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Resumo: As políticas de educação de jovens e adultos historicamente não acompanharam as políticas de ampliação do
ensino fundamental e médio e as ações no âmbito da formação profissional. O Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos (Proeja) ao propor
aumento de escolaridade com formação profissional na modalidade educação de jovens e adultos (EJA), apresenta-se
como política pública com possibilidade de efetivação do direito à educação aos que foram interditados deste direito.
Buscou-se discutir neste artigo, a indução do programa como estratégia política para efetivação do direito à EJA. Como
metodologia foi adotada a revisão bibliográfica e análise documental. Refletiu-se ainda sobre ações do programa, como
o princípio do trabalho e o currículo integrado para efetivação deste direito.
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Public policy education and vocational training: challenges PROEJA the realization of the right to youth and
adult education

Abstract: The youth and adult education policies historically did not follow the elementary and middle school expansion
policies and actions in the field of vocational trainin. The National Programme Education Integration with Basic Education
in Youth and Adult Education Mode by proposing increased education with vocational training in the sport education of
youth and adults, is presented as a public policy with the possibility of ensuring the right to education to those interdicted
this right. We attempted to discuss in this article , the program&39;s induction as a political strategy for ensuring the right
to mode youth and adult. The methodology was adopted literature review and document analysis. It is reflected also on
the program actions, such as the principle of work and the integrated curriculum for realization of this right.
Key-words:National Programme Education Integration with Basic Education in Youth and Adult Education; right to youth
and adult education ; professional qualification

Introdução
Historicamente, as políticas de Educação de jovens e adultos (EJA) não acompanharam as políticas de ampliação do
ensino fundamental e médio, além da pouca articulação com a formação profissioal. Neste sentido, a criação do
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade Educação de
Jovens e Adultos (Proeja) apresenta-se como uma possibilidade de incluir jovens e adultos marginalizados do sistema
educacional e cerceados do direito à educação.
O Proeja foi construído a partir do diálogo e esforços da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) com
a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade e Integração (Secadi), cuja principal finalidade é
atender à demanda de sujeitos jovens e adultos por aumento de escolaridade com profissionalização na educação
básica, por meio de propostas que considerem as necessidades reais destes sujeitos.
Segundo Paiva (2002, p. 520), “a educação de jovens e adultos, em sociedades democráticas, assume a perspectiva da
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inclusão e, esta inclusão, inevitavelmente, passa pela conquista de direitos”. Partindo do pressuposto de que o problema
do direito está na distância entre a sua proclamação e a sua efetivação, tornando-se uma questão política, pois não
basta que seja enunciado sem que seja garantido (BOBBIO, 1992), considero que a forma para efetivação do direito à
educação é por meio de políticas públicas induzidas pelo Estado, sendo necessário o seu acompanhamento e a sua
avaliação.
A partir da minha experiência com o Proeja no âmbito da Pró-Reitoria de ensino Médio e Técnico (PROET) do Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ), identifico o programa como estratégia política de
efetivação do direito à educação independente da idade. Contudo, considerando a distância entre a formulação da
política e o praticado, identifico que o programa se forja num cenário complexo, permeado por desafios.
 Neste sentido, a intenção deste artigo é compreender a política de EJA articulada com a educação profissional, por
meio do Proeja, como indução política para efetivação deste direito. Para tal, utilizo como metodologia a revisão
bibliográfica e a análise documental. No primeiro momento, busco situar o cenário político-econômico de criação do
programa. Em seguida, discuto a indução política do Proeja como a retomada de espaço da EJA na Rede Federal de
Educação Profissional e Tecnológica. Por último, busco compreender a ação do programa a partir dos princípios de
trabalho e currículo integrado, como estratégia para efetivação do direito à educação de jovens e adultos.
Ampliação do direito à EJA: o cenário político de indução do PROEJA
O quadro de desigualdade educacional, nos anos 2000, não sofreu modificações expressivas e, consequentemente, não
alterou o status da EJA como reflexo da condição desigual da educação brasileira. Ainda que o Estado não tenha
promovido as mudanças estruturais necessárias para superação do modelo desigual provocado pelo sistema capitalista.
Contudo é nesse período que se promove um quantitativo maior de ações no combate as disparidades sociais e
educacionais.
Apesar da expectativa e do desafio de rompimento com práticas políticas e concepções de vertente neoliberal adotadas
na década de 1990, o início do novo governo mostrou conservadorismo no plano econômico, tentando acalmar o grande
capital e o setor financeiro (HADDAD, 2009, p. 360). O governo Lula optou, inicialmente, pela manutenção da política
econômica do governo anterior e pela condução da política pública por intermédio de programas. Contudo, a postura
política e as ações, em relação à EJA e à educação profissional, mudaram significativamente quando comparadas ao
governo Fernando Henrique Cardoso, mesmo com a manutenção de programas de ação existentes, devidamente
modificados, e a criação de novos.
