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RESUMO 
 
Educar para a cidadania se constitui um desafio e ao mesmo tempo a chave para uma 
educação que se pretenda engajada e de qualidade a ser desenvolvida enquanto processo de 
formação cidadã. A metodologia para a produção deste texto é fundamentalmente 
exploratória. Após um levantamento da literatura pertinente, em especial dos textos que 
abordam o PROEJA em seu perfil histórico e revolucionário, privilegiamos na análise, os 
aspectos qualitativos. Assim, com base nos dados encontrados podemos afirmar que o 
PROEJA trata-se de uma política pública socialmente afirmativa uma vez que incorporaram 
no seu projeto de educação alguns elementos da conquista histórica dos trabalhadores, ou 
seja, ainda que de modo muito restrito, mas que permitiu as condições básicas para o efetivo 
retorno de muitos trabalhadores jovens ao mundo da educação e da qualificação profissional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação, Proeja, Políticas Públicas, Cidadania, Inclusão Social 
 

ABSTRACT 
 
Educating for citizenship is a challenge and at the same time the key to an education that is to 
be engaged and quality to be developed as a process of civic education. The methodology for 
the production of this paper is primarily exploratory. After a survey of relevant literature, 
especially texts that address the PROEJA profile and revolutionary history, we focus on the 
analysis, the qualitative aspects. Thus, based on data found PROEJA we can say that this is a 
public policy statement as socially embodied in their educational elements of the historic 
victory of the workers, that is, albeit a very small, but allowed the basic conditions for the 
effective return of many young workers into the world of education and professional 
qualification. 
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O princípio constitucional que assevera a respeito da educação como um direito 

de todos e sua universalização como prioridade absoluta é o mote basilar de uma nação que 

presente tratar com seriedade a construção da cidadania. Certamente, tal empreitada não é 

fácil concretização o que implica necessariamente pôr em ação diversas políticas públicas 

com o intento de viabilizar tanto o acesso como a permanência desses indivíduos na escola. A 

consecução das metas constitucionais de superação do analfabetismo e universalização do 

ensino fundamental, médio e técnico enseja a integração intra-setorial das políticas de 

educação de crianças, jovens e adultos.  

Essa reflexão que hora empunhamos que de modo introdutório destacar o 

PROEJA como um meio importante através do qual a sociedade pode satisfazer as 

necessidades de aprendizagem para a competência técnica e, ao mesmo tempo, equalizar 

oportunidades educacionais ao resgatar a dívida social para com aqueles que foram excluídos 

ou não tiveram acesso ao sistema escolar.  

Com isso, o que aqui se quer é compreender o PROEJA enquanto processo de 

formação cidadã. Para tanto, aventamos os seguintes objetivos específicos: um breve 

levantamento histórico da implantação do projeto, em nível nacional e analisar as mais 

relevantes Políticas Públicas que norteiam o referido programa. A escolha desse tema 

justifica-se em virtude de ser uma possibilidade de se conhecer melhor o PROEJA, e quiçá, 

contribua, também, para que se continue refletindo a respeito de políticas públicas afirmativas 

fundadas nos valores da democracia, da participação, da equidade e solidariedade social. E, 

assim, possa motivar e até mesmo permitir aos educandos uma análise teórica a respeito da 

mudança na qualidade de sua intervenção na realidade em que vive.  

Para a produção deste texto, metodologicamente, nos pautamos numa abordagem 

exploratória. Após um levantamento da literatura pertinente, em especial de algumas obras 

que tratam do PROEJA em seu perfil histórico e revolucionário, privilegiamos em tal análise 

os aspectos qualitativos. 

Para melhor compreensão dos resultados apresentados neste artigo, julgamos 

importante proceder a um levantamento das Políticas Públicas direcionadas ao PROEJA e, 

logo em seguida, confrontá-lo com alguns conceitos pertinentes à educação profissional. Por 

fim, abordamos a questão da contribuição do PROEJA no processo de construção da 

cidadania e inclusão social. 

