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RESUMO 

 A década de 2000 marcou, do ponto de vista político-institucional, a transição 
do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo de Luís Inácio Lula da Silva. 
Tal transição de poder político representou mudanças tanto no aspecto das 
diretrizes econômicas como no âmbito das políticas sociais e dentre estas últimas, 
surgiram novas políticas educacionais voltadas para o atendimento das demandas 
de jovens trabalhadores. Nesse sentido, a implantação do PROEJA e do 
PROJOVEM se constituíram em duas importantes experiências na modalidade de 
educação profissional que, uma vez implantadas, representaram avanços e 
retrocessos no cenário da educação brasileira na última década. Por conseguinte, 
este artigo pretende discutir aspectos dessas políticas e programas de educação 
profissional direcionada aos jovens, buscando identificar pontos de avanços e/ou 
retrocessos a partir de seus limites e possibilidades. 

- Palavras-Chave: Educação Profissional; Jovens; Trabalhadores.  

 

RESUMEN 

Los años 2000 marcaron el punto de vista de la transición política e 
institucional de la Fernando Henrique Cardoso para que el gobierno de Luis Inácio 
Lula da Silva. Esta transición del poder político representado cambios tanto en las 
orientaciones de política económica en el contexto de las políticas sociales y entre 
estos últimos, las nuevas políticas educativas destinadas a satisfacer las demandas 
de los trabajadores jóvenes. En este sentido, la aplicación de la Proeja y 
PROJOVEM constituida en las experiencias en la forma de educación profesional 
que, una vez implementado, representan avances y retrocesos en la educación 
escenario brasileño en la última década. Por lo tanto, este artículo tiene como 
objetivo discutir los aspectos de estas políticas y programas de formación 
profesional dirigidas a los jóvenes, tratando de identificar los puntos de progreso y / 
o retrocesos de sus límites y posibilidades. 

 

 

 



 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como finalidade discutir os avanços e retrocessos das 

políticas de educação profissional de jovens trabalhadores na década de 2000, ou 

seja, essencialmente durante a gestão federal do presidente Lula, detendo-se em 

dois importantes programas de formação profissional: O ProJovem e o PROEJA. Por 

conseguinte, pretende-se discutir aspectos dessas políticas e programas de 

educação profissional direcionada aos jovens, buscando identificar pontos de 

avanços e/ou retrocessos a partir de seus limites e possibilidades. 

          Isto posto, nosso trabalho busca em sua primeira parte traçar um breve perfil 

da juventude no Brasil e suas demandas por políticas públicas educacionais nas 

últimas décadas.  E na segunda parte será discutido a questão dos avanços e 

retrocessos das políticas de formação e qualificação profissional voltadas ao 

atendimento das demandas de jovens trabalhadores a partir das experiências e 

trajetórias do ProJovem e do PROEJA. E nas considerações finais são enumerados 

alguns pontos para reflexão sobre esses dois programas de formação profissional.  

 

1. JUVENTUDE E DEMANDAS POR POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS  

Tendo como referência a conceituação de população jovem elaborada pela 

ONU (1985), estudo de Camarano, Leitão, Pasinoto e Kanso (2004: 17) considera 

como jovens as pessoas de 15 a 24 anos, tomando como parâmetro a idade em que 

foram desenvolvidas as funções sexuais e reprodutivas, que repercutem na sua 

dinâmica física, biológica e psicológica. Para vários estudiosos tal definição é 

considerada arbitrária já que, este subgrupo social, de 15 a 24 anos, apresenta 

característica de heterogeneidade. O mencionado estudo também ressalta que o 

subgrupo de 18 a 24 anos é menos privilegiado pelas políticas públicas. 

Especialmente nesta faixa etária, a pressões sobre qual futuro terão, ou seja, a 

obrigatoriedade de escolhas torna-se mais evidente.  



Os referidos autores afirmam que o estudo sobre jovens na maior parte dos 

casos vincula-se ao estudo da população. Por outro lado, análises e trabalhos sobre 

as condições de vida dos jovens no Brasil, constituem um campo relativamente 

novo, vinculado aos anos de 1990. Já no âmbito dos países centrais do capitalismo, 

a origem do estudo sobre juventude vinculou-se à Escola de Chicago, a partir da 

década de 1920, sendo bastante influenciada pela corrente teórica do Positivismo. 

