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RESUMO

Trata-se, neste artigo, de refletir sobre as práticas pedagógicas no Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos
(PROEJA) à luz do método freireano de educação popular. Por intermédio da pesquisa bibliográfica,
apresentam-se algumas considerações acerca do papel da escola na sociedade hodierna e suas
implicações para a educação de jovens e adultos. Com base na pedagogia freireana, discute-se
caminhos para uma formação ancorada na autonomia professor-aluno, na ação libertadora da
educação, ainda que nas contradições do sistema capitalista de produção. Sustenta-se, portanto, que é
fundamental desenvolver ações que possibilitem aos estudantes dessa modalidade de ensino, uma
formação crítica-reflexiva, emancipatória, politécnica.

ABSTRACT

This article reflects on pedagogical practices in the Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) in
the light of the Freirean method of popular education. Through the bibliographical research, some
considerations are presented about the role of school in contemporary society and its implications for
the education of youth and adults. Based on the Freirean pedagogy, we are discussing ways to a
formation anchored in teacher-student autonomy, in the liberating action of education, even in the
contradictions of the capitalist system of production. Therefore, it is fundamental to develop actions
that enable students of this modality of education, a critical-reflexive, emancipatory, polytechnical
formation.

RESUMEN

Se trata, en este artículo, de reflexionar sobre las prácticas pedagógicas en el Programa Nacional de
Integración de la Educación Profesional con la Educación Básica en la modalidad de Educación de
Jóvenes y Adultos (PROEJA) a la luz del método freireano de educación popular. Por intermedio de
la investigación bibliográfica, se presentan algunas consideraciones acerca del papel de la escuela en
la sociedad actual y sus implicaciones para la educación de jóvenes y adultos. Con base en la
pedagogía freireana, se discuten caminos para una formación anclada en la autonomía
profesor-alumno, en la acción liberadora de la educación, aunque en las contradicciones del sistema
capitalista de producción. Se sostiene, por lo tanto, que es fundamental desarrollar acciones que
posibiliten a los estudiantes de esa modalidad de enseñanza, una formación crítica-reflexiva,
emancipatoria, politécnica.
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INTRODUÇÃO

A dualidade educacional não é uma invenção do capitalismo, todavia, para Frigotto (2010), o sistema
capitalista brasileiro não necessita da universalização da escola básica, por isso, reproduz a escola
dual e uma educação profissional e tecnológica restrita, uma vez que, carece de um trabalhador
submisso e adaptado às necessidades do mercado. Moura (2010, p. 60) corrobora com essa
afirmativa quando traz que, “a relação entre a educação básica e a educação profissional no Brasil
está marcada historicamente pela dualidade e pela funcionalidade da educação ao modelo de
desenvolvimento econômico do país”.

A divisão social e técnica do trabalho no modo de produção capitalista constitui-se como estratégia
essencial a sua reprodução. Desse modo, quando tratamos da estrutura da educação na sociedade
contemporânea, nota-se que a opção é por um sistema educacional que separa cultura geral e cultural
técnica, trabalho manual e trabalho intelectual, teoria e prática, formação profissional e formação
propedêutica, decisão e execução. A regra capitalista para a educação é clara: manter um modelo de
educação unilateral, instrumentalista, funcionalista.

De acordo com Neves e Pronko (2008, p. 29), para transformar a educação em um instrumento
efetivo de conscientização, é preciso “[...] superar a sua sempre crescente subsunção aos imperativos
técnicos e ético-políticos da mercantilização da vida, privilegiando na sua estruturação curricular a
omnilateralidade e a politecnia.”

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil é marcada, portanto, por uma série de políticas
públicas tênues, desarticuladas, pontuais e descontínuas. A EJA é fruto de muitas lutas e
reivindicações sociais, ao longo da história brasileira, pela garantia do direito à educação para todos.
Segundo Costa et al. (2017, p. 9317), “Nada chegou de “graça” ou a partir da pura percepção dos
líderes governantes da necessidade de oferecer educação aos que a ela não tiveram acesso em idade
própria [...]”.

Portanto, neste artigo, buscou-se elucidar questões pertinentes ao PROEJA na Rede Federal de
ensino, em suas concepções e desafios atuais. A partir disso, problematizar algumas considerações
acerca da prática pedagógica correlata ao “método” freireano de aprendizagem. Nisto, consiste o
objetivo deste artigo: refletir sobre as práticas pedagógicas no PROEJA à luz do método freireano de
educação popular.