 

ASPECTOS RELEVANTES DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  
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Podemos considerar na história da Educação no Brasil dois momentos iniciais 

distintos, que diferem pelo objetivo que fora proposto naquela ocasião específica. O primeiro 

momento é o ensino técnico como preparação para o trabalho, o qual vislumbrava qualificar 

uma parcela dos filhos da elite social. O foco desse primeiro momento foi atender aos jovens 

dos que detinham recursos financeiros fartos e, portanto, precisavam ser preparados para, no 

futuro, assumirem os postos dos pais ou de algum familiar nas atividades privadas ou nos 

cargos públicos (CASSEB, 2009).  

Assim, o segundo momento da formação profissional brasileira ocorreu a partir do 

século XIV em diante e, objetivou formar os que estavam desamparados e necessitavam de 

uma ocupação e ofício. O foco desse momento era assistir e amparar os órfãos e os 

“desvalidos da sorte”, ou seja, resolver o problema social dos que “não tinham o que fazer”. 

Esse é um momento histórico considerado como início da educação profissional no Brasil 

(idem, 2009).  

Historicamente falando, com o falecimento de Afonso Pena, em 1909, Nilo 

Peçanha assume a Presidência do Brasil e assina, em 23 de setembro de 1909, o Decreto nº 

7.566, criando, inicialmente em diferentes Unidades Federativas, sob a jurisdição do 

Ministério dos Negócios da Agricultura, Indústria e Comércio, dezenove “Escolas de 

Aprendizes Artífices”, destinadas ao ensino profissional, primário e gratuito (BRASIL, 

2009a).  

Posteriormente, as Escolas de Aprendizes Artífices foram desligadas do 

Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, passando a fazer parte do Ministério da 

Educação e Saúde Pública. As escolas de ofícios, até então denominadas de Escolas de 

Aprendizes Artífices, passaram a ser chamadas de Liceus e destinadas ao ensino profissional 

de todos os ramos e graus (GARCIA, 2000). 

Com o Decreto nº 4.127, de 25 de fevereiro de 1942 transforma as Escolas de 

Aprendizes e Artífices em Escolas Industriais e Técnicas, passando a oferecer a formação 

profissional em nível equivalente ao do secundário. A partir desse ano, inicia-se, 

formalmente, o processo de vinculação do ensino industrial à estrutura do ensino do país 

como um todo, uma vez que os alunos formados nos cursos técnicos ficavam autorizados a 

ingressar no ensino superior em área equivalente à da sua formação (BRASIL, 2009a).  

As décadas de 30 e 40 dos anos 1900 foram de consolidação da industrialização 

no país, o que viria a exigir mudanças nas concepções e práticas do ensino profissional e sua 



4 

 

necessária institucionalização para se adequar ao desenvolvimento industrial brasileiro que, 

em diversas realidades posteriores demandou novas necessidades para a formação da força de 

trabalho. A Educação Profissional foi contemplada por meio das Reformas Capanema de 

1942 e 1943 de onde resultaram a criação do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

(SENAI) e a regulação do ensino industrial, secundário e comercial por meio de suas 

respectivas leis orgânicas (CANALI, 2009).  

No ano de 1959, as Escolas Industriais e Técnicas são transformadas em 

autarquias com o nome de Escolas Técnicas Federais. As instituições ganham autonomia 

didática e de gestão. 

Para Canali (2009), em 1971, sob o governo militar, há uma profunda reforma da 

educação básica promovida pela Lei nº 5.692/1971, a qual se constituiu em uma tentativa de 

estruturar a educação de nível médio como sendo profissionalizante para todos. A habilitação 

profissional passa a ser compulsória em substituição à equivalência entre os ramos secundário 

e propedêutico. Essa opção fundamentava-se em um projeto de desenvolvimento do Brasil 

centrado em uma nova fase de industrialização subalterna que demandava mão-de-obra 

qualificada para atender a tal crescimento. Alia-se a essa opção política do governo, o fato de 

as classes populares demandarem acesso a níveis mais elevados de escolarização que 

redundava numa forte pressão pelo aumento de vagas no ensino superior. A solução foi optar 

pela via da formação técnica profissionalizante em nível de 2º grau, que deveria garantir a 

inserção no mercado de trabalho em plena expansão em função dos elevados níveis de 

desenvolvimento. 

