ainda, um dos grandes desafios tanto para o Estado quanto para a sociedade. Uma pesquisa encomendada à
consultoria britânica Economist Intelligence Unit (EIU), pela Pearson, empresa que fabrica sistemas de
aprendizado e vende seus produtos a vários países, nos dá a dimensão exata da situação da educação
brasileira: o Brasil ficou em penúltimo lugar em um ranking global de educação que comparou 40 países5.

Adotamos aqui a premissa de Barros e Mendonça (1995) iquando afirmam que, cada ano de escolaridade
adicional tende a elevar o nível salarial de um trabalhador em aproximadamente 15%. Ainda segundo estes
autores, é difícil imaginar políticas de combate à desigualdade salarial no Brasil que possam ter um poder
comparável ao das políticas educacionais voltadas para a redução da desigualdade educacional.

É nesse contexto que surge o PROEJA, política pública cujo objetivo é favorecer o acesso de cidadãos e
cidadãs a uma formação profissional, os quais não tiveram oportunidade de cursar o Ensino Médio em idade
apropriada, para, não somente elevar o nível de escolaridade, como também minimizar o problema da
empregabilidade e elevação da renda.

Segundo o Documento Base do PROEJA , as taxas de evasão escolar são de 12% no Ensino Fundamental
regular e de de 16,7% no Ensino Médio, acrescidas de distorção idade-série de 39,1% no Ensino Fundamental
e de 53,3% no Ensino Médio (BRASIL, 2007). A política tem como público alvo essa parcela da população,
com idade superior a 18 anos e que completou apenas o Ensino Fundamental. Por isso, o acesso deve-se dar
por perfil a fim de a política cumprir seus objetivos. Assim, a concorrência no processo seletivo, segundo o
Documento Base e o próprio Decreto 5.840 de 13 de julho de 2006 (BRASIL, 2006) deverá ocorrer entre os
iguais, ou seja, entre aqueles candidatos que atendam ao perfil traçado pela própria política.

Eliezer Pacheco, então Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, na introdução do Documento Base,
afirma: “O Proeja é mais que um projeto educacional. Ele, certamente, será um poderoso instrumento de
resgate da cidadania de toda uma imensa parcela de brasileiros expulsos do sistema escolar por problemas
encontrados dentro e fora da escola.” (BRASIL, 2007, p.3)

Educação profissional no Brasil: breve histórico

Em 23 de setembro de 1909, através do Decreto nº 7.566, foram criadas 19 Escolas de Aprendizes e Artífices,
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no governo Nilo Peçanha(BRASIL, 2009a) desse modo, oficializou-se o estabelecimento da Rede Federal de
Educação Profissional no país, destinada ao ensino profissional, primário e gratuito.

Neste período, o processo de desenvolvimento da indústria nacional, ainda em estágio embrionário, não
carecia de grande número de trabalhadores qualificados, por isso, a Educação Profissional era destinada aos
“desfavorecidos da fortuna”, que eram um impedimento para o progresso do país. O público alvo, portanto,
eram os pobres, ex-escravos e órfãos, entre outros marginalizados.

Com a consolidação da indústria nacional durante a Segunda República, a demanda por trabalhadores
dotados de maior qualificação cresce, especialmente em decorrência da substituição do modelo
agrário-exportador pelo nacional-desenvolvimentista e da abertura do Brasil à entrada do capital
internacional, no governo de Juscelino Kubitschek.

Em 1964, com o início a Ditadura Militar, a elevação da escolaridade dos trabalhadores tornou-se fator
determinante para o desenvolvimento industrial do país a fim de atender aos interesses do capital
internacional e da elite política nacional.

Com o acesso crescente da população ao ensino secundário, os estudantes passam a exercer grande pressão
pelo acesso ao Ensino Superior, marca distintiva de ascensão social. A educação profissional passa então a
atuar como instrumento para amenizar essa pressão.

Assim, ocorre a primeira tentativa de equivalência entre Ensino Técnico e ensino propedêutico, a Lei 4.024/61
incorporou ao currículo as disciplinas propedêuticas e, a partir de então, os egressos do Ensino Secundário do
ramo profissionalizante também poderiam acessar o Ensino Superior.