De antemão, em que pesem as contradições do sistema capitalista de produção, defende-se, neste
trabalho, uma educação que promova o indivíduo em suas múltiplas capacidades (intelectual, social,
cultural, física, socioeconômica). E que esteja pensada não apenas na perspectiva de uma formação
instrutiva, voltada meramente para inserção no mercado de trabalho, mas, para a vida. Vislumbra-se
formar sujeitos autocríticos, autônomos, emancipados, mediante a oferta de uma educação que
integre trabalho, cultura, ciência e tecnologia como unidade indissolúvel do processo de formação
humana integral, omnilateral dos sujeitos.

Para tanto, a metodologia utilizada na construção deste consiste numa revisão bibliográfica e
documental apoiada em autores como Freire (2017; 2018); Moreira (2018); Ramos (2017); Kuenzer
e Grabowsk (2016); White (2016); Araújo e Frigotto (2015); Moura, Lima Filho e Silva (2015);
Frigotto et al. (2014); Frigotto (2010); Charlot (2013); Saviani (2013; 2007); Moura (2010); Bertrand
(2001); Comenius (2001), entre outros. Também, em alguns documentos legais que regem o
Programa, tais como, o Documento Base do PROEJA; a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional vigente (Lei nº 9.394 de 1996) e o Documento Base da Educação Profissional Técnica de
Nível Médio Integrada ao Ensino Médio.

Diante do exposto, o artigo está estruturado da seguinte forma: em um primeiro momento,
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indagamos acerca de qual é o papel da escola na sociedade de classes, ancorados em Bertrand
(2001), Saviani (2013), e Comenius (2001). No segundo momento, apresentamos o PROEJA, sua
concepção e desafios atuais. Depois, tratamos de discorrer sobre práticas pedagógicas para essa
modalidade de ensino à luz da perspectiva freireana de educação popular. Por fim, apresentam-se as
considerações finais.

O PAPEL DA ESCOLA: QUAL É?

Qual é o papel da escola? Essa é a nossa indagação inicial. “Aprender a aprender”, “ensino centrado
no aluno”, “educação dialógica”. Estes são alguns dos discursos político e pedagógico dos dias
hodiernos e que nos leva a questionar e refletir acerca de: o que é a escola e qual o seu papel social?
Como ela “[...] deveria ser para ser coerente com esse discurso?” (MOREIRA, 2018, p. 151).

De acordo com Bertrand (2001, p. 173), “O problema da escola é a sua relação com a sociedade: a
escola é um instrumento cultural de seleção e de reprodução ao serviço das classes dominantes.” Para
ele, a escola desempenha um importantíssimo papel na reprodução das desigualdades sociais e
culturais. Ou seja, ela representa “[...] muito mais que uma simples transmissão asseptizada do
conhecimento.” (BERTRAND, 2001, p. 174).

O autor referido nos permite o entendimento de que a escola é um mecanismo de reprodução da
sociedade de classes, visando atender aos interesses da classe dominante. Este é, para Bertrand
(2001), o problema fundamental da escola. O exercício do poder da classe dirigente sobre a classe
dominada mediante as instituições escolares. Completa afirmando que não há neutralidade na escola,
ela não é neutra, mas sim, um dispositivo de transformação social. É, portanto, um instrumento
político. Em concordância com Bertrand (2001), a nosso ver, a escola é, contudo, um espaço de
contradição. Ao mesmo tempo em que reproduz interesses das classes dominantes, é um instrumento
fundamental de transformação social, de emancipação política. Um dispositivo eficaz na
disseminação do conhecimento.

Corroboramos com Araújo e Frigotto (2015, p. 67), quando afirmam que

O currículo, assim como a escola, é espaço de contradição, apesar de
reproduzir as estruturas existentes, é “[...] correia de transmissão da ideologia
oficial [...]” e, ao mesmo tempo, uma ameaça à ordem estabelecida por
oferecer a possibilidade de contribuir para a libertação (GADOTTI, 1992, p.
150). Constitui-se, portanto, em um espaço de luta entre as classes
dominantes e as subalternas, refletindo a “[...] exploração e a luta contra a
exploração.”

Ainda segundo Araújo e Frigotto (2015), o currículo constitui-se em uma “[...] arena política de
ideologia, poder e cultura.” Este transmite uma visão de mundo integrada aos interesses de
específicos grupos sociais, dominantes. Ou seja, na sociedade contemporânea o currículo escolar
reproduz os interesses do capital, visando imediatamente o desenvolvimento de uma capacidade,
habilidade específica requerida pelo mercado de trabalho (ARAÚJO; FRIGOTTO, 2015). E não,
necessariamente, uma formação crítica-reflexiva.