Os primeiros estudos realizados pela Sociologia Funcionalista concentraram-se na 

temática “juventude e criminalidade”. A partir dessas produções teóricas e de outras 

posteriores, construiu-se a idéia de associar jovem a postura de sujeitos 

inconseqüentes, ou ainda, vinculá-los à violência e drogas. Em suma, percebe-se a 

juventude sob a ótica do negativismo, sobretudo quando se trata de jovens das 

camadas mais pobres e menos escolarizadas da população.  

Buscando, pois uma definição, Juarez Dayrell (2004) afirma que:  

Juventude constitui um momento determinado, mas que não se 
reduz a uma passagem assumindo uma importância em si mesma 
como um momento de exercício de inserção social, no qual 
indivíduo vai se descobrindo e descortinando as possibilidades em 
todas as instâncias da vida social desde a dimensão afetiva até a 
profissional (Dayrell, 2004: p.4). 

 O referido autor enfatiza a questão de que historicamente, no decorrer do 

século XX a condição de ser jovem esteve associada à condição de transitoriedade 

onde se concebe o jovem como “um vir a ser”. Já, a partir dos anos de 1970, 

influenciada pela indústria cultural e pelo mercado de consumo dirigido aos jovens, 

passa-se a conceber “juventude como tempo de liberdade, de prazer, de expressão, 

de comportamentos exóticos” (2003: 2). Mais recentemente, constata-se uma 

tendência a perceber o jovem reduzido apenas ao campo da cultura. E talvez, em 

virtude dos conflitos envolvendo jovens, também se desenvolveu a perspectiva de 

percepção da juventude como um momento de crise, uma fase difícil dominada por 

conflitos com a autoestima e/ou personalidade (Idem: 2).  

No que se refere a relação entre jovens e escola, o mencionado autor 

argumenta que, para os alunos excluídos da escola ainda durante o ensino 

fundamental, a mesma representa a lembrança de péssimas experiências e 

efetivamente pouco contribui para a construção da condição juvenil, sobrando 

apenas o sentimento de culpa pela incapacidade de continuar os estudos e a 



perspectiva real de uma inserção precarizada no mundo do trabalho em virtude da 

falta de certificação de estudo.  

 O estudo de Rummert (2007) também nos serve de referência uma vez que 

tem como foco central a questão da educação de jovens e adultos na atualidade. O 

referido estudo indica que o início do século XXI no Brasil é marcado por baixo 

índice de escolaridade, já que apenas 53,5% dos alunos  concluíram a última  série 

do ensino fundamental.   Também indica que, do contingente total de jovens de 18 a 

24 anos matriculados, somente 31,6% freqüentam as aulas e somente 45,3% dos 

jovens entre 15 e 18 anos cursavam o ensino médio em 2005. Por conseguinte, tais 

dados indicam elevados índices de analfabetismo absoluto e funcional, com baixas 

taxas de terminalidade do Ensino Fundamental e com possibilidades ainda menores 

de acesso ao Ensino Médio atingindo particularmente a juventude (Rummert, 2007: 

36).  

 Quando esta autora analisa a EJA (Educação de Jovens e Adultos) indica 

alguns importantes pontos de crítica a esta política educacional e evidencia alguns 

importantes aspectos presentes nessas modalidades de políticas públicas voltadas 

para educação de jovens, quais sejam: semelhante a outros tipos de políticas 

educacionais, a EJA tem o caráter de uma educação com “status” inferior no 

mercado de bens culturais. Segundo a autora, o Parecer n° 11 de 2000, define a 

função reparadora da EJA de uma dívida social, evidenciando, portanto, a 

destinação de classe que esta possui, sendo, pois, um exemplo de ação focal “para 

minimizar efeitos da desigualdade estrutural. Como educação de classe, a EJA, 

enquanto possibilidade de elevação da escolaridade e de qualificação dos 

trabalhadores é apresentada como geradora de oportunidades diferenciadas de 

trabalho” (Idem:39) Em suma, a EJA pode contribuir como uma política 

compensatória que permite elevar escolaridade e qualificar, mas, nos parâmetros de 

uma inserção ou reinserção precarizada no mercado de trabalho.   