A década de 1980 foi marcada por profunda estagnação econômica em toda a América Latina. De acordo com
a lógica neoliberal, a crise do capital é culpa do Estado, o qual enfrenta grandes desafios como o desemprego
e a inflação. (PERONI, 2010)

O sucateamento e privatização de instituições estatais são as grandes marcas da década de 1990, além da
Reforma do Estado, a qual se fundamenta também na terceirização de serviços públicos essenciais. A
educação passa a configurar-se como mais um setor empresarial, com destaque para a expansão do Ensino
Superior privado. Vemos nesse período, a repetição do que ocorreu no Brasil Império, como nos fala Haidar:
“Multiplicavam-se na Corte e nas províncias nos locais de maior concentração urbana, as escolas privadas
elementares, secundárias e profissionais.” (2008, p.190). O Estado procura eximir-se da sua responsabilidade
para com a educação e a transfere ao setor privado. As escolas técnicas sofrem grande estagnação.

No período de 2003 a 2010, com uma postura mais progressista, o Estado brasileiro promove profunda
reformulação da Rede Federal e retomada da expansão da educação profissional e tecnológica, além da
implantação de novas unidades de ensino. Através da Lei 11.892/08 (BRASIL, 2008) institui a Rede Federal
de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, ao mesmo tempo em que cria os Institutos Federais de
Educação, Ciência e Tecnologia, dos quais, muitos são os resultados da fusão de Escolas Técnicas Federais
pré-existentes, que, juntas, passam a integrar uma única autarquia. Além de manterem a oferta de Ensino
Técnico-Profissionalizante com currículo integrado, estas novas instituições passam a oferecer Ensino Superior
público e gratuito.

Essa expansão dos Institutos Federais foi um grande avanço para a educação no Brasil. Entretanto, o
combate às desigualdades sociais precisava incluir os mais marginalizados, os jovens e adultos que não
conseguiram concluir os estudos. Até então, programas de alfabetização de jovens e adultos tinham outro
foco: alfabetizar. Não eram projetos educacionais. Na maioria das vezes, os estudantes satisfaziam-se quando
aprendiam a assinar o nome ou ler pequenos textos, placas, faixas, folhetos, pois não havia uma política que
lhes permitisse vislumbrar avanços nos estudos. Sobre isso a professora Magda Soares esclarece:
“...alfabetizado nomeia aquele que apenas aprendeu a ler e escrever, não aquele que adquiriu o estado ou a
condição de quem se apropriou da leitura e da escrita.”(2000, p. 19)
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Em 2006, por meio do Decreto n° 5.840, de 13 de julho (BRASIL, 2006), o PROEJA é instituído como
programa educacional brasileiro. Segundo o Documento Base, esse programa destina-se, primeiramente, aos
jovens e adultos que, já tendo concluído o Ensino Fundamental, não tiveram acesso ao Ensino Médio e muito
menos a uma profissão técnica de nível médio. O PROEJA surge como uma proposta para que esse público dê
continuidade aos estudos através da oferta de oportunidades educacionais que integram o Ensino Médio a
uma formação profissional.

Daí a importância de se averiguar como está-se dando esse acesso no IFBA Campus Santo Amaro, e se o
programa atende aos propósitos da inclusão educacional e social, visto que a sua proposta é considerar
previamente a questão da inclusão/exclusão social, princípio básico da política.

Espaço da pesquisa: O Município de Santo Amaro

A cidade de Santo Amaro, também conhecida por Santo Amaro da Purificação, é um município da
microrregião de Santo Antônio de Jesus, na mesorregião metropolitana de Salvador, no Estado da Bahia,
situada a 72 Km da Capital. O município foi elevado à categoria de cidade há 173 anos e teve forte tradição
na lavoura canavieira, comportando importantes engenhos de açúcar. Tal fato é relevante na medida em que
grande parte da população é descendente de quilombolas, o que se reflete diretamente no alto índice de
pobreza que, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil de 2010, é de 56,47%, e a taxa de
jovens entre 18 e 20 anos com Ensino Médio completo, era de apenas 26,78%.(PNUD, 2010)

Como fruto do programa de expansão da Rede Federal de Ensino Técnico, uma unidade do CEFET-BA foi
inaugurada em setembro de 2006. Hoje, por força da lei 11.892/2008 (BRASIL, 2008) passou a ser
chamado IFBA Campus Santo Amaro. A modalidade PROEJA teve início, no campus, em 2010 com o curso
Técnico em Segurança do Trabalho.