Formalmente falando, a educação no Brasil é marcada por uma dualidade estrutural que advém desde
o período colonial, com a chegada dos jesuítas ao Brasil, em 1549. Ou seja, desde a aculturação de
índios e escravos pelos jesuítas. Aculturação aqui entendida como “[...] inculcação nos colonizados
das práticas, técnicas, símbolos e valores próprios dos colonizadores.” (SAVIANI, 2013).

No livro “História das ideias pedagógicas no Brasil”, Saviani (2013) nos apresenta um apanhado
geral da questão educacional no país desde o período do Brasil Colônia. Ele organiza essa história
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em quatro períodos. O primeiro, compreendido como predomínio do ensino tradicional religioso (de
1549 a 1759); o segundo, correspondente à visão tradicional leiga (de 1759 a 1932); no terceiro, a
predominância da concepção moderna (de 1932 a 1969); e o quarto, que se refere à emergência de
uma visão crítica dialética (histórico-crítica) e crítica-reprodutivista das ideias pedagógicas para a
educação (de 1969 a 2001).

Essa periodização nos auxilia a compreender como se articulou o processo educativo no país desde
1500 até os dias atuais, pela ótica da história das ideias pedagógicas, enfatizando como estas
influenciaram as práticas pedagógicas hodiernas. Contudo, não iremos nos deter a explanação dessas
ideias, não é este o objetivo desse estudo, todavia, deixamos como sugestão ao leitor a apreciação
dessa magnífica obra.

Com isso, voltamos à indagação inicial, com vista a responder os seguintes questionamentos. Qual é
mesmo o papel da escola? Para quem é essa escola? A educação independe da escola, contudo, a
escola depende da educação. Educar é formar sujeitos críticos, solidários e autônomos. O papel da
escola é, portanto, promover o desenvolvimento das múltiplas faculdades físicas e intelectuais dos
sujeitos. Visando o desenvolvimento de sua autonomia intelectual e política, bem como de sua
emancipação social. A educação escolar deve propiciar, consequentemente, uma formação dotada de
sentido, de intencionalidade, de significação para a transformação social.

E mais, esse tipo de educação deve abranger a todos, e não apenas a classe elitista. Deve-se “ensinar
tudo a todos”. “Importa agora demonstrar que, nas escolas, se deve ensinar tudo a todos”, afirmava
Comenius (2001, p. 40) no século XVII. Para ele todos deveriam ser ensinados a

[...] conhecer os fundamentos, as razões e os objetivos de todas as coisas
principais, das que existem na natureza como das que se fabricam, pois
somos colocados no mundo, não somente para que façamos de espectadores,
mas também de atores. (COMENIUS, 2001, p. 40).

Comenius, ainda em 1627, já denunciava e se pronunciava contra o sistema de ensino que não
abrangia a todos. Para ele, as escolas não eram como deveriam ser. E questionava: “Onde estão, com
efeito, essas escolas universais? Onde está esse método atraente?” “Ainda não foram fundadas
escolas por toda a parte.” (COMENIUS, 2001, p. 44, grifo original). O autor continua,

E, onde existem, não são indistintamente para todos, mas apenas para alguns,
ou seja, para os ricos, porque, sendo dispendiosas, nelas não são admitidos os
mais pobres, salvo casos raros, ou seja, quando alguém faz uma obra de
misericórdia. No entanto, é provável que, de entre os pobres, inteligências
muitas vezes excelentes passem a vida e morram sem poder instruir-se, com
grave dano para a Igreja e para o Estado. (COMENIUS, 2001, p. 44).

Como já o dissemos, a dualidade estrutural vem desde a época do Brasil Colônia, ela não é uma
invenção do sistema capitalista. Contudo, compreender a sistema educacional nos dias atuais,
implica apreender a lógica da dualidade estrutural presente e expressa com grande relevância no
ensino médio. Kuenzer e Grabowsk (2016, p. 24) afirmam que a dualidade estrutural é uma categoria
pela qual se é possível compreender a educação no capitalismo contemporâneo, todavia, “[...] é a
partir do ensino médio, e em especial na educação profissional, que essa categoria apresenta maior
poder explicativo.”

Durante séculos, a educação no contexto escolar era algo reservado a uma parcela mínima da
sociedade. Hoje, apesar de a educação ser um direito previsto na Constituição Federal de 1988, esta
ainda é ofertada para a classe trabalhadora de forma que se difere significativamente daquela que é
direcionada a classe dirigente. De um lado, ensino profissionalizante, com fins instrumentais, para os
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filhos das classes subalternas, de outro, o ensino científico (intelectualizado) para os filhos da classe
dominante. De acordo com Ramos (2017, p. 24), a dualidade educacional é uma “[...] expressão, no
plano da educação, da dualidade social.”