 Alguns dados disponibilizados através do estudo de Camarano, Leitão, 

Pasinoto e Kanso (2004) podem confirmar tal dinâmica: por exemplo, em 2002 os 

jovens constituíam 47,7% do total de desempregados do país. Isso evidencia a 

condição de vulnerabilidade e fragilidade dos jovens, expondo não apenas a 

condição de exclusão social, como também a condição de dependentes e ao mesmo 



tempo a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Soma-se a este quadro a 

questão da exclusão destes em relação às novas tecnologias. Por isso, a discussão 

sobre a relação Escola e Trabalho assumiu uma dimensão mais relevante quando 

se trata da questão da formulação de políticas públicas voltadas para a 

empregabilidade e qualificação dos jovens.  

 A visão recorrente na atualidade é a de que a Escola é “responsável pela 

inserção dos jovens no mundo adulto”, posto que, prepara para o mercado de 

trabalho. Pesquisas realizadas no período de 1982 a 2002 traçam um perfil dos 

jovens evidenciando três tendências: a) Aumento contínuo da escolarização; b) 

redução da proporção de jovens apenas ocupados; c) aumento da proporção de 

jovens que não estudam e nem trabalham (Idem: 25 e seg.).  Segundo o mesmo 

estudo, houve um ganho na escolaridade, mas também foi expressiva a taxa de 

evasão precoce e o baixo desempenho escolar desses jovens.  

 No que se refere às mudanças advindas do processo de reestruturação 

produtiva e a adoção de novas tecnologias, constata-se que essas novas formas de 

produção demandam maior capacitação e experiência profissional dos jovens 

impondo-lhes grandes desafios. Também novos cenários se incorporam a realidade 

do mercado de trabalho através dos seguintes indicadores: a) diminuição da taxa de 

atividade masculina; b) aumento das taxas de mulheres jovens com mais de 18 

anos; c) elevação das taxas gerais de desemprego. Isto tudo indica no geral, que, a 

capacidade de incorporação dos jovens no mercado de trabalho tem sido limitada 

estabelecendo também um cenário onde o desemprego recai mais sobre os grupos 

de escolaridade mediana (média de 5 a 11 anos estudo) e onde jovens com menor 

escolaridade tendem a aceitar mais prontamente as oportunidades que aparecem , 

ficando menos tempo à procura de emprego (Idem: 29).  

 Tendo como referência o que foi exposto, observa-se uma maior 

vulnerabilidade dos jovens no que se refere ao processo de exclusão social. Por 

conseguinte, a elaboração de políticas sociais voltadas para esta parcela da 

população se justificou historicamente em decorrência do maior risco ou exposição 

desses jovens ao intenso processo de exclusão social, tanto no âmbito da escola 

como no mercado de trabalho remetendo-nos à necessidade de resgate da dívida 

social contraída junto a este contingente social de nosso país. Desse modo, tal 



processo de resgate embutido nas demandas sociais das últimas décadas  aflorou 

de forma mais intensa no início do governo de Lula e do PT, em virtude da histórica 

relação destes com os movimentos sociais e populares, ensejando a elaboração de 

políticas sociais educacionais, tais como o ProJovem e o PROEJA,  sendo que tais 

programas e/ou políticas públicas tiveram como públicos-alvo os jovens brasileiros.  

 

2. AVANÇOS E RETROCESSOS NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
TRABALHADORES DURANTE O GOVERNO LULA 

A transição da década de 1990 para o novo século XXI foi marcada pelo 

término do governo FHC e pela eleição de Lula e a consequente implementação de 

novas diretrizes governamentais, em parte resultantes dos compromissos assumidos 

em campanha eleitoral e, em outra parte, vinculadas à articulação entre o Partido do 

presidente eleito e os movimentos sociais.  