Como estamos constatando, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, 

como modalidade nos níveis fundamental e médio, é marcada pela descontinuidade e por 

tênues políticas públicas, insuficientes em suas proposituras, inconsequentes nos seus 

desdobramentos finais, em especial no ponto de propiciar e garantir a inserção dos referidos 

jovens no mercado de trabalho, não obstante exista uma visível demanda potencial e uma 

exigência expressa nos termos estabelecidos pela Constituição Federal de 1988. Somado a 

isso, observa-se uma imposição de baixos salários aos docentes responsáveis pela implantação 

do processo. Daí que, lamentavelmente, essas políticas são, muitas vezes, resultantes de 

iniciativas individuais ou de grupos isolados, especialmente no âmbito da alfabetização, que 

se somam às iniciativas do Estado (BRASIL, 2007). 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS – ASPECTOS HISTÓRICOS 
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Como estamos analisando, para Silva (2006), a educação brasileira tem sido 

marcada sempre pela presença de ações governamentais sob forma de propostas e 

mecanismos de combate ao analfabetismo, de eliminação das desigualdades, da inclusão 

social, do resgate da dívida social do país para com os menos favorecidos e marginalizados e, 

por fim, como estratégia de profissionalização de jovens e adultos trabalhadores. Como isso, 

importa considerar que, embora existam tais políticas públicas, entretanto na prática, os 

resultados ainda são pouco expressivos. 

Deve-se considerar que o PROEJA no processo educativo brasileiro como parte 

das modalidades de EJA, não poderia deixar de apresentar características distintas das demais 

modalidades. Entretanto, o que se observa é que o PROEJA, enquanto política pública do 

Governo Federal vem perseguindo alguns objetivos na tentativa de se firmar como uma 

modalidade de ensino viável, no âmbito Federal, Estadual e Municipal, e com isso buscar 

saldar a gigantesca dívida educacional do país, fato que ainda demandará muito trabalho. 

As primeiras diretrizes para oferta de cursos de formação profissional de maneira 

integrada aos cursos de ensino médio, na modalidade de educação de jovens e adultos que, 

posteriormente, receberia a denominação PROEJA, surgiram por meio da Portaria do MEC n° 

2.080 de 13 de junho de 2005.  

No entanto, o MEC optou pela criação de um Programa mais abrangente 

proporcionando essa integração entre a formação profissional e educação de jovens e adultos, 

promulgando no dia 24 de junho de 2005 o Decreto n° 5.478, que instituiu o Programa de 

Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos – PROEJA. Com isso, o PROEJA, em sua primeira versão, foi instituído como 

política exclusiva do Governo Federal nas instituições federais de educação profissional. 

Posteriormente, o Decreto n° 5.478 foi revogado, sendo substituído pelo Decreto n° 5.840 de 

13 de julho de 2006, o qual, entre outras mudanças, alterou o nome do programa para 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, que está em vigor, incluindo a 

Universidade Tecnológica do Paraná e o Colégio Pedro II para atuarem como proponentes e 

executores do Programa. 

Além dessas medidas, o Decreto n° 5.840/06 ampliou para as instituições públicas 

dos sistemas de ensino estaduais e municipais, assim como para as entidades do Sistema, a 

possibilidade de ofertarem cursos na modalidade PROEJA. 
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Desta forma, observa-se que a afirmação do PROEJA se deu como política efetiva 

no âmbito Federal e como política facultativa no âmbito dos Estados e Municípios, 

dependendo, portanto, da minimização da distância entre a intenção e ação política para 

implantação do Programa nestas esferas da administração pública. 

Os questionamentos e os desafios apresentados com relação ao PROEJA não 

diferem muito dos apresentados com relação à implantação dos cursos da EJA não 

profissionalizante, dado as especificidades que aproximam as duas modalidades. Ambas 

trabalham com um público que tem a diversidade como característica básica, e que traz para a 

escola saberes oriundos de fontes diversas e merecedores de consideração, sejam eles 

acadêmicos ou não. 