No dizer de Saviani (2007, p. 159),

[...] a proposta dualista de escolas profissionais para os trabalhadores e
“escolas de ciências e humanidades” para os futuros dirigentes; e a proposta
de escola única diferenciada, que efetuava internamente a distribuição dos
educandos segundo as funções sociais para as quais se os destinavam em
consonância com as características que geralmente decorriam de sua origem
social.

A expansão da educação geral para a classe trabalhadora, portanto, se deu mediante cursos
precarizados e insuficientes no que compreende uma formação humana integral, omnilateral. Desse
modo, o grande desafio para gestores e professores comprometidos com uma educação escolar de
qualidade, é desenvolver métodos, técnicas e estratégias de ensino-aprendizagem que possibilite a
promoção de um espírito crítico-reflexivo nos estudantes, principalmente, em vias de reparação, para
a “classe-que-vive-do-trabalho” (ANTUNES, 2009). Visto que,

A estratégia através da qual o conhecimento é disponibilizado/negado
segundo as necessidades desiguais e diferenciadas dos processos de trabalho
integrados é o que temos chamado de inclusão excludente na ponta da escola.
Ao invés da explícita negação das oportunidades de acesso à educação
continuada e de qualidade, há uma aparente disponibilização das
oportunidades educacionais, através de múltiplas modalidades e diferentes
naturezas, que se caracterizam por seu caráter desigual e na maioria das vezes
meramente certificatório, que não asseguram domínio de conhecimentos
necessários ao desenvolvimento de competências cognitivas complexas
vinculadas à autonomia intelectual, ética e estética. (KUENZER e
GRABOWSK, 2016, p. 28).

Superar a lógica desigual e excludente do sistema de ensino na sociedade capitalista, principalmente,
no âmbito da educação profissional, requer um esforço didático-pedagógico e ético-político de
ruptura com a dualidade educacional ainda tão presente em nosso meio, requer a ruptura com o
projeto societário vigente. Para tanto, a superação da sociedade de classes é ainda uma luta a ser
travada no interior das contradições do sistema do capital. Contudo, “[...] em que pesem as
dificuldades e os embates que marcam a trajetória educacional brasileira, cumpre reiterar a defesa de
processos formativos emancipatórios [...]” (MOURA, LIMA FILHO e SILVA, 2015, p. 1057).

Neste sentido, o Ensino Médio Integrado (EMI) surge como travessia para esta formação
emancipatória, das quais a formação humana integral e integrada faz parte (MOURA, LIMA FILHO
e SILVA, 2015). O EMI apresenta-se, portanto, enquanto um projeto contra-hegemônico de
ultrapassagem do modelo educacional meramente instrumentalista, unilateral, para uma formação
omnilateral, politécnica. Uma formação “[...] que possibilite aos trabalhadores o acesso aos
conhecimentos (científicos, éticos e estéticos) produzidos histórica e coletivamente pela humanidade
[...]” (FRIGOTTO et al., 2014, p. 11). Também, os processos necessários à sua emancipação
humana, social.

O grande desafio dos espaços escolares, e aqui trazendo para o campo da educação profissional e
tecnológica, é articular essa forma de ensino. Que promova uma formação humana integral dos
sujeitos. Que integre trabalho, ciência, cultura e tecnologia num processo indissociável de formação
humana. Se pensado o público da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no espaço escolar, a situação
toma laços ainda mais estreitos. Como então formar esse público em suas múltiplas capacidades?
Como articular formação geral, formação profissional e formação humana integral num curso do
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Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA), diante do contexto apresentado?

No item que segue, apresentaremos as concepções e os desafios atuais desse Programa. Posterior,
discutiremos sobre práticas pedagógicas para essa modalidade de ensino, fundamentadas,
essencialmente, no “método” freireano de educação popular.

PROEJA: CONCEPÇÕES E DESAFIOS ATUAIS

No Brasil, a exacerbada desigualdade socioeconômica obriga jovens e crianças a procurarem
inserção no mercado de trabalho muito antes de completar os 18 anos de idade. Esta busca acontece,
em sua maioria, visando complementar a renda familiar e até a própria subsistência, em muitos
casos, estes jovens vão à procura de postos de trabalho sem nenhuma qualificação profissional e com
pouca escolaridade. (MOURA, LIMA FILHO E SILVA, 2015, p. 1071). Mais tarde, retornam ao
ambiente escolar, via EJA, para completarem os estudos, considerando ser a negativa nos postos de
trabalho decorrente da sua baixa escolaridade. (BRASIL, 2007).