Com a inversão da lógica excludente anterior do Fundef, o Fundeb - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação, por exemplo, aprovado em 2007, apesar de limites e
problemas, contempla fundos destinados não só para a EJA, mas para toda a educação básica, da educação infantil
aos 4 anos até o final do ensino médio, além das modalidades que a educação básica admite. Contudo, o Fundeb ainda
apresenta limitações financeiras para a modalidade e revela a discriminação ainda presente no seu tratamento, quando
comparado as demais modalidades do ensino fundamental, ensino regular e ensino médio. Além disso, aponta que os
sistemas de ensino só poderão ter gastos de até 15% dos recursos recebidos na EJA. Dessa forma, apesar do avanço,
algumas barreiras ainda precisam ser superadas.
No âmbito legal, há uma significativa ampliação da perspectiva do direito à educação de jovens e adultos, com a
alteração do parágrafo primeiro do artigo 208 da Constituição Federal de 1988, por meio da Emenda Constitucional nº
59, de 11 de novembro de 2009. Esta alteração amplia a obrigatoriedade do Estado na oferta da educação formal, antes
restrita ao ensino fundamental, passando a ter o dever de garantir também o ensino médio, introduzindo a perspectiva
de universalização da educação básica, inclusive para jovens e adultos que não tiveram acesso na “idade própria”. A
legislação passa a assumir a seguinte redação:
I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua
oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria;
Essa afirmação legal é uma conquista da sociedade e, sobretudo, representa o reconhecimento pelo poder público da
necessidade de promover ações para jovens e adultos que não se escolarizaram, na idade dita “própria”. Além disso,
esta medida também amplia o conceito de EJA na perspectiva da escolarização, expressa nos artigos 37 e 38 da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação (LDB).
A partir das reivindicações da sociedade civil também foi revogado o Decreto nº 2.208/97, sendo substituído pelo nº
5.154/2004, que possibilitou a retomada da integração entre o ensino médio e a educação profissional técnica, o que
representou a volta da possibilidade da integração entre ensino médio à educação profissional técnica (EPT). Além
disso, o parágrafo segundo do Decreto nº 5.154/2004 indica a necessidade desses cursos se articularem com a
modalidade de educação de jovens e adultos, criando as condições necessárias para a criação e oferta do Proeja.
O EJA na Rede Federal de Ensino: a reconquista de um espaço perdido
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A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica na sua origem surge para o atendimento das classes menos
favorecidas, cujo propósito não estava atrelado à garantia do direito, mas voltada a manter os sujeitos em seu status
social, ou seja, qualificar mão de obra para a indústria, sendo destinada preferencialmente para os jovens das classes
populares ou os  “desfavorecidos da fortuna”, como expressava o decreto Decreto nº 7.566, de 23 de setembro de 1909,
por meio do ensino prático e conhecimento técnico voltado para as necessidades produtivas dos estados.
Cabe destacar que a trajetória da rede federal de educação profissional é marcada por muitas transformações de
caráter político-pedagógico, evidenciando dificuldades na construção de uma identidade. Constata-se que esteve à
mercê de orientações políticas calcadas em modelos econômicos de sucessivos governos, o que faz emergir o
contraditório do Estado na formulação das políticas de formação profissional para jovens e adultos no País.
Historicamente a disputa de concepções e a proposta formativa apresentou-se também como uma forte marca da
trajetória da rede federal de educação profissional. Esta condição é expressa, por exemplo, no período do governo de
Getúlio Vargas, no qual havia duas concepções em disputa quanto ao modelo de formação profissional: a) articulação
entre formação técnica e a formação humana, defendida pelo ministro da educação Gustavo Capanema; e b) formação
essencialmente técnica em atendimento as necessidades dos setores industriais, defendida pelo Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio.
Outro exemplo dessa disputa de concepções frente à educação profissional pode ser identificado no período da ditadura
civil-militar, em que o o Estado institui por meio do Decreto n. 5692, de 11 de setembro de 1971. Sua principal
determinação foi a formação profissional compulsória para o ensino de segundo grau, cuja motivação estava pautada
em atender às exigências do mercado e conter a demanda para o ensino superior. Esta normativa não foi bem
sucedida, evidenciando a precariedade da rede estadual e o descompasso entre o sistema educacional e o sistema
ocupacional.
No entanto, a Rede Federal de Educação Profissional, mediante as condições de autonomia, infraestrutura e pessoal,
manteve-se como estrutura pautada na articulação entre a formação geral e formação profissional, desenvolvendo uma
educação de significativa qualidade, que extrapolava a perspectiva de formação voltada para o mercado de trabalho.
Contudo, com as reformas neoliberais da década de 1990, a educação profissional novamente sofre os efeitos da
conjuntura política econômica, aliada com o princípio da reestruturação produtiva. Neste sentido, o Decreto nº 2.208 de
17 de abril de 1997, com o objetivo de formar profissionais em sintonia com a flexibilidade exigida pelo mercado,
estabelece uma separação entre ensino médio e formação profissional, apontando claramente que a qualificação
profissional deveria estar voltada diretamente para atividade profissional.