Com esse parâmetro, é certo que o PROEJA enquanto desafio político e 

pedagógico apresenta em seu Documento Base (BRASIL, 2006b, p. 25): 

 

[...] marcos referenciais do que se entende como política educacional de 
direito, um aspecto básico norteador é o rompimento com a dualidade 
estrutural cultura geral versus cultura técnica, situação que viabiliza a oferta 
de uma educação academicista para os filhos das classes favorecidas 
socioeconomicamente e uma educação instrumental voltada para o trabalho 
para os filhos da classe trabalhadora, o que se tem chamado de uma 
educação pobre para os pobres. 
 

Por estas vias, a superação da dualidade estrutural histórica apresentada na 

proposta de formação integral do indivíduo, constitui um desafio salutar no sistema 

educacional brasileiro, cuja insistência se crer que tem sido uma busca contínua. 

É bom que se diga que, no seu conjunto, esse esforço estratégico vem se acoplar 

ao esforço de se promover a inclusão social em uma sociedade em que predomina a 

diversidade. Uma sociedade em que as formas de exclusão tem se multiplicado e se articulado 

em novos problemas sociais: ao lado do analfabetismo literário, passou-se ao analfabetismo 

funcional e, agora, soma-se a eles o analfabetismo digital. 

Com isso, resta-nos concordar que estamos diante de algumas complexidades e 

para fazer frente às mesmas faz-se necessário formular políticas públicas de longo prazo, 

alicerçadas em firme arcabouço teórico e prático. 

Por fim, devemos considerar que o PROEJA, enquanto desafio político nas 

diferentes esferas da administração pública representa oportunidade de rompimento com as 

experiências de assistencialismo, de descontinuidade, de fragmentação e de ações parciais, 

características outrora observadas tanto na EJA quanto na Educação Profissional. 
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A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL AO ENSINO MÉDIO NA MODALIDADE EJA – 

PROEJA 

 

Devemos considerar que a linha fundamental do PROEJA tem um objetivo muito 

claro: garantir o aumento de escolarização da classe trabalhadora, na sua maioria constituída 

de jovens e adultos acima de dezoito anos de idade, inserindo-a no mercado de trabalho por 

meio de uma formação técnica, possibilitando não só sua sobrevivência, mas também 

ascensão econômica e social, a partir de uma “perspectiva de desenvolvimento e justiça 

social” (BRASIL, 2006b, p. 2). 

É correto afirmar que essas mudanças incidiram com o momento em que a 

economia e a sociedade brasileiras se deparam com os desafios de um mercado internacional 

globalizado, em que a busca pela melhoria dos fatores competitivos se reveste de caráter de 

estratégia nacional. Nesse contexto, a adequada qualificação do capital humano é reconhecida 

como fundamental.  

Paralelo a tudo isso importa que se vislumbre e se persista no decisivo e urgente 

papel de resgate das formas de promoção do indivíduo e do cidadão no mercado de trabalho e 

na sociedade. Tal fato se efetiva quando se cria oportunidades e diminui o mosaico de 

exclusão (social, digital, etária, regional, etc.) de que se compõe a sociedade brasileira. Essa 

preocupação, do ponto de vista teórico permeia os documentos e iniciativas governamentais 

no âmbito do PROEJA, da educação profissional e tecnológica e da educação inclusiva e para 

a diversidade neste início do século XXI. 

Para Dewey (1979), apenas por meio de uma educação democrática é que o 

indivíduo pode desenvolver-se plenamente. A educação democrática sugere uma forma de 

vida social em que interesses se interpenetram mutuamente e em que o progresso ou a 

readaptação tem grande significado para o desenvolvimento social do indivíduo, sendo 

importante que haja uma participação consciente e integrada. 

Seguindo essa linha do pensamento pode-se dizer que “[....] se a educação é 

desenvolvimento, ela deve progressivamente realizar as possibilidades presentes, tornando 

assim os indivíduos mais aptos a lidar mais tarde com as exigências do futuro”. (idem, p. 60).  

Dentro dessa perspectiva, originária do Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005, 

o PROEJA revela a necessidade de se atender à demanda de jovens e adultos através da oferta 
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de educação profissional técnica de nível médio, da qual, em geral, eles são excluídos, bem 

como, em muitas situações, do próprio ensino médio, como já tratamos anteriormente.  