O PROEJA é, portanto, um Programa que visa oferecer formação básica integrada à educação
profissional para jovens e adultos em situação de descompassos escolar, possuindo, dessa forma,
uma dupla finalidade. A EJA integrada a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) surge através
do Decreto nº 5.478 de junho de 2005, mais tarde revogado mediante a publicação do Decreto nº
5.840 de julho de 2006. Isso aconteceu visando incluir o ensino fundamental na abrangência
formativa do Programa, bem como possibilitar que o mesmo fosse estendido a outras instituições
educacionais.

Com isso, não só a Rede Federal de ensino caberia à oferta do Programa, mas as redes municipal,
estadual e privada (essa última por intermédio do Sistema S1) poderiam, a partir desse novo decreto,
também oferecer os cursos PROEJA. Desse modo, o Programa que antes era denominado Programa
Nacional de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA), passou a denomina-se Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos.

O público-alvo do PROEJA são, portanto, indivíduos desfavorecidos social, cultural e
economicamente, somados alguns atributos acentuados resultante de aspectos adicionais como
geração, gênero, raça/etnia, outros. De acordo com o Documento Base do Programa, estes são
“Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, ribeirinhos, pescadores, jovens, idosos,
subempregados, desempregados, trabalhadores informais [...]” (BRASIL, 2007, p. 11).

As dificuldades e desafios que perpassam o Programa são muitos e vão desde o seu nascimento aos
dias atuais, agravando-se neste último. Como já o dissemos, o PROEJA chega às instituições federais
através de um documento a ser cumprido, o que implica na ausência de preparo técnico da
comunidade acadêmica que trabalharia com este novo público que adentra o ambiente escolar,
trazendo marcas de uma formação escolar precarizada, exclusiva e descontínua.

Estudos realizados por White (2016); Moura (2012); Santos (2010) apontam para o desconforto que
o PROEJA casou entre professores, gestores e estudantes, tanto na sua implantação quanto
implementação na Rede Federal. White (2016) relata que algumas situações desfavoráveis acabaram
provocando frustração e posterior evasão por parte tanto dos alunos como dos docentes. Muitos
professores, quando convidados para atividades de capacitação, “[...] alegaram não ter interesse em
trabalhar com essa modalidade de ensino, assim como não apoiavam tal iniciativa, pois acreditavam
ser um retrocesso para a instituição” (WHITE, 2016, p. 10).

No Evento Diálogos PROEJA, realizado em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, em novembro
de 2008, Santos (2010, p. 122) enfatizou que uma professora da Rede Federal de ensino, expôs a
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seguinte questão: “[...] se não fosse por decreto, o PROEJA, provavelmente, não seria oferta das
escolas federais da rede de educação profissional e tecnológica.” A implementação dessa modalidade
de ensino na Rede exigia, portanto, “um exercício de autocrítica” (PAIVA, 2012), tanto por parte dos
gestores quanto dos docentes.

Ao avaliar os trabalhos que reúne os anais do Colóquio Produção de conhecimento de ensino médio
integrado: dimensões epistemológicas e político-pedagógicas, realizado em setembro de 2010 na
Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, que apresentou como um dos seus objetivos a
identificação e divulgação do estado da arte da produção do conhecimento sobre EMI nas
modalidades de ensino regular e EJA, Frigotto et al. (2014, p. 16) apontam que

O diagnóstico da rede dos Institutos Federais sinaliza as dificuldades internas
de assumir jovens e adultos oriundos de grupos da classe trabalhadora que
antes não chegavam a ela. Dante Moura aponta alguns riscos: eliminá-los por
critérios rígidos de avaliação ou passá-los à frente sem aprenderem porque
são “coitados”, ou enfrentar o desafio de dar-lhes o que se lhes mutilou...
Dar-lhes condições de vida e alimentação, boas escolas e um tempo mais
largo de estudos. Os trabalhos indicam ainda que não houve preparação dos
professores para atuarem de acordo com a proposta da formação integrada no
ensino médio e na educação de jovens e adultos.

O fragmento acima nos mostra que além dos problemas relacionados à implementação do PROEJA
na Rede, há outros fatores a serem considerados, que vão desde a capacitação dos professores até a
implantação de um currículo que integre trabalho, cultura, ciência e tecnologia. Pois, como
apresentado no texto acima, essa é ainda uma dificuldade presente nos institutos federais, não só na
modalidade EJA, mas em todos os outros cursos que contém como proposta formativa a formação
integrada no ensino médio.