Avaliando de forma geral - em termos comparativos ao governo anterior – o 

de FHC - a política de educação profissional dos primeiros três anos do governo de 

Lula, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) identificam certa continuidade, ou seja, uma 

não-ruptura em relação às diretrizes fundamentais do processo educacional 

implantado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso. Tal permanência 

segundo estes autores pode ser observado especialmente na manutenção do 

esquema dual de educação, definido como uma “dicotomia entre as concepções 

educacionais de uma formação para a cidadania e outra para o mundo do trabalho, 

ou de um tipo de formação para o trabalho intelectual e de outro tipo para o trabalho 

técnico e profissional” [...]. Especificamente quanto à relação de continuidade e/ou 

ruptura da política educacional deste governo em relação ao anterior afirma-se que: 

A manutenção da validade das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino Médio e para a Educação Profissional, após a edição 
do novo decreto, dá continuidade à política curricular do governo 
anterior, marcada pela ênfase no individualismo e na formação por 
competências voltadas para a empregabilidade. Reforça-se, ainda, o 
viés adequacionista da educação aos princípios neoliberais. 
(Frigotto; Ciavatta, Ramos, 2005, p. 1095). 

No tocante à questão das diretrizes de políticas públicas para a Educação, 

três importantes inovações ocorreram nos primeiros anos da administração federal 

de Lula: 1) a mudança no modelo de relação entre a educação básica e a educação 



profissional, em especial, por conta da transição do Decreto 2.208/97 para o decreto 

5.154/2004: 2) a implantação do PNQ em substituição ao PLANFOR e; 3) a criação 

de políticas sociais compensatórias, entre elas, o ProJovem.  

Tomando como referência o que foi dito, podemos aferir que as diretrizes que 

nortearam a elaboração de políticas de formação profissional durante o governo Lula 

resultam, de um lado, de históricas demandas sociais provenientes de setores dos 

movimentos sociais organizados que participaram ativamente do processo político 

por meio da militância ativa nesses movimentos, e de outro lado, das demandas 

oriundas do sistema de alianças político-partidárias que propiciaram a eleição e 

reeleição do presidente Lula, bem como, de sua base de coalização partidária no 

Congresso Nacional capaz de garantir aprovação de projetos de lei e de diretrizes 

governamentais.    

 2.1 - O PNQ como diretriz básica da qualificação profissional durante o 

governo Lula 

A reflexão sobre as experiências de educação de jovens trabalhadores 

durante o governo Lula nos remete a análise inicial sobre o PNQ, que se constituiu 

no eixo central das diretrizes de todas as políticas de qualificação profissional, seja 

na forma de programas e/ou de políticas públicas implantadas ao longo da referida 

gestão governamental. 

 Em sua gênese, o PNQ (Programa Nacional de Qualificação Social e 

Profissional), implantado durante o governo de Lula, objetivou superar as limitações 

do PLANFOR que vigorou ao longo do governo Fernando Henrique Cardoso.  Foi 

elaborado em 2003 pelo Ministério do Trabalho e Emprego, portanto, ainda durante 

o primeiro mandato presidencial de Lula. Tal programa foi gestado como política 

pública voltada para a geração de trabalho e renda, servindo, pois, como elemento 

para a inclusão social. 

           No tocante ao aspecto da efetividade do PNQ, Lima Filho e Kruger (2005: 

254) afirmam que embora “busque distanciar-se do PLANFOR, através de uma nova 

base conceitual, as formas de operacionalização e o financiamento mantêm-se 

inalterados, acenando para a possibilidade de manutenção de velhas práticas”. Por 

isso, na visão de Kruger  considerando-se “a baixa escolaridade do público atendido 



pelo PNQ” cuja “base de cultura científica e humanista [...] não foram desenvolvidas, 

pouco se pode esperar, a não ser a legitimação das desigualdades”, daí resultando 

uma modalidade de “formação estreita e compensatória para funções subalternas e 

periféricas do sistema produtivo, conforme já realizado pelo PLANFOR” (Idem: 199).    