Na mesma perspectiva e em conformidade com o Documento Base (2005) o que 

realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido lato, com acesso ao universo de 

saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos historicamente pela 

humanidade, integrada a uma formação profissional que permita compreender o mundo, 

compreender-se no mundo e nele atuar na busca de melhoria das próprias condições de ida e 

da construção de uma sociedade socialmente justa.  

De acordo com dados disponibilizados pelo MEC datado do ano de 2008 o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA abrange cursos que, como o próprio 

nome diz, proporcionam formação profissional com escolarização para jovens e adultos.  

Nesse sentido os cursos oferecidos são:  

1- Educação profissional técnica de nível médio com ensino médio, destinado a 

quem já concluiu o ensino fundamental e ainda não possui o ensino médio e pretende adquirir 

o título de técnico; 

2- Formação inicial e continuada com o ensino médio, destinado a quem já 

concluiu o ensino fundamental e ainda não possui o ensino médio e pretende adquirir uma 

formação profissional mais rápida;  

3-Formação inicial e continuada com ensino fundamental (5ª a 8ª série ou 6º a 9º 

ano), para aqueles que já concluíram a primeira fase do ensino fundamental. Dependendo da 

necessidade regional de formação profissional são também, admitidos cursos de formação 

inicial e continuada com o ensino médio.  

Importa considerar que esses cursos podem ser oferecidos de forma integrada ou 

concomitante. A forma integrada é aquela em que o estudante tem matrícula única e o curso 

possui currículo único, ou seja, a formação profissional e a formação geral são unificadas. Na 

forma concomitante, o curso é oferecido em instituições distintas, isto é, em uma escola o 

estudante terá aulas dos componentes da educação profissional e em outra do ensino médio ou 

do ensino fundamental, conforme o caso. As instituições que optarem pela forma 

concomitante devem celebrar convênios de intercomplementaridade, visando o planejamento 

e o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados. A idade mínima para acessar os 

cursos do PROEJA é de 18 anos na data da matrícula e não há limite máximo.  (MEC, 2008). 
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Como se pode perceber o Governo Federal juntamente com as instituições 

técnicas federais se viram obrigados a ofertar cursos de aperfeiçoamento para a formação 

humana, que entre outros aspectos considera relevante capacitar o jovem que está inserido no 

mundo do trabalho.  

Como estamos argumentando é através da educação que pode ser encarado o 

processo que o homem utiliza para tornar-se pessoa conscientemente. Tornando-se mais 

pessoa, o sujeito procurará maior perfeição, pois compreenderá que jamais poderá esgotar as 

possibilidades de sua natureza rumo ao aperfeiçoamento cada vez maior. Sendo sujeito de sua 

própria educação e conhecendo-se melhor, o indivíduo empreenderá todas as iniciativas para 

tornar-se aquilo que ele pode e deve ser desenvolvendo a sua cidadania de forma consciente e 

responsável. 

Assim, fundamentado no Documento Base (2005), não se pode subsumir a 

cidadania à inclusão no “mercado de trabalho”, mas assumir a formação do cidadão que 

produz, pelo trabalho, a si e o mundo. Esse largo mundo do trabalho – não apenas das 

modernas tecnologias, mas de toda a construção histórica que homens e mulheres realizaram.  

 

CIDADANIA NO PROEJA 

 

Para Boto (1999) a preocupação com a educação para a cidadania, no Brasil, 

remonta à Constituição de 1823. Embora possa parecer curioso, entretanto, vem desde o 

Império um conjunto de ideias em torno da universalização dos direitos, influenciada pelo 

coetâneo movimento da ilustração francesa. Embora esse avançado ideário tenha alcançado 

seu lugar na letra da lei, na realidade ainda predominava, entre nós, a configuração de uma 

sociedade escravocrata e excludente, na qual apenas os homens livres e proprietários 

desfrutavam de tais direitos devido ao sistema censitário imperial. Esse sistema vigorou 

durante o segundo reinado e tinha sido definido pela Constituição de 1824. Essa Carta Magna 

assegurava o direito de votar e ser votado, participar da Câmara e do Senado, apenas àqueles 

cidadãos que se enquadrasse em determinados níveis de renda. Não obstante, tanto os 

constituintes de 1823, como os de 1824 preconizavam a disseminação de escolas, ginásios e 

universidades, bem como a garantia da gratuidade do ensino público – apesar de omissos no 

que respeita à matéria obrigatoriedade.  