Atualmente, nos deparamos com um alto índice de desistência nos cursos da EJA. Em sua maioria,
esses cursos são ministrados por docentes despreparados para colocar em prática uma metodologia
de ensino que realmente atenda às necessidades educacionais de alunos dessa modalidade de ensino.
Oliveira (2011) sinaliza que há algumas iniciativas pontuais, todavia, estas ainda não conseguiram
proporcionar uma real mudança no quadro nacional.

O PROEJA é, pois, uma proposta constituída na confluência de ações
complexas. Desafios políticos e pedagógicos estão postos e o sucesso dos
arranjos possíveis só materializar-se-á e alcançará legitimidade a partir da
franca participação social e envolvimento das diferentes esferas e níveis de
governo em um projeto que busque não apenas a inclusão nessa sociedade
desigual, mas a construção de uma nova sociedade fundada na igualdade
política, econômica e social; em um projeto de nação que vise uma escola
vinculada ao mundo do trabalho numa perspectiva radicalmente democrática
e de justiça social. (BRASIL, 2007, p. 6)

Diante do quadro, instigar questões que conduzam a realização de novas práticas pedagógicas, em
favor da superação de culturas já enraizadas nos Institutos Federais, aponta para a necessidade de
potencializar o reconhecimento social desses sujeitos na instituição, valorizando-os não apenas na
dimensão cognitiva, mas, nas diversas experiências da vida pelas quais passaram, seja no âmbito
profissional e/ou pessoal.

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO PROEJA: algumas reflexões à luz de Paulo Freire

Quando o assunto é educação de jovens e adultos, não dá para desconsiderar a exclusão social da
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qual estes sujeitos vivenciam, o que contribui para a construção de uma “[...] autoimagem marcada
pela falta e pela negatividade” (GIOVANETTI, 2011, p. 245). Desse modo, para que se manifeste o
caráter libertador e emancipatório da educação para este público, há ainda muito que se percorrer.
Por exemplo, quando pensada a EJA no espaço escolar sob a perspectiva de educação popular, é
primordial começar a refletir sobre

Que conteúdos são necessários para jovens e adultos que buscam uma
escolarização tardia, ou que consideram relevante submeter-se a ações
educativas institucionalizadas? A resposta poderia ser a de que os conteúdos
necessários são aqueles que podem ser utilizados na vida cotidiana como
meio para a autonomia do sujeito. (OLIVEIRA, 2010, p. 107).

Continua a autora,

Precisamos descobrir e inventar modos de agir mais próximos e compatíveis
com os discursos que somos capazes de produzir, modos de fazer política e
educação – popular, de jovens e adultos ou qualquer outra modalidade – que
contribuam para a democracia, para a horizontalização das relações entre os
diferentes grupos sociais, para a emancipação social. (OLIVEIRA, 2010, p.
104).

A educação, dentro do espaço escolar, tanto para o estudante PROEJA como para os demais, não
deve restringir-se a transmissão de conteúdos programáticos, mas, proporcioná-los “[...] a
compreensão do homem e da mulher enquanto seres fazedores da história e por ela feitos, seres da
decisão, da ruptura, da opção.” (FREIRE, 2018, p. 126). Se o PROEJA assume essa perspectiva,
poderá vir a comprometer-se efetivamente com uma ação de transformação social, de emancipação.
Num processo que compreenda o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura como categorias
intrínsecas e indissociáveis da formação humana, como já o dissemos.

Desse modo, como promover uma educação de jovens e adultos integrada a educação profissional
(PROEJA) que possibilite não só aos alunos, mas também ao professor, uma educação que conceba
no processo de ensino-aprendizagem uma ação dialógica? E que esta propicie uma aprendizagem
dentro da historicidade e especificidade de cada sujeito? Além disso, que atenda aos princípios
formativos do Programa?

Disso decorre a nossa proposta de (re)pensar o PROEJA na perspectiva freireana de educação
popular. O que envolve um conjunto de medidas a serem tomadas, principalmente nos aspectos da
política educacional. Sabe-se que a atuação do docente em sala de aula é ínfima em relação à
promoção de uma nova forma de educação capaz de alterar o contexto educacional atual. Contudo,
objetiva-se neste tópico, discutir ações/formas de se pensar o fazer profissional, pedagógico,
institucional de forma a contribuir para emancipação social dos sujeitos, visando sua autonomia e
liberdade intelectual. Por isso, utiliza-se aqui dos pressupostos de Paulo Freire para essa
transformação.