             Por conseguinte, o PNQ não suscita um rompimento em relação a 

dominante lógica do capital, que condiciona este e outras políticas públicas 

educacionais de qualificação/requalificação, especialmente no aspecto da 

preparação da mão-de-obra e sua adequação aos interesses do mercado 

capitalista, no qual predominam os paradigmas das competências, habilidades e o 

conceito de empregabilidade ligado a tais paradigmas.  E a permanência da 

referida lógica acabou por influenciar todos os programas e políticas públicas de 

formação profissional constituídos durante o governo Lula, dentre eles, o 

PROJOVEM e o PROEJA.   

2.2 -  O PROJOVEM e o PROEJA sob à lógica do PNQ 

- O PROJOVEM 

Em fevereiro de 2005 o Programa Nacional de Inclusão de Jovens foi lançado 

pelo presidente Lula em caráter emergencial em vista da “gravidade da situação de 

exclusão social em que viviam milhares de jovens brasileiros” (Relatório ProJovem, 

2006: 11). Tal emergencialidade do programa, por conseguinte, buscou responder 

ao déficit de políticas públicas visando resgatar tanto a grande evasão do sistema de 

ensino fundamental quanto à questão da inadequação da força de trabalho diante 

das mudanças impostas pela reestruturação produtiva do final do século XX. 

O decreto 5.557 de 05 de outubro de 2005 regulamentou o Programa 

Nacional de Inclusão de Jovens (ProJovem) instituído pela Lei no 11.129, de 30 de 

junho de 2005. Por conseguinte, o ProJovem foi concebido num contexto de 

políticas sociais voltadas para a elevação de renda e geração de emprego. Isto 

posto, torna-se necessário discutir sua origem associado a duas importantes 

questões presentes em programas sociais no Brasil, quais sejam: a) A hipótese da 

inclusão excludente; b) A dinâmica atualmente em vigor da expansão do trabalho 

precário no Brasil.  



 Quanto ao primeiro aspecto – o da inclusão excludente – o estudo de Kuenzer 

mostra que, com o advento da acumulação flexível surge uma nova necessidade de 

disciplinar a força de trabalho remodelando o perfil de habilidades para o trabalho 

através do modelo de competências. Tal modelo, por sua vez, objetiva dar resposta 

às novas condições de desempenho do trabalho que passam a exigir atributos por 

parte dos trabalhadores, tais como:  

Para atender a estas demandas, o discurso da acumulação flexível 
sobre a educação aponta para a necessidade da formação de 
profissionais flexíveis, que acompanhem as mudanças tecnológicas 
decorrentes da dinamicidade da produção científico-tecnológica 
contemporânea, ao invés de profissionais rígidos, que repetem 
procedimentos memorizados ou recriados por meio da experiência. 
Para que esta formação flexível seja possível, torna-se necessário 
substituir a formação especializada, adquirida em cursos 
profissionalizantes focados em ocupações parciais e, geralmente, de 
curta duração, complementados pela formação no trabalho, pela 
formação geral adquirida por meio de escolarização ampliada, que 
abranja no mínimo a educação básica, a ser disponibilizada para 
todos os trabalhadores. A partir desta sólida formação geral, dar-se-á 
a formação profissional, de caráter mais abrangente do que 
especializado, a ser complementada ao longo das práticas laborais. 
(Kuenzer, 2007: 11)  

 Desse modo, compreende-se que o processo educacional a ser estruturado 

sob a hegemonia do sistema produtivo flexível pressupõe uma diferenciação entre o 

ensino destinado a um grupo de trabalhadores do denominado “núcleo duro”, que 

são os trabalhadores estáveis que gozam de privilégios e melhores condições de 

trabalho, e em torno desse núcleo, giram os “trabalhadores periféricos”, que são os 

trabalhadores em funções precarizadas e submetidos à condição de alta rotatividade 

e baixa qualificação  

Se, no caso dos trabalhadores do núcleo duro, a flexibilização 
resulta da qualificação, no caso dos trabalhadores periféricos ela 
resulta da desqualificação. Para a formação/disciplinamento destes 
dois grupos, a educação básica atua de modo diferenciado: para os 
primeiros, assume caráter propedêutico, a ser complementada com 
formação científico-tecnológica e sócio-histórica avançada. Para os 
demais, assume o caráter de preparação geral que viabiliza 
treinamentos aligeirados, com foco nas diferentes ocupações em 
que serão inseridos ao longo das trajetórias laborais, em diferentes 
pontos de distintas cadeias produtivas; de todo modo, nestes casos, 
a educação básica, completa ou, na maioria das vezes incompleta, 
resulta em formação final e contribui para a flexibilidade por meio da 
desqualificação (Idem: 11).  