A cidadania pode ser vista e entendida como consciência associada à formação. A 

formação do ser humano se firma a partir do momento em que adquire seu papel político e 
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social, junto à sociedade. É nesse momento que entra em ação social o papel do educando e 

que passa a exercer seus direitos e seus deveres, com um entendimento capaz de participação 

efetiva no processo de definição do seu destino e também na construção solidária junto á 

sociedade. Nesse sentido, podemos afirmar que é um direito garantir ao adolescente e ao 

jovem e ao adulto trabalhador , que tem como meta um formação profissional, o direito a uma 

formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão, pertinentes á um 

país integrado dignamente á sua sociedade política e das realidades vividas no dia a dia. 

Formação que nesse sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os 

fenômenos. 

Nesse contexto, a educação é muito mais que o exercício da função de educador, 

no ato de ensinar e o aluno aprender. Trata-se, portanto, de atitude mútua, na qual o educador 

demonstre aos seus educandos que a aprendizagem consiste, antes de tudo, em um processo 

composto por várias ações tais como: o ato de ler e escrever, somada a uma abordagem de 

conhecimento lingüístico e gramatical, o que possibilitará o aluno ir além das fronteiras da 

sala de aula a ponto de tornar-se instrumento da sua própria história. 

No entender de Perrenoud (2002, p.145-146), importa considerar que: 

As competências constituem, portanto, padrões de articulação do 
conhecimento a serviço da inteligência. Podem ser associadas aos esquemas 
de ação, desde os mais simples até as formas mais elaboradas de mobilização 
do conhecimento, como a capacidade de expressão nas linguagens, a 
capacidade de argumentação na defesa de um ponto de vista, a capacidade de 
tomar decisões-problema, de pensar de elaborar propostas de intervenção na 
realidade. 

 

Com isso é nosso propósito questionar a possibilidade de que o PROEJA venha se 

tornar efetivamente um instrumento capaz de fazer frente à inclusão dos jovens e adultos, 

mesmo considerando a variedade linguística que trazem. Certamente, importa, minimizar os 

disparates de linguagem e seus efeitos, e averiguar ainda, acerca da possibilidade de 

identificar nessa modalidade de ensino uma ferramenta para lutar em favor da efetivação da 

cidadania contribuindo não somente com o desenvolvimento de competência técnica, em sala 

de aula, mas, também, proporcionar  que esse individuo venha a ampliar sua formação num 

contexto escolar enquanto espaço aberto de formação e informação.  

No entanto se a sociedade está em continua reestruturação das maneiras e métodos 

para desenvolver a realidade da vida, não se conhecendo o que ela será no futuro, é preciso da 

um novo valor para a educação não consiste em dar ao educando conhecimentos, mas 

instrumentos para que possa usar todas as suas capacidades. Nesse contexto, importa prepará-
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lo de modo que seja capaz de usar os olhos, os ouvidos e as mãos como instrumentos que 

obedeçam às suas ordens, e que seu julgamento saiba aproveitar as condições em que deve 

trabalhar para levar as forças executivas a agir econômica e eficazmente. Isso por entender 

que o ideal de desenvolvimento e de crescimento do sujeito deva refletir a medida e o 

julgamento da sua educação. 

Contudo, reportando-se à fala de Cabral (2008) a educação para a cidadania 

pretende fazer de cada pessoa um agente de transformação. Isso exige uma reflexão que 

possibilite compreender as raízes históricas da situação de miséria e exclusão em que vive boa 

parte da população. A formação política que tem no universo escolar um espaço privilegiado 

deve propor caminhos para mudar as situações de opressão. 

Neste sentido, a existência de mecanismos de exclusão e discriminação 

educacional resulta, de forma clara e direta, da própria ineficácia da escola e da profunda 

incompetência daqueles que nela trabalham. Os sistemas educacionais contemporâneos não 

enfrentam, sob a perspectiva neoliberal, uma crise de democratização, mas uma crise 

gerencial que promova em determinados contextos, certos mecanismos de “iniqüidade” 

escolar, tais como a evasão, a repetência, o analfabetismo funcional, etc. 