Procedimentos metodológicos

Após leitura e análise dos documentos, leis, decretos e editais para maior compreensão sobre o IFBA, o
PROEJA e os processos seletivos, procedeu-se à coleta de dados quantitativos junto à CORES - Coordenação
de Registros Escolares - e à Coordenação Técnico-Pedagógica – COTEP - setor é responsável pelas entrevistas
com os candidatos – realizadas pelas assistentes sociais a partir de 2012 – cujos relatórios são enviados à
Comissão do processo seletivo, instituído pela Pró-Reitoria de Ensino. Sua análise foi determinante para
cruzamento dos dados e maior percepção da realidade.

Nos editais de 2009 e 2010, (referentes aos processos seletivos para ingresso nos anossemestres
subsequentes) nos itens1 e 2 consta:

1 - DOS PROCESSOS SELETIVOS : A realização dos Processos Seletivos do IFBA no
ano de 2014 fica a cargo da Pró-Reitoria de Ensino/Departamento de Seleção de
Alunos, aos quais cabe a responsabilidade de planejar, coordenar, executar e
divulgar todas as informações pertinentes, de acordo com o calendário específico e
as providências cabíveis. (...) 2 - DISPOSIÇÕES GERAIS 2.1 O PROSEL 2010 (11)
dos Cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA destina-se a candidatos que
possuem a idade mínima de 18 anos e concluíram ou estão em vias de concluir o
Ensino Fundamental até a data prevista para a matrícula no IFBA. Os cursos têm a
duração de 4 anos. (IFBA, 2009, 2010)

A responsabilidade pelo processo seletivo, portanto, cabe à Pró-Reitoria de Ensino. Interessante observar que
a redação do item 2.1 fica bastante vaga ao delinear os destinatários da política, não há restrição clara a
estudantes que já possuem Ensino Médio. Entretanto, como vimos, essa é uma política de inclusão daqueles
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que ficaram à margem dos processos educacionais. Essa vaguidade tem gerado equívocos na seleção dos
candidatos. No próprio site oficial da instituição6 , sobre o curso, consta:

Os cursos do Proeja são voltados para estudantes com idade a partir de 18 anos e
que concluíram Ensino Fundamental (8ª série/9º ano). Têm duração de 4 anos e
oferecem formação profissional juntamente com o Ensino Médio. Ou seja, o
estudante cursará todas as disciplinas do Ensino Médio, como Português,
Matemática, História, Geografia, Química, Física e Biologia, além das disciplinas da
formação profissional específica.

Ora, o adequado seria “ para estudantes com idade a partir de 18 anos e que concluíram apenas Ensino
Fundamental.” Evidente que alunos regulares que já concluíram o Ensino Médio e são maiores de 18 anos
cursaram o Ensino Fundamental. Assim, a redação não limita ou restringe o público alvo ao perfil definido no
Documento Base e que justifica a própria criação do Programa e da política.

Sobre provas, nos editais para ingresso nos anos de 2010 a 2011, consta:

10.1) Cursos do Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio
na Modalidade de Jovens e Adultos – [PROEJA ]

A 1ª parte da prova é composta de 36 (trinta e seis) questões objetivas idênticas
para todos os cursos e de caráter eliminatório e classificatório. (...) A 2ª parte da
prova é composta pela Redação de caráter eliminatório e classificatório. (IFBA, 2009,
2010)

Da forma como se dá a seleção, através de prova objetiva e redação, já fica evidente um deslocamento do
programa e descaracterização dos objetivos e finalidades da própria política que foi pensada e elaborada para
ser inclusiva.