Primeiro, em seu livro “Pedagogia da Autonomia”, Freire (2018), traz uma “série de instruções” para
os educadores comprometidos com uma educação crítica, libertadora. Para isso, ele aponta para três
princípios gerais norteadores à prática docente. Quais sejam: “Não há docência sem discência”;
“ensinar não é transferir conhecimento”; ensinar é uma especificidade humana.” (FREIRE, 2018).

Assim, Freire defende que ensinar e aprender são processos indissociáveis, quem ensina aprende e
quem aprende ensina. Ensinar não é depositar conhecimentos nos educandos, mas aprender
conjuntamente e possibilitar ao educando o dizer da sua palavra; conhecer a si e ao mundo. Pois,
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O educador que, ensinando geografia “castra” a curiosidade do educando em
nome da eficácia da memorização mecânica do ensino dos conteúdos, tolhe a
liberdade do educando, a sua capacidade de aventurar-se. Não forma,
domestica. (FREIRE, 2018, p. 56).

Paulo Freire não deixou um “modelo pronto” para os professores, e nem era essa a sua intenção
quando escreveu este livro. Todavia, desafiou-os a refazerem/recriarem suas práticas educativas,
transformando-as. Contudo, é necessário estarmos atentos ao fato de que para que os professores
possam colaborar com o processo de aprendizagem dos discentes, uma política educacional que dê
prioridade aos conhecimentos sociais e culturais dos alunos é ponto crucial nesse quesito,
principalmente, se consideramos ser essencial um acompanhamento mais personalizado à construção
do conhecimento de cada um.

Sabe-se que romper com algumas práticas do método meramente tradicional de ensino é totalmente
difícil se a ação estiver centrada apenas na figura do professor. Por isso, não dá para exigir do
docente processos formativos autônomos e diferenciados se a estrutura da política educacional não o
permite e nem viabiliza meios de se fazer concretizar processos formativos inovadores e condizentes
com a realidade estudantil, social, política, cultural e econômica dos estudantes. Para Charlot (2013,
p. 98) “[...] a contradição entra na escola e desestabiliza a função docente. A sociedade tende a
imputar aos próprios professores a responsabilidade dessas contradições.” O autor ainda evidencia
que até as práticas pedagógicas tradicionais, que a tradição comprovou como eficazes, começam a
ser questionadas, criticadas. Para ele, o professor tradicional passa a ser desprezado.

Não se discute, porém, o que está acontecendo dentro da escola; debate-se o
acesso à escola e a contribuição do ensino para a modernização do país. As
contradições relativas à escola são contradições sociais a respeito da escola e
não contradições dentro da escola. Em tal configuração socioescolar, a
posição social dos professores, a sua imagem na opinião pública, o seu
trabalho na sala de aula são claramente definidos e estáveis. O professor é
mal pago, mas é respeitado e sabe qual é a sua função social e quais devem
ser as suas práticas na sala de aula. (CHARLOT, 2013, p. 95).

Ou seja, a escola em si, é espaço de contradição. Os professores geralmente sofrem pressões sociais,
já que os resultados escolares dos discentes são tão importantes para o futuro do país, para as
famílias, para a sociedade. (CHARLOT, 2013). É complexa a situação escolar e o papel do professor
num sistema educacional que reproduz os interesses do capital. Conquanto, é ainda nessas
contradições do sistema capitalista de produção que se faz imprescindível a construção de práticas
pedagógicas articuladas a conhecimentos que valorizem a cultura dos estudantes e proporcionem
neles a capacidade de compreenderem os conteúdos programáticos por intermédio de ações e
temáticas vivenciadas em seu cotidiano de vida.

Logo, a pedagogia freireana convida este mesmo professor a desenvolver ações, ainda que pontuais,
dotadas de sentido – intencionalidade – no seu fazer profissional. Ou seja, ter autonomia para
desenvolver práticas educativas inovadoras em sala de aula e assim, contribuir para o protagonismo
dos sujeitos tanto no ambiente escolar como fora dele.

Assim, nos instiga Paulo Freire (2017; 2018) quando,

1) Critica o ensino bancário e convida o professor a ser um agende motivador da dialogicidade, da
problematização dos conteúdos.

2) Afirma que uma educação autêntica acontece do educador ‘com’ o educando, e não do educador
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‘para’ o educando, ou, do educador ‘sobre’ o educando.

3) Pontua que o professor deve ser um mediador do processo e não o único que detém o
conhecimento. Que este deve estar e ser aberto a contribuições, pois os educandos não são seres
vazios, sem cultura. É preciso considerar o saber dos educandos.