 

PROEJA E A INCLUSÃO SOCIAL 

 

Importa deixar claro que o PROEJA tem uma função reparadora. Essa função é 

exercida, segundo o parecer CNE/CEB nº 11/2000 e o Documento Base do programa, ao se 

afirmar que a EJA seria uma modalidade de ensino onde o dever do Estado de garantir o 

direito de todos à educação seria efetivado, reparando então a falha do mesmo Estado em 

momentos anteriores, onde não propiciou as condições para que a atual população de jovens e 

adultos tivesse tido acesso ao ensino na idade própria. Assim, os sujeitos atendidos pela EJA 

[...] caracterizam-se por pertencerem a uma população com faixa etária 
adiantada em relação ao nível de ensino demandado, constituindo um grupo 
populacional que tem sido reconhecido como integrante da chamada 
“distorção série-idade” (BRASIL, 2007, p. 48). 

 

A preocupação com os grupos socialmente excluídos, ainda que tardia, também 

aparece ao se afirmar que na sociedade transformada “[...] a produção coletiva do 

conhecimento deve estar voltada para a busca de soluções aos problemas das pessoas e das 

comunidades menos favorecidas na perspectiva da edificação de uma sociedade socialmente 

justa” (BRASIL, 2007, p. 28). 
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Tais enunciados demonstram que o PROEJA se constitui em uma política social 

afirmativa e focalizada, estando em consonância com as estratégias prescritas pela atual 

política estatal brasileira para o crescimento econômico e a redução da pobreza, como indica 

um documento de estudo do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão: “[...] a 

combinação de crescimento econômico sustentado, mesmo que a taxas não muito elevadas, 

com políticas sociais focalizadas, conforme discutido a seguir, pode ter efeitos poderosos 

sobre a redução da pobreza” (LEVY e VILELA, 2006, p. 9). 

O PROEJA, enquanto um programa que visa elevar a escolarização e qualificar a 

população urbana para sua integração social, seja pelo ingresso no mercado de trabalho 

formal ou em ocupações informais, contribui para o atendimento das necessidades 

evidenciadas pelos organismos internacionais e pelo Estado, pois se observa nos documentos 

destas instituições uma preocupação acentuada com os pobres urbanos e desempregados, 

principalmente com a população jovem, onde os índices de pobreza tem aumentado, conforme 

os dados de 1998 a 2001: “A incidência da pobreza entre os jovens aumentou (o percentual de 

pobres com menos de 24 anos se elevou de 36% para 39% do total) [...]” ( BANCO 

MUNDIAL e CFI, 2003, p. 4). 

Embora estes dados sejam referentes a alguns anos anteriores ao início do 

PROEJA, os mesmos representam uma preocupação atual, pois além do programa 

compreender a educação como importante para a empregabilidade e logo, para a redução da 

pobreza, o mesmo a destaca, especificamente para jovens e adultos, como um mecanismo de 

contenção da marginalidade. 

A preocupação com a marginalidade expressa no Documento Base do PROEJA 

também é uma preocupação dos organismos internacionais em relação ao Brasil, pois coloca-

se que: 

O conseqüente aumento da criminalidade e da violência nas áreas urbanas 
ameaça a qualidade de vida e prejudica a confiança no governo e nas 
instituições públicas. Esses fatores sugerem um crescente enfoque na 
redução da pobreza urbana (BANCO MUNDIAL, 1997, p. 5). 

 

Como já explicitamos, o PROEJA se constitui em uma política que pretende 

reparar as falhas cometidas pelo próprio Estado em períodos anteriores. 

Para a redução das desigualdades sociais, também se destaca a necessidade de 

focalizar as políticas sociais, conforme é colocado pelo Ministério do Orçamento, 

Planejamento e Gestão, ao se afirmar que “Só ela permite que a transferência de um volume 
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relativamente limitado de recursos tenha um significativo impacto sobre a desigualdade e a 

pobreza” (LEVY e VILELA, 2006, p. 32). 

Assim, a eqüidade não pretende eliminar as desigualdades sociais, mas sim 

reduzi-las, amenizá-las, de forma a manter a coesão social, sem prejudicar a acumulação do 

capital. 