 



.   Por isso, o processo de formação para o trabalho, sob o regime flexível, 

assumiu uma conotação de reforço ao processo de inclusão que exclui, à medida em 

que nega a possibilidade dos trabalhadores periféricos de terem acesso a condições 

mais justas de trabalho, bem como,  a direitos que antes eram assegurados por 

força de legislações sociais presentes no interior do Estado do Bem-estar Social que 

se desenvolveu tanto nos Estados Unidos como nos países da Europa Ocidental e 

Japão – considerados como países capitalistas centrais -  e que foram colocados em 

xeque pelas políticas neoliberais que impuseram o regime de desregulamentação. 

Na concepção de Kuenzer este modelo de marginalização tem o significado de:  

[...] de exclusão includente na ponta do mercado, que exclui para 
incluir em trabalhos precarizados ao longo das cadeias produtivas, 
dialeticamente complementada pela inclusão excludente na ponta da 
escola, que, ao incluir em propostas desiguais e diferenciadas, 
contribui para a produção e para a justificação da exclusão. 
(Kuenzer , 2007: 11).  

 A partir do que foi exposto anteriormente e tomando como princípio o 

raciocínio desenvolvido por Kuenzer que defende como alternativa para a negação 

do processo de inclusão excludente “oferecer possibilidade de acesso a níveis cada 

vez mais ampliados a um número cada vez maior de trabalhadores”, deduzimos que, 

a negação do processo de inclusão excludente no contexto de formação e 

estruturação do Projovem passa necessariamente pela resolução dos seguintes 

questionamentos: Na atualidade, o Projovem direciona os alunos para o atendimento 

da demanda de trabalhadores multitarefas e de postos de trabalho precarizados, 

subcontratações e acordos precários de trabalho? E se tal perspectiva ocorre em 

nível de realidade concreta, até que ponto tal programa contribui para formar 

trabalhadores  precarizados e excluídos?  

Quanto a questão do avanço do trabalho precarizado no Brasil, especialmente 

a partir da segunda metade da década de 1990, observa-se que vinculado a este 

avanço construiu-se nesta mesma época uma visão dominante de política 

educacional “mercantilizada” cujo objetivo principal era o de formar “cidadãos 

produtivos”, tendo como paradigma o modelo das competências mais adaptado às 

exigências do sistema produtivo flexível e da “sociedade da informação”. Este 

modelo de competências visa formar um trabalhador de perfil polivalente o que 

estabelece a possibilidade de “uma inserção social precária”, por meio de programas 

como o PLANFOR do governo FHC, o PNQ, PROEJA e o ProJovem  do governo 



Lula. Na visão de Frigotto, estes programas – entre eles, o Projovem - demonstram 

seus limites quando propiciam uma formação para o “trabalho simples”, de baixa 

qualidade, com formação técnico-profissional “alijeirada” e que, sobretudo, servem 

ao objetivo de aliviar a pobreza por meio de uma política de assistência social. Por 

conseguinte, o perfil desses programas educacionais e de geração de emprego 

inviabiliza um modelo alternativo de educação baseado nos princípios da escola 

unitária e do ensino politécnico, capaz de “unir formação intelectual e produção 

material, articulando teoria e prática no desenvolvimento dos fundamentos das 

bases científicas gerais de todos os processos de produção” (Frigotto, 2006: 268).  

Por conseguinte, reforça-se a posição hegemônica em voga na atualidade que 

precariza o trabalho em nosso país.  

- O PROEJA 

Com a publicação do Decreto 5.840/06 que institui, em âmbito federal, o 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, o governo federal 

pretende alcançar grande parcela da população excluída das oportunidades de 

escolarização e profissionalização prevista no programa. Nesse sentido, uma das 

concepções da EJA, que prima pela integração entre educação profissional e 

educação básica é que a formação pode contribuir para a integração sociolaboral 

dos diversos conjuntos populacionais, e mais do que isso, para que construa, 

efetivamente, direito de todos (MEC/EJA: Boletim 16/2006).  