A primeira turma, de 2010 (edital de 2009) – ano de início do PROEJA no IFBA Campus Santo Amaro - foi
composta por 40 alunos. Destes, somente 03 tinham apenas o Ensino Fundamental, embora tivessem o
Ensino Médio incompleto; dois já haviam concluído o Ensino Superior, os outros 35 tinham Ensino Médio
completo. Esses dados foram colhidos junto aos alunos, com auxílio das assistentes sociais. Importante
destacar que, desta turma, somente 06 concluíram o curso.

Em 2011, entraram duas turmas, uma com 30 alunos no 1º semestre e outra com 25 no segundo, destes,
apenas 09 atendiam ao perfil estabelecido pela política. Esses dados foram coletados diretamente com os
estudantes, visto que essa é uma pesquisa participante e o pesquisador faz parte do corpo docente da
instituição e do programa. Ressalte-se que, da primeira turma - 30 estudantes – apenas 13 estão em vias de
concluir, pois ainda falta a apresentação e defesa do Trabalho de Conclusão de Curso.

A partir de 2012, houve mudança nos editais quanto à seleção:

8.1 Os candidatos aos cursos do PROEJA terão um processo seletivo diferenciado. A
seleção será composta de quatro etapas, conforme descrito abaixo: a)
Preenchimento do questionário socioeducativo no ato da inscrição; b) Participação
em Palestra Informativa; c) Prova de Redação; d) Entrevista. (IFBA, 2011)

A entrevista é realizada pelas assistentes sociais do campus e tem o objetivo de avaliar a situação de
vulnerabilidade socioeconômica; escolaridade e defasagem idade-série, conforme consta neste edital e nos
seguintes – 2012, 2013, 2014. Essas profissionais elaboram relatórios nos quais, ao lado de cada nome, vai
destacado em cor vermelha o nível de escolaridade do candidato que possui nível Médio completo ou superior;
de preto quando o nível é de Ensino Fundamental. Esses relatórios deixam claro que o público alvo do
programa tem concorrido com outros candidatos com Ensino Médio completo e, até mesmo com nível superior
completo, Vale destacar que os relatórios são enviados à Comissão do processo seletivo, e a Pró-Reitoria de
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Ensino é responsável pela divulgação dos resultados.

Da turma que ingressou em 2012, apenas uma aluna não tinha Ensino Médio completo. Não foi possível o
acesso ao relatório de 2013 em razão de os servidores estarem em greve; entretanto, conforme
levantamento realizado em sala de aula, constatou-se que apenas 01 estudante, dentre os 25 ingressantes,
possuía o perfil traçado pelo programa. E essa aluna foi reprovada. Nesse processo seletivo, foram oferecidas
apenas 25 vagas porque havia muitos alunos que foram reprovados no semestre anterior e a turma ficaria
maior com a matrícula dos repetentes.

Ao observarmos a especificação do curso, fica evidente que este se destina unicamente aos estudantes
maiores de 18 anos e que não possuem ainda o Ensino Médio.

No site oficial da Instituição, consta:

Os cursos do PROEJA (...) têm duração de 4 anos e oferecem formação profissional
juntamente com o Ensino Médio. Ou seja, o estudante cursará todas as disciplinas do
Ensino Médio, como Português, Matemática, História, Geografia, Química, Física e
Biologia, além das disciplinas da formação profissional específica.

Vejamos: “Curso da Educação Profissional Técnica de Nível Médio na Forma Integrada na Modalidade de
Educação de Jovens e Adultos”. Integrada porque o currículo contempla simultaneamente as disciplinas do
Ensino Médio e as do eixo técnico. Portanto, não faz sentido um estudante com Ensino Médio completo ser
admitido nessa modalidade, visto que o IFBA oferece curso técnico em modalidade específica – subsequente –
justamente para atender esse público que, embora possua o Ensino Médio, carece de formação profissional.
Além disso, o curso do PROEJA tem duração de 04 anos, enquanto do subsequente são apenas 04 semestres.