O PROEJA, ao contribuir para o alcance da eqüidade, reduzindo relativamente a 

pobreza e a marginalidade, também é entendido como importante para o desenvolvimento do 

país, devendo constituir-se em uma política pública que represente “[...] um projeto nacional 

de desenvolvimento soberano, frente aos desafios de inclusão social e da globalização 

econômica” (BRASIL, 2007, p. 18). Essa importância da eqüidade para o desenvolvimento 

justifica-se por esta colaborar para a manutenção das condições de governabilidade, para a 

estabilidade e permitir que a população continue consumindo, fazendo assim com que o ciclo 

de produção e consumo seja alimentado. 

Nesta direção, faz-se necessário conhecer e refletir sobre as pretensões do 

Documento Base do PROEJA e demais documentos legisladores do programa, verificando em 

que medida o PROEJA pode beneficiar a classe trabalhadora, bem como em que aspectos 

podemos continuar pressionando o Estado para que essa política social se efetive, até o seu 

limite, com ganhos para esta classe. 

Considerando que as políticas sociais são campos de tensão, podemos identificar 

algumas possibilidades do PROEJA em atender as reivindicações dos trabalhadores, sendo, 

no entanto, que estas possibilidades também têm os seus limites, correspondentes a lógica do 

próprio sistema capitalista, constituído pela exploração de uma classe sobre a outra. 

Assim, compreendemos que o PROEJA é um programa que traz benefícios à 

classe trabalhadora ao possibilitar o acesso a educação e a profissionalização, elevando o 

nível de escolaridade de uma população historicamente excluída do sistema educacional. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Certamente, pensar a educação significa pensar no país que se quer construir. 

Nesta perspectiva a Educação Profissional não pode ser pensada apenas pelo viés 

compensatório para uma parcela da população desprovida de posses materiais e acadêmicas. 

A Educação Profissional, então, deve ultrapassar os ditames assistencialistas, e que tem sido a 
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característica fundante de seu histórico. Pelo contrário, deve ser vista como educação 

prioritária, uma vez que influencia diretamente o desenvolvimento sócio-econômico do país. 

Considerando que na Educação Profissional o educando passa por um processo de 

desenvolvimento pessoal, esta modalidade de ensino não pode ser planejada apenas como um 

processo de instrumentalização de mão de obra, mas deve primar também por uma educação 

integral para a pessoa no seu processo de afirmação como ser humano. 

Observa-se que o PROEJA, desde a sua implantação até o presente momento, tem 

sido política pública viabilizada e empreendida no âmbito federal, cuja perspectiva de 

ampliação materializa-se, principalmente, na fomentação de cursos de especialização para 

formação de professores para atuarem na modalidade. 

Destaca-se em relação às políticas sociais, que o PROEJA se caracteriza como tal 

principalmente por visar atender aos anseios da classe trabalhadora, por focalizar grupos 

socialmente vulneráveis e por pretender minimizar a pobreza, possibilitando que o público do 

PROEJA também consuma, contribuindo para reproduzir o sistema capitalista. 

Desta forma percebemos que a Educação de Jovens e Adultos, bem como a 

educação de nível médio também vem sendo requerida por estas instituições e pelo Estado 

como necessária para o crescimento e desenvolvimento econômico. 

Assim sendo, o PROEJA enquanto política social, também se constitui como uma 

conquista dos trabalhadores, a qual incorpora suas reivindicações, ainda que de maneira 

restrita. Desta forma o programa não é apenas uma concessão do Estado à classe trabalhadora, 

visto que pretende a reprodução do sistema capitalista, mas é também uma política que atende 

à algumas reivindicações históricas do público jovem e adulto trabalhador como forma de 

enfrentamento da violência e da pobreza. 

Assim, o PROEJA amplia as possibilidades para os trabalhadores no referente aos 

meios de sobrevivência e no acesso à educação. Nessa oportunidade observa-se que aparecem 

melhores condições de enfrentamento das contradições entre capital e trabalho e a 

necessidade de transformação desta sociedade em vista da defesa dos interesses das classes 

trabalhadoras. 
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