No que se refere às categorias escolaridade e profissionalização no 

processo formativo dos sujeitos da EJA, constata-se uma trajetória permeada por 

descontinuidades, em decorrência de fatores relacionados com questões de 

raça/etnia, cor, gênero, situação financeira, entre outras, que acabaram 

inviabilizando o acesso à escolarização formal, no tempo considerado regular e 

dentro das especificidades do binômio idade-série. Consequentemente, nessa 

conjuntura, muitos desses sujeitos da EJA abandonaram o ambiente escolar em 

decorrência das suas necessidades de sobrevivência e assim, tiveram que optar por 

uma atividade produtiva, quase sempre, em condições precárias de trabalho, na 

maioria das vezes, no mercado informal, por estarem na condição de trabalhadores 

“não qualificados” em função da baixa escolaridade, requisito este de peso decisivo 



na contratação para o mercado de trabalho formal (OLIVEIRA, 2006). Portanto, o 

PROEJA emergiu como uma política de inclusão, pelo resgate e reconhecimento de 

milhões de brasileiros, marginalizados historicamente pelas condições do saber 

institucionalizado (escola) e pelas contradições de um sistema de produção 

capitalista. E tendo em vista sua relevância enquanto política educacional suscitam-

se algumas questões relacionadas a este público da EJA, evidenciando aspectos 

envolvendo os percursos descontínuos na formação desses sujeitos em suas 

trajetórias escolares, e ao mesmo tempo, procurando estabelecer alguns marcos 

filosófico-políticos, enquanto parâmetros legais referenciados no Documento Base 

do PROEJA de 2006. 

  Também, no que se refere ao PROEJA torna-se relevante discutir a 

concepção e os princípios de inclusão desse programa. Primeiramente, no 

aspecto da concepção, almeja-se uma formação fundamentada na integração de 

Trabalho, Ciência Técnica, Tecnologia, Humanismo e Cultural Geral. Em síntese, 

o que se busca é o enriquecimento científico, cultural, político e profissional das 

populações, pela indissociabilidade dessas dimensões no mundo real 

(Documento Base, 2006). Já  quanto aos princípios de inclusão, o programa 

pretende proporcionar o acesso à população da EJA nas suas necessidades 

educacionais, com a inserção orgânica desta modalidade EJA integrada à 

educação profissional nos sistemas educacionais públicos, ampliando o direito à 

educação básica, pela universalização do ensino médio. Nessa direção, o 

trabalho se apresenta como princípio educativo, no sentido de viabilizar condições 

espaço-temporais dignas de sobrevivência a esse sujeitos, além da manutenção 

de uma vida produtiva na perspectiva da atual estrutura social (capitalista) que 

proporcione e assegure condições geracionais, de gênero, de relações étnico-

raciais como fundantes da formação humana e dos modos como se produzem as 

identidades sociais (idem). 

 Isto posto, quando se discute o PROEJA sob a perspectiva de sua 

efetividade, evidenciando especialmente seus limites, duas importantes questões 

se apresentam:  

a) A concepção de integração fica inviabilizada em decorrência da prática 

recorrente de sobreposição de disciplinas técnicas e de formação geral (ligadas 

ao núcleo comum do ensino médio: física, gramática, história, geografia, química, 



matemática e outras). Ressalta-se que, no campo de sua concepção teórica a 

modalidade integrada ou de totalidade visa à superação da segmentação e 

desarticulação dos conteúdos, [portanto], isto requer a incorporação de saberes 

sociais e dos fenômenos educativos extraescolares, tendo como parâmetros os 

conhecimentos e habilidades adquiridos pelo educando por meios informais, que 

serão aferidos e reconhecidos mediante “exames” (§2º, Art. 38, LDBEN). 