A política de inclusão desses sujeitos - aos quais, por uma ou outra razão, foi negado o acesso à educação -
em seus princípios e finalidades, é de extrema importância para reduzir as desigualdades socioeducativas e,
por conseguinte, socioeconômicas, o que coaduna com Saviani (1989, p. 08) quando ele afirma que “o que
caracteriza a realidade humana é exatamente o trabalho”, visto que o PROEJA visa a possibilitar ao homem o
exercício de uma profissão como condição de humanização e de transformação social.

Todavia, os propósitos dessa política, extremamente relevantes, ou até mesmo cruciais, ao serem apagados
tanto no processo de seleção quanto do de execução, comprometem todas as concepções que a norteiam e
que constam no Documento-Base.

A análise desses propósitos refere-se ao contexto do Curso de Segurança do Trabalho, na modalidade
PROEJA, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia – IFBA – Campus Santo Amaro,
durante o período de 2010 a meados de 2013, recorte da pesquisa em andamento.

Quanto ao propósito 1: Incluir os sujeitos marginalizados e excluídos dos processos educacionais;,
da forma como está sendo executada, a política tem seu propósito de inclusão desvirtuado ou deslocado. A
análise dos dados evidencia que o público-alvo da política permanece excluído. O próprio processo seletivo
para o acesso, como já foi visto, evidencia essa afirmação, uma vez que, surpreendemente, mais de 90% dos
aprovados não atendem ao perfil traçado pela política. Ou seja, uma política que se quer inclusiva finda por
ser excludente. Os marginalizados, mais uma vez, são excluídos de uma política destinada especificamente a
eles. O acesso dá-se por mérito, não por perfil, e a concorrência, nesse caso, é injusta, desleal e incoerente.
Para Brandão, “As reformas educacionais quando não são articuladas a mudanças sociais mais profundas
acabam por se impor de cima para baixo, o que em parte poderia explicar o seu fracasso” (1999, p.75), o
mesmo pode-se dizer deste programa que já é, também, uma política pública.

Em relação ao propósito 2. através de formação e qualificação profissional, dar-lhes (aos excluídos)
condições de empregabilidade; o currículo do PROEJA é integrado e engloba dois grandes eixos: o básico
ou geral, que envolve as disciplinas propedêuticas – por exigência dos editais dos concursos, esses
profissionais são licenciados - e o eixo de formação específica, ou eixo técnico, cujos docentes têm formação
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de bacharel.

Vale destacar que os editais de seleção de docentes para as áreas dos eixos técnicos dos Institutos Federais
não requerem licenciatura, importando a formação específica – normalmente área de engenharia - e, embora
exija qualificação em nível de mestrado e/ou doutorado - não importando se acadêmico ou profissional -,
esses profissionais são lançados em sala de aula, por vezes, sem experiências docentes anteriores e com
pouco ou nenhum preparo para essa prática.

Se a didática do Ensino Médio possui singularidades em função do público alvo e seu desenvolvimento
cognitivo, o PROEJA possui ainda maiores desafios, por se tratar de um público que é adulto, possui uma
bagagem de vivências, mas não possui uma sistematização dos conhecimentos historicamente construídos
pela humanidade e que constituem a proposta de educação formal.

No caso em estudo, 70% desses profissionais adentram o serviço público na área da educação sem formação
docente e com pouca ou nenhuma experiência anterior na docência Que formação poderão estes profissionais
propiciar aos alunos de PROEJA, cujos processos de aprendizagem são tão singulares?
Para Brandão, (1999, p. 85), “A questão da função da escola sempre ocupou os educadores” e concordamos
com ele porque o docente com formação específica compreende a função social da escola e o seu papel no
processo de formação e qualificação dos sujeitos. A profissão docente é muito mais que um emprego, visto
que, a partir da formação inicial eou continuada, fica clara a opção política do profissional por ser um
educador .

A pesquisa educacional brasileira tem-se dedicado a estudar a formação e o cotidiano dos professores que
atuam na Educação de Jovens e Adultos- EJA - e a maioria dos trabalhos aponta justamente para a falta de
formação especifica dos profissionais que trabalham nessa modalidade de ensino. Ora, se os profissionais que
atuam na educação regular carecem de uma formação específica, visto que toda prática fundamenta-se em
determinadas teorias, tanto mais carecem os profissionais que atuam na EJA, cujas especificidades exigem do
professor um nível mais elevado e igualmente específico de formação, pois dela depende a sua práxis
pedagógica e, consequentemente, a aprendizagem e formação desses estudantes.