4) Considera que o professor, assim como o aluno, são seres inacabados, inconclusos e, cientes disso
caminham na direção do “Ser Mais”.

5) Defende o ato de perguntar por parte do estudante. Instiga que haja perguntas e não apenas
respostas.

6) Ressalta que a aprendizagem deve ser significativa, dotada de sentido tanto para o professor como
para o aluno.

O objetivo deve ser o de formar para a compreensão da realidade econômica, política, cultural e
social, seja o filho das camadas subalternas da população ou o filho da elite. Não é só formar para o
mercado de trabalho, mas para a vida, o que compreende uma concepção de educação que enfatiza o
processo de mudança social, de emancipação do sujeito como ser protagonista da sua história.
Charlot (2013, p. 144) nos instiga a refletir sobre a seguinte questão: “Por que e para que um aluno
estuda?” E continua,

Em minha opinião, essa é a questão básica, inclusive quando se pesquisa a
questão das desigualdades sociais ou de gênero frente à escola. Afinal de
contas, quando um aluno fracassa, não é diretamente por causa da sua
condição social, embora essa possa influir também na avaliação do professor;
é, antes de tudo, porque ele não estudou o suficiente. Por que não estudou o
suficiente? Esta questão remete ao sentido que o aluno atribui ao estudo. Para
se entender esse sentido, é preciso levar em conta a posição social e o sexo do
aluno, que interferem bastante na sua relação com o saber e com a escola.
Minhas pesquisas sobre essa relação focalizam três questões, ligadas. Para o
aluno, em especial para um aluno de meio popular, qual é o sentido de ir à
escola? Para ele, qual é o sentido de estudar, ou de se recusar a estudar? Qual
é o sentido de aprender e de compreender, quer na escola, quer fora da
escola? (CHARLOT, 2013, p. 144-145).

Daí, mais uma vez, o porquê da proposta de (re)pensar o PROEJA na perspectiva freireana de
educação popular, posto que, as ideias pedagógicas de Paulo Freire fornecem elementos,
comprovadamente eficazes, tanto teóricos como práticos, para o processo de ensino-aprendizagem,
para uma formação humana crítica e transformadora da realidade social por parte do sujeito. Por isso,
a opção por seus ideais, que não se restringe apenas a educação de jovens e adultos, mas, a qualquer
modalidade de ensino. Também, porque “[...] o conjunto de sua obra não apresenta contradições; ao
longo dela desenvolve temas recorrentes, que são progressivamente revistos, complementados e
ampliados.” (FÁVERO, 2011, p. 2).

Não é só ensinar, mas, permitir ao educando criar o seu pensamento crítico, senão não sairemos
dessa condição de explorados. Trabalhar o caminho que vai da opressão à liberdade, só acontece
quando o oprimido toma consciência da sua condição (FREIRE, 2017). Paulo Freire tinha prazer no
seu trabalho, e talvez seja esse o nosso maior desafio e necessidade, tão presentes e essenciais nos
dias de hoje, pois, nunca se foi tão oportuno trabalhá-lo nas escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Pensar a EJA nos dias atuais requer considerar as especificidades sociais, econômicas e culturais
vivenciadas pelo estudante trabalhador que adentra essa modalidade de ensino. Ou seja, considerar os
saberes populares pertencentes a este grupo e a sua realidade de vida fora dos espaços escolares, o
que inclui apreender a cultura por eles desenvolvida e as estratégias de organização e mobilização
social.

Os professores, por sua vez, precisam ressignificar, ainda nas contradições do sistema capitalista de
produção, a sua prática docente de modo a priorizar a práxis humana. É essencial a (re)criação de
métodos e técnicas que visem estimular o aprendizado discente, pois, de acordo com Charlot (2013,
p. 159), “Só aprende quem encontrar alguma forma de prazer no fato de aprender”. Tem que haver
sentido no ato de aprender e no ato de ensinar.

Para tanto, a escola precisa tomar consciência de que o seu papel social é o de formação de sujeitos
críticos-reflexivos, autônomos em suas múltiplas capacidades. Como um ambiente de transformação
social, a escola deve proporcionar uma formação humana integral, omnilateral. Ela há de contribuir
para a socialização de conhecimentos que visem essa formação completa dos sujeitos. Sendo lugar de
produção de conhecimentos, deve, portanto, promover uma educação dialógica, problematizadora e
interacionista. Contudo, para democratizar esse modelo de educação se faz oportuno que as políticas
educacionais sejam, desde já, reinventadas.
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