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RESUMO 
 
O presente artigo visa apresentar algumas reflexões sobre o PROEJA no contexto das 
políticas públicas atuais, mostrando as relações de ruptura e continuidade entre as formas de 
organização do trabalho docente nos períodos caracterizados como fordismo, taylorismo e 
toyotismo, ressaltando que tais relações são historicamente determinadas e dialeticamente 
conjugadas entre si. A metodologia para a produção deste texto é fundamentalmente 
exploratória.  Portanto, 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, Políticas Públicas, Proeja, Fordismo, Taylorismo, 
Toyotismo. 
 
ABSTRACT 
 
This article presents some reflections on the PROEJA in the context of current public policies, 
showing the relationship of rupture and continuity between the forms of organization of 
teaching work in periods characterized as Fordism, Taylorism and Toyotism, noting that such 
relations are historically determined and dialectically combined with each other. The 
methodology for the production of this paper is primarily exploratory. Therefore, 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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INTRODUÇÃO 

 
 

 



Cremos que, contemporaneamente, seja de importância singular pôr em discussão 

o processo da Educação de Jovens e Adultos e relacioná-lo com o campo específico de 

algumas ideias sociais mais engajadas e propostas libertárias para a sociedade. 

Esta reflexão quer contribuir como uma ferramenta teórica para instigar e até 

mesmo motivar os profissionais da educação em vista de um maior engajamento no processo 

ensino-aprendizagem com um viés crítico e libertário e, quiçá, tenha também o alcance de 

impelirem a agir de forma mais consciente e articulada, pois vivemos a falência de vários 

aspectos do atual modelo de gerir a prática docente na contemporaneidade.  

Aqui se quer destacar, ainda que de forma introdutória, que a escola durante muito tempo 

reproduziu tal e qual o sistema produtivo e que, de alguma forma, foi influenciada 

sobremaneira pelas demandas do mercado de trabalho no sistema capitalista exemplificada 

nas propostas do taylorismo, fordismo e toyotismo, como veremos mais adiante.  

É certo que a nossa abordagem aqui, trata-se, fundamentalmente, de uma postura 

crítica e cremos que pertinente a esse modelo pedagógico. Aqui, vislumbram-se algumas 

propostas de inserção político-pedagógica para o ensino médio, especificamente na 

modalidade PROEJA. Desse modo, destacamos as implicações metodológicas e avaliativas no 

ensino com visão unidimensional do processo histórico e um grande distanciamento da práxis 

dos alunos, em especial daqueles que ficaram excluídos da escola por muitos anos. 

Por fim, este artigo introduz algumas reflexões a respeito das propostas que são 

consideradas libertárias e que estão em sintonia com um projeto de cunho social e vinculada 

ao que se pode chamar de economia solidária, cujo próximo tópico se aprofundará sobre o 

assunto. 

 

A ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO NOS MOLDES DO TAYLORISMO, 

FORDISMO E TOYOTISMO 

 

O modelo de organização do trabalho de Henry Ford marcou o início do século 

XX e incidiu com o período com um dos momentos da luta de classes. A indústria 

automobilística fordista sistematizou o trabalho mecanizado via esteira de montagem. Com a 

padronização de poucos modelos Ford empreendeu a produção de carros em série, e que, após 

a Segunda Guerra, ao lado dos métodos desenvolvidos por F. Taylor, pode abastecer 

amplamente o consumo emergente. 

Para subordinar a força de trabalho ao ritmo extenuante da produção, Ford 

organizou a produção a partir de uma nova lógica, a do pagamento de altos salários. Em “Os 



princípios da prosperidade” (1967), Ford contraria algumas análises que classificam seu 

método de organização do trabalho como mera composição dos princípios da organização 

taylorista, a partir da exposição de princípios que podem ser apreendidos numa perspectiva de 

ruptura e continuidade com as técnicas de gerenciamento propostas pela administração 

científica de Taylor e pelo chamado modelo japonês. 

O esboço de uma “captura” da subjetividade do trabalhador, que foi sistematizado 

com o toyotismo, já estava presente em Ford na medida em que “se um operário deseja 

progredir e conseguir alguma coisa, o apito será um sinal para que comece a repassar no 

espírito o trabalho feito a fim de descobrir meios de aperfeiçoá-lo” (FORD, 1967, p. 41). A 

preocupação com uma organização descentralizada da produção e redução dos níveis 

hierárquicos como forma de combate ao poder dos chefes também pode ser encontrada no 

“manual” de Ford, rompendo com a hierarquia da administração científica de Taylor, pois: 

Não há disposição mais perigosa do que a dos chamados gênios 
organizadores [...] traçam todas as ramificações da autoridade [...] cada um 
tem um título e exerce funções estritamente limitadas [...] as fábricas Ford 
não possuem nem organização, nem atribuições específicas a cargos, nem 
ordem de sucessão ou hierarquia determinada [...] a maioria dos homens é 
capaz de manter-se à altura da sua função, mas não resiste ao desvairamento 
de um título (FORD, 1967, p. 73-74). 