Segundo as Diretrizes Nacionais para Formação de Professores, é importante observar que a lei prevê que
as características gerais da formação de professores devem ser adaptadas ou adequadas aos diferentes
níveis e modalidades de ensino, assim como a cada faixa etária (Parecer CNE/CP n 009/2011).

Educar para a cidadania, como consta no propósito 3, enquanto processo educativo formal, entre outras
dimensões, consiste em contribuir para a formação de pessoas éticas, autônomas, que conhecem e exercem
os seus direitos e deveres em diálogo e no respeito pelos outros, com espírito democrático, solidário, crítico e
criativo. Contudo, via de regra, justamente pela falta de formação docente e experiência como educadores,
muitos desses profissionais reproduzem em sala de aula modelos de práticas docentes de suas próprias
experiências como alunos, sem a exata clareza do que estão fazendo, como estão fazendo e para que estão
fazendo, e como suas práticas reverberarão na vida dos alunos, quais suas implicações no seu processo de
formação intelectual, profissional e de cidadãos.

Não se deseja aqui culpabilizar ou demonizar o profissional. O sistema permite que bacharéis e engenheiros
“fiquem” docentes e não lhes fornece as condições epistemológicas, metodológicas e teóricas mínimas para
exercerem essa profissão como educadores, a fim se serem mais que “dadores de aulas”. Concordamos com a
afirmação de Ramalho; Nuñes e Gaulthier quanto a.

O profissionalismo é um processo político que requer trabalho num espaço público
para mostrar que a atividade docente exige um preparo específico que não se
resume ao domínio da matéria, ainda necessário, mas não suficiente. O professor
além do domínio do conteúdo, precisa conhecer as metodologias de ensino, as
epistemologias da aprendizagem, os contextos e diversos fatores para que esteja
apto a educar. (2003, p. 53)
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A falta dessa formação certamente concorre, juntamente com outros fatores, para os altos índices de
reprovação, evasão e repetência no curso de PROEJA em Segurança do Trabalho no Campus Santo Amaro. De
2010 até o primeiro semestre de 2013, o percentual de evasão eprovação foi de 29,8%. Importante observar
ainda que o Conselho de Classe, em final de cada semestre, delibera sobre a promoção ou não de estudantes
em situação normal de reprovação, segundo critérios específicos e legais. O que reduz essa porcentagem.

Diante desse alto índice percentual de evasão eprovação, levando-se em consideração que 90% dos
estudantes já cursaram o Ensino Médio, alguns poucos o nível superior, fica evidente que a educação, de fato,
ainda é um dos maiores problemas do país. Consideremos, pois, que se todos os alunos do curso em estudo
correspondessem ao perfil de brasileiros aos quais as políticas se destinam – alunos com Ensino Fundamental
completo ou Ensino Médio incompleto – certamente os índices de reprovação, evasão e repetência seriam
gritantes.

Percebe-se, diante disso, que a necessidade de formação docente é uma exigência para que a educação e a
escola cumpram sua função social. Não se pode discutir melhorias na educação, a fim de garantir sua
qualidade, sem considerar que, ao final, todas as propostas, reformas, orientações culminam no cotidiano da
sala de aula, na prática pedagógica do professor e dependem de suas concepções políticas sobre educação,
formação, ensino, aprendizagem e direito à cidadania plena.

Desde a educação jesuítica, a pedagogia da memorização contribuiu para a abstração crescente e, ao mesmo
tempo, objetivava a alienação dos alunos, que percebiam os conteúdos como matérias de memorização.
Ainda hoje, por falta de formação inicial ou continuada para a docência, muitos professores, apesar de todas
as reformas educacionais e renovações proporcionadas a partir da Escola Nova, ainda utilizam essa pedagogia
tradicional e mutilante. Nesse sentido, Umbelino afirma que “os professores e alunos são treinados a não
pensar sobre e o que é ensinado e sim, a repetir pura e simplesmente o que é ensinado" (UMBELINO, 2003
p28).