b) A predominância ou hegemonia da matriz teórica de competências, tanto na 

formatação das grades curriculares, quanto na formatação da concepção 

pedagógica dos cursos ofertados no PROEJA torna difícil a construção e efetivação 

de concepções básicas vinculados à matriz teórica da integração, tais como,  o 

conceito de  politecnia, o trabalho como princípio educativo e a concepção de escola 

unitária. Ressalta-se que, na prática a matriz de competências e habilidades se 

vincula aos interesses hegemônicos do capital com vistas à sujeição do processo 

educacional aos parâmetros de constituição de uma força de trabalho de perfil 

flexível, polivalente e precarizada, negando assim, na prática as bases filosófico-

conceituais do modelo de educação integrada.    

c) Problemas relacionados à implementação e/ou operacionalidade do PROEJA:  

 Em estudo anteriormente realizado no Instituto Federal do Pará denominado: “A 

implantação do PROEJA no IFPA: problemas e demandas relacionados à 

efetividade da educação profissional de jovens e adultos”, os problemas 

operacionais relacionados ao funcionamento do Proeja, presentes nas repostas dos 

alunos foram: Desorganização administrativa: 75% dos entrevistados; Falta de 

planejamento: 56,3% dos entrevistados; Atraso no pagamento da bolsa: 53,3% dos 

entrevistados; Salas desconfortáveis: 18,7% dos entrevistados; Falta/precariedade 

de materiais: 6,25% dos entrevistados; Freqüência/Assiduidade dos 

professores:12,5% dos entrevistados; Descumprimento e/ou desorganização dos 

horários de aulas: 35% dos entrevistados; Falta de interesse dos professores:15,6% 

dos entrevistados; Preconceito em relação aos alunos do Proeja: 40,6% dos 

entrevistados.  

Esse conjunto de respostas evidencia alguns problemas cruciais, tais como: a 

falta de interesse e engajamento de expressivo número de docentes na educação de 

jovens e adultos, a questão do “preconceito’ existente em relação aos alunos 



assistidos pelo programa, a necessidade de resgate da autoestima dos referidos 

alunos, a elaboração de propostas que contemplem nivelamento dos alunos 

egressos do ensino fundamental e que sentem dificuldades didáticas e de déficit de 

aprendizado e a reconfiguração Proeja com base no currículo integrado com vistas à 

superar a prática da justaposição de disciplinas do currículo técnico e disciplinas do 

ensino médio. 

Outro problema presente no processo de implementação do PROEJA diz 

respeito a relação permanência-evasão. Como exemplo significativo de reflexão e 

análise sobre esta questão mencionamos o estudo de Debiásio (2010) sobre o 

“Acesso, permanência e evasão nos cursos do PROEJA em Instituições de ensino 

de Curitiba – PR”.   O referido estudo constata que “já no primeiro semestre do curso 

[PROEJA], a evasão no Estado do Paraná corresponde a 43%” (Debiásio, 2010: 98 

e seg.).  No caso das turmas analisadas em Curitiba, nesta mesma pesquisa, “pode-

se perceber que o número de alunos frequentes ao curso sofreu razoável diminuição 

já no primeiro semestre do curso e teve uma taxa de evasão ao final, em torno de 

80%”, observando-se, “ainda, que as taxas de evasão entre as instituições 

estudadas são muito próximas e na ordem de 78%” (Idem: 99).  E buscando de 

respostas que justifiquem tais índices de evasão Debiásio (2010: 99) afirma que: “o 

principal motivo é dificuldade em frequentar o curso devido ao horário de trabalho e 

ao horário da escola, foram também apontados como motivadores da evasão: 

problemas familiares e dificuldades de aprendizagem”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A breve avaliação das políticas de formação profissional durante o governo 

Lula, tendo como referência as experiências do ProJovem e do Proeja evidenciam 

algumas contradições tais como: o não rompimento em relação as concepções 

educacionais dualistas, a não superação do modelo de competências e 

principalmente, a permanência de diretrizes de políticas públicas de formação 

profissional sujeitas as determinações impostas pelos interesses do mercado 

capitalista. Isto na prática contribui para esvaziamento de concepções progressistas 

de educação presentes nas experiências pedagógicas dos programas analisados e 

reforça a supremacia do modelo de competências vigente desde o governo de 

Fernando Henrique Cardoso impossibilitando avanços em direção a um modelo mais 

humanista de educação.  
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