 
Até mesmo um delineamento da gestão participativa com intuito de apropriação 

do conhecimento tácito do trabalhador e redução de custos pode ser notado, em continuidade 

com a organização do trabalho toyotista, juntamente ao rodízio de tarefas: 

Todos conservam a sua liberdade de crítica a respeito dos detalhes da 
produção [...] a direção da fábrica aceita todas as sugestões [...] todo operário 
pode comunicar qualquer ideia bem como tentar sua realização [...] a 
simplificação do trabalho, com benefício do operário, também diminui o 
custo. [...] Temos um livro onde um operário que já tenha exercido um ofício 
pode registrá-lo. Sempre que nos falta um especialista, estamos em 
condições de escolher outro. É um dos meios de ascensão na nossa usina 
(idem, ibidem, p. 78-86). 

 
Finalmente, programas de educação instrumental promovido pela Escola 

Industrial Henry Ford, nos moldes dos programas de trainee atuais, foram alvo das 

preocupações de Ford, que também teve sua parcela de “responsabilidade social empresarial: 

Para nossa escola não se selecionam os rapazes porque sejam hábeis ou 
promissores. Escolhem-se os necessitados de dinheiro e oportunidades [...] 
Outorgamos bolsas a fim de que possam prover ao sustento de suas mães 
enquanto cursam a escola [...] Todo o trabalho executado na escola é 
adquirido pela nossa empresa e isto faz que a escola se mantenha por si 
mesma, além de que acentua nos alunos o senso da responsabilidade (Idem, 
ibidem, p. 314-315). 

 



Houve um embate com a lógica industrial predominante no início do século XX, 

em que a diminuição dos custos de produção se dava via redução de investimento do capital 

variável (KV). O modelo fordista só veio a se universalizar ao lado dos métodos de 

racionalização de Friederick Taylor e do Estado regulador de Keynes – Welfare State – após a 

II Guerra, quando a tendência de equilíbrio do mercado deu sinais evidentes de esgotamento e 

criou um novo momento para o capitalismo. 

O modelo de produção em massa fordista foi universalizado e combinado com as 

técnicas de administração científica tayloristas, ao passo que foram ampliados diversos 

direitos sociais, o que suavizou, temporariamente, o conflito inerente à relação capital-

trabalho até a crise de seu padrão de acumulação (BRAGA, 1995). O Estado arrecadava os 

impostos e assegurava certos direitos trabalhistas, o patronato se comprometia com o 

pagamento dos altos salários inspirados no modelo produtivo de Ford e os trabalhadores 

suportavam as formas fordistas-tayloristas de exploração do trabalho. 

A preocupação de Taylor também era para com o desperdício. As normas, 

princípios e leis “científicas” da administração do trabalho taylorista visavam, sobretudo, a 

exploração do trabalho em seu limite máximo, daí o estudo minucioso do tempo e 

movimentos, sendo um dos pontos fundamentais a separação entre os momentos de 

planejamento e a execução do trabalho. 

Vale destacar pontos fortemente evidenciados em “Princípios da Administração 

Científica”, como substituição dos métodos empíricos por métodos científicos e 

cronometrização das tarefas, ao lado da divisão do trabalho intelectual e trabalho mecânico 

segundo critérios de inferioridade mental, 

Um tipo de homem é necessário para planejar e outro diferente para executar o 
trabalho. [...] em quase todas as artes mecânicas, a ciência que rege as 
operações do trabalho é tão vasta e complexa que o melhor trabalhador 
adaptado a sua função é incapaz de entendê-la, quer por falta de estudo, quer 
por insuficiente capacidade mental (TAYLOR, 1990, p. 43). 

 
Pela comparação entre as técnicas de Ford e Taylor, a separação entre execução e 

planejamento, fragmentação e tempo controlado do trabalho se mantêm na produção em 

massa fordista, dando continuidade ao modelo de acumulação capitalista concentrado na 

exploração do trabalho e combinando os dois tipos de organização. Paralelamente, o 

gerenciamento da produção fordista parece mais desenvolvido se considerar o valor dado à 

dimensão subjetiva do trabalhador e à redução dos níveis hierárquicos, sugerindo uma 

descontinuidade dialética com os fundamentos do método de Taylor. 