Carvalho, ao tratar do projeto social dos reformadores da Associação Brasileira de Educação – ABE – década
de 2030, o qual preconizava a educação como dever do indivíduo, diz

(...) a educação como dever, com vistas à efetivação de um determinado ideal de
sociedade, foi sempre um dos pólos do que pode ser chamado de “projeto liberal”,
na medida em que a educação era entendida, no âmbito deste projeto, como
condição e fator de progresso. (1998, p.40)

No cenário atual, em que a sociedade é tecida, sonorizada, pensada e construída a partir de novos modos de
produção, novas linguagens, novas tecnologias, novas categorias de relações e exigências de distintas
competências, habilidades e saberes, a educação constitui-se sim, numa condição e fator de progresso, tanto
do indivíduo quanto da sociedade. Daí a grande relevância desta política pública para a promoção do
progresso daqueles que não tiveram acesso à educação na idade adequada para que se insiram não apenas
no mercado de trabalho, mas no mundo. Para tanto, faz-se necessária avaliação e acompanhamento da
execução da política. De acordo com o Documento Base (MEC, 2005, p. 59) “O monitoramento e a avaliação
serão coordenados pela SETEC”. Esperamos compreender, através das investigações, como, de fato, está-se
dando esse processo.

A pesquisa está em andamento, todavia, provisoriamente, os dados nos permitem afirmar que a política de
inclusão socioeducacional pretendida através do PROEJA, no IFBA Campus Santo Amaro não se efetiva. Na
verdade, os critérios do processo seletivo criam uma exclusão ainda mais perversa, pois, ao serem
reprovados no processo seletivo, esses sujeitos afastam-se ainda mais da escola e a concebem como um não-
lugar para eles, embora acreditem que a educação e o conhecimento sejam a única via para superação do
ciclo da pobreza.

Clarice Nunes observa que “Cada um deveria desejar o conhecimento e trabalhar pessoalmente para
conquistá-lo. Somente este processo desenvolveria a vontade, a inteligência, o sentimento e o caráter.”
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(2000, p. 120), percebemos que somente esse processo desenvolverá também “a sociedade, o país, o
mundo.” De fato, desejar é importante, mas não suficiente. São necessárias oportunidades reais, para
sujeitos reais, em espaços educacionais democráticos, laicos, gratuitos e comprometidos com os princípios e
finalidades dos programas educacionais e com a função social da educação. Concordamos com o pensamento
de Anísio Teixeira, retratado por Nunes, quando afirma: “(...) os problemas da educação deveriam ser
resolvidos com mais educação.” (2000, p. 189). Contudo, percebe-se que políticas pretensamente inclusivas,
a depender do modo de execução, acabam se tornando ainda mais excludentes e, como resultado, menos
educação.

O intuito deste trabalho é oferecer uma contribuição, na forma de apresentação geral e introdutória, no que
tange ao PROEJA como política pública que ser quer inclusiva e de relevante valor social. Consideramos que,
para que uma política cumpra seus objetivos, é necessário muito mais que proposições e documentos, muito
mais que desejo e vontade política. É preciso que se considerem os percursos necessários para que o objetivo
maior seja atingido.

Nesta Perspectiva, sem a efetiva formação específica dos professores, sem os propósitos da inclusão aplicados
à política de acesso e permanência, sem monitoramento e avaliação dessa política, sua proposta não
contemplará os objetivos e propósitos, pelo contrário, concorre para a perpetuação da negação dos direitos,
para a manutenção da exclusão e para a marginalização daqueles que não são escolarizados e nem possuem
saberes e competências requeridos para se inserirem social e profissionalmente nessa sociedade que se lhes
apresenta, a cada dia, mais estranha, mais complexa e mais penosa.

No IFBA Campus Santo Amaro temos um curso de PROEJA técnico em Segurança do Trabalho que possui
características de curso subsequente, visto que o público alvo do programa não é, de fato, atendido.
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