Nesse sentido, em 1934, Gramsci apontava esta relação de continuidade e 

descontinuidade das técnicas fordistas-tayloristas de organização do trabalho e sua superação 

por um tipo superior de trabalhador que se conformaria com o desenvolvimento histórico do 

modo de produção capitalista, assim ele se exprime: 

Taylor exprime com cinismo brutal o objetivo da sociedade americana: 
desenvolver ao máximo, no trabalhador, as atitudes maquinais e automáticas, 
romper o velho nexo psicofísico do trabalho profissional qualificado, que 
exigia uma determinada participação ativa da inteligência, da fantasia, da 
iniciativa do trabalhador, e reduzir as operações produtivas apenas ao 
aspecto físico maquinal. Mas, na realidade, não se trata de novidades 
originais, trata-se somente da fase mais recente de um longo processo que 
começou com o próprio nascimento do industrialismo, fase que é apenas 
mais intensa do que as precedentes e manifesta-se sob formas mais brutais, 
mas que também será superada com a criação de um novo nexo psicofísico 
de um tipo diferente dos precedentes e, indubitavelmente, superior 
(GRAMSCI, 2001, p. 397). 

 
Entretanto, é com Friedmann, por volta dos anos de 1950 que seus estudos 

apontavam na direção de um processo de reestruturação produtiva. No ensaio publicado em 

1955, intitulado O trabalho em migalhas, o autor reuniu diversas observações empíricas em 

indústrias e fábricas de diversos setores na Europa e nos EUA, que indicavam o esgotamento 

orgânico do modelo de acumulação de capital pautado na exploração das formas parceladas, 

especializadas e automatizadas do trabalho. Friedmann contribuiu pioneiramente com análises 

sociológicas que anunciaram a adoção de alternativas, como rodízio e ampliação do conteúdo 

das tarefas. 

Na mesma linha de Ford e Taylor, também os discursos gerenciais tentaram 

mascarar e subverter a luta de classes a uma “ficção” da esquerda marxista. Incorporando os 

conhecimentos da administração científica às correntes comportamentais da psicosociologia, 

apropriaram-se da subjetividade da força de trabalho como forma de internalizar na “alma” do 

trabalhador a suposta relação de cooperação e interesses comuns entre “patrão e empregado”. 

Diante dessas análises podemos perceber como era comum a efetividade e o poder 

de penetração dos programas de educação instrumental promovido pelas Escolas Industriais 

nos moldes dos programas de trainee atuais no processo de formação das massas 

trabalhadoras. É certo que esses modelos, a seu tempo, tornaram-se imperativos e se 

incorporaram ao processo de educação para a indústria. Contemporaneamente, tal processo de 

formação para a indústria foi assumido durante todo o processo de formação implantados 

pelas “antigas” escolas técnicas, e que de certa forma se matem na formação 

profissionalizante que encontramos na atualidade. 

 



ALGUNS ASPECTOS DO PROEJA NO BRASIL 

 

O Programa de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA tem missão prover uma 

efetiva escolarização e qualificação de parte da população em vista de uma integração social, 

cultural, econômica e de formação geral. Isso se dará seja pelo ingresso no mercado de 

trabalho formal, seja através das ocupações informais. Tais ações contribuem para o 

atendimento das necessidades evidenciadas por alguns Organismos Internacionais e pelo 

Estado brasileiro. Assim, observa-se nos documentos destas instituições uma preocupação 

acentuada com os pobres urbanos e com os desempregados, principalmente com a população 

jovem, onde os índices de pobreza têm aumentado, conforme os dados do Banco Mundial, 

pois “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, 2003). 

Embora esses dados sejam referentes aos 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 se 

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 inquietação dos organismos internacionais em relação ao Brasil, pois como 

assevera o Banco Mundial: 

O consequente 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 estamos demonstrando o PROEJA se constitui em uma política que 

pretende reparar as falhas cometidas pelo próprio Estado em períodos anteriores. 

Nesse sentido, destaca-se que essa função compensatória do Estado, também está 

prevista em documento da CEPAL e da UNESCO (1995, p. 39) – Comissão Econômica para 

a América Latina e o Caribe e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura, respectivamente – no item que trata sobre a readequação do Estado, expondo que o 

mesmo, além de outras responsabilidades, deve estabelecer maior grau de igualdade entre os 

cidadãos, investindo assim de modo compensatório. 

Porém, as ações compensatórias do Estado através de políticas sociais com vistas 

a diminuir a pobreza, a desigualdade e a marginalidade reparando as falhas na distribuição dos 



bens socialmente produzidos, só devem ser exercidas, segundo o Banco Mundial, na medida 

em que trazem determinadas vantagens, a saber: 

Embora o Estado ainda tenha um papel central na provisão garantida de 
serviços básicos – educação, saúde e infra-estrutura – não é óbvio que deva 
ser o único provedor, ou mesmo que deva ser provedor. As decisões do 
Estado em relação à provisão, financiamento e regulamentação desses 
serviços devem basear-se nas vantagens relativas dos mercados, da 
sociedade civil e dos órgãos do governo. (Idem, 1997, p. 31). 

 
A não exclusividade de oferta do PROEJA pelo Estado, aparece nos seguintes 

termos: 
 

[...] poderão adotar cursos, no âmbito do PROEJA, instituições públicas dos 
sistemas de ensino federal, estaduais e municipais, entidades privadas 
nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical e entidades vinculadas ao Serviço Nacional de 
Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem 
Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Social do 
Comércio (Sesc), Serviço Social do Transporte (Sest), Serviço Nacional de 
Aprendizagem Rural (Senar) e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae) (BRASIL, 2007, p.61). 
 

 
Com isso, fica patente, partindo do Documento Base do PROEJA que o Estado 

pretende utilizar-se de outras instituições, inclusive privadas, para ofertar a educação 

profissional técnica de nível médio aos jovens e adultos brasileiros que não tiveram acesso à 

educação na idade própria, não considerando unicamente como sua a responsabilidade de 

exercer a função reparadora. 

O PROEJA, ao contribuir para o alcance da equidade, 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 equidade 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. 

Além de ser um dos meios de se implementar as políticas sociais focalizadas, a 

educação é entendida como estratégica pela CEPAL e pela UNESCO (1995, p. 8) em vista de 

alcançar a equidade. Ao referir-se à transformação produtiva, está se pretendendo o 

crescimento econômico do país, ou seja, o desenvolvimento já mencionado no Documento 

Base do PROEJA, através da readequação tecnológica para a inserção no mercado global 

competitivo. O desafio considerado pela CEPAL e UNESCO é de que essa participação do 



Brasil no mercado mundial que proporcionaria o crescimento econômico e que isso aconteça 

minimizando as desigualdades sociais. 

Assim, quando o Documento Base do PROEJA afirma que os egressos deste 

ensino devem ter uma formação “[...] para inserir-se de modos diversos no mundo do 

trabalho, inclusive gerando emprego e renda.” (BRASIL, 2007, p.17), significa que a 

formação recebida deve possibilitar o exercício de trabalhos informais desvinculados da 

legislação trabalhista, sendo que o trabalho e a renda neste caso devem ser gerados pelo 

próprio indivíduo, pressupondo que muitos dos estudantes ou egressos do PROEJA não 

alcançarão colocações nos postos formais de emprego. Este fato é admitido pelo Documento 

Base do Proeja, o qual considera estar ocorrendo um “[...] declínio sistemático do número de 

postos de trabalho [...]” (BRASIL, 2007, p. 17). Entretanto, essa questão carece de maior 

aprofundamento, o que podemos fazer em outro momento. 

Percebe-se então que a qualificação pretendida pelo PROEJA requer a integração 

entre os conhecimentos gerais e os profissionalizantes tendo em vista fornecer conhecimentos 

que possibilitem aos alunos do PROEJA a flexibilidade para migrarem de uma ocupação a 

outra, melhorando suas próprias condições de vida. 

A Educação de Jovens e Adultos tem grande aliados ao referi-se a aprendizagem, 

que são os conhecimentos prévios dos jovens e o desejo de conhecer o novo. Visto que, esse 

conhecimento novo tenha uma relação com o dia a dia do jovem e seja voltado à profissão 

que exerce ou que irá exercer, pois, a partir daí o aluno dará significado ao que está 

aprendendo e terá possibilidades de ressignificar os conhecimentos já adquiridos. “Através de 

sua permanente ação transformadora da realidade objetiva, os homens, simultaneamente, 

criam a história e se fazem seres históricos” (FREIRE, 1980, p.108). 

É preciso ter na busca do conhecimento uma relação entre o que se aprende e 

onde será utilizado aquilo que se aprendeu. E, nessa relação a teoria orienta como fazer e a 

prática torna ativo aquilo que foi aprendido. Portanto, ensinar na visão libertária de Paulo 

Freire não é transferir conhecimento mas, criar possibilidade para desenvolver o raciocínio 

lógico dentro do processo de aprendizagem no que é significativo em sua vida real.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

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. 

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 

característica fundante de seu histórico. Pelo contrário, deve ser vista como educação 

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

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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