De acordo com Castro, Machado e Alves (2010) esta perspectiva revela dois princípios marcantes na história da rede
federal:
[...] primeiro a íntima relação da educação profissional coma demanda do setor produtivo e o segundo a sua destinação
aos filhos dos trabalhadores, cuja formação deve estar voltada para o trabalho de pouca complexidade e ser tomada
como de segunda classe. Este último revela, mais uma vez, a correspondência entre a correlação entre a estrutura dual 
de sociedade e a estrutura dual da educação, condição que tem resguardado uma formação geral (propedêutica) para a
formação das elites e formação prática (profissional) para os trabalhadores.
  Por outro lado, constata-se também que se formou uma educação de alta qualidade no âmbito da rede federal, para o
ensino médio e técnico, apontando possibilidade oposta a forma estabelecida historicamente. Identifica-se a construção
de uma educação crítica que coloca em evidencia as desigualdades sociais e que pretende formar sujeitos de forma
integral, articulando trabalho, ciência, técnica e cultura, na perspectiva ontológica em que o sujeito, a partir da sua
existência na relação com a natureza e com os outros homens, se constitui e produz conhecimentos (FRIGOTTO,
2005).
Estas questões constituem o lugar em que se forja a implementação do Proeja, cujo atendimento a modalidade EJA
apresenta-se por meio de experiências localizadas, nas quais há baixa expectativa de inclusão das classes populares.
O programa apresenta-se como proposta que pretende garantir o direito à educação por meio da inclusão. Pretende
ofertar escolarização associado a formação profissional, vislumbrando a universalização da educação básica ao público
da EJA.
Sua criação ocorreu a partir do Decreto nº 5.478/2005 e, posteriormente, pelo art. 2 do Decreto nº 5.840/2006, que
determina a implantação de cursos e programas regulares de nível fundamental e médio até o ano de 2007. Esta
indução viabilizou, estrategicamente, a entrada de novos sujeitos na Rede Federal de Educação Profissional e
Tecnológica, por meio dos Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefet’s), recém transformados em Institutos
Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFT’s), ao estabelecer a reserva de 10% das vagas para cursos de
educação profissional integrados à educação básica na modalidade educação de jovens e adultos.
Este processo foi permeado por contradições e disputas. O Decreto de criação do Programa foi intensamente criticado,
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pois não contou inicialmente com a participação das instituições para a sua formulação. Neste sentido, apesar de o
Programa introduzir a perspectiva de expansão, de ampliação da EJA e de democratização de instituições com
reconhecida excelência e qualidade, a ação verticalizada do Estado gerou resistência e questionamento quanto à
legitimidade, por parte de representantes das instituições da rede federal.
No entanto, o Programa apresentava perspectiva de inovação pedagógica ao propor aumento de escolaridade e
profissionalização na forma integrada, no âmbito do ensino médio, e o envolvimento de instituições com pouca ou quase
nenhuma experiência com a EJA, e a nula oferta de curso integrado nesta modalidade.
Outra questão de destaque refere-se à carga horária proposta pelo primeiro Decreto. O estabelecimento de limite
máximo de horas para o ensino médio[1] trouxe questionamentos e reflexões quanto à proposta pedagógica, visto a
necessidade de alinhamento ao acumulado historicamente no campo da EJA, bem como atendimento a necessidades
regionais.
Todos os tensionamentos gerados com o Decreto inicial mobilizaram a SETEC/MEC para o estabelecimento de diálogo
com a rede federal e demais atores envolvidos com a EJA e a educação profissional. Esta iniciativa apresentou-se como
relevante no que tange à concepção e condução do Programa, o que resultou em reformulação do texto original,
traduzido pelo Decreto n. 5840/2006 e pelo documento base publicado em 2007.
O documento base aponta que os cursos do Proeja deverão considerar características dos sujeitos atendidos, e defende
que a escolha de áreas profissionais atendidas pelo Programa seja de acordo com demandas locais e regionais.
Assim, o Programa mostra-se como ação pioneira e com muitos desafios, acompanhado por um conjunto de medidas
legais que o tornaram possível e que favoreceram sua indução enquanto estratégia política, na busca pela efetivação do
direito à educação de jovens e adultos. Destaco, como exemplo, a instituição, por meio da Lei n. 11.892/2008, da Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica; e a transformação de 31 CEFET’S, de 75 unidades
descentralizadas de ensino, de 39 escolas agrotécnicas, de 7 escolas técnicas e de 8 escolas vinculadas a
universidades, em IF’s, formando 38 Institutos Federais presentes em todos os estados da Federação.
A rede, que em 2009 completou 100 anos, apresentava em 2002, início do primeiro governo Lula, 140 escolas técnicas
no país. Atualmente, segundo dados do site oficial do governo, 3,3 bilhões de reais foram investidos entre 2011 a 2014
na expansão da rede e das 208 novas unidades previstas para este período, todas já entraram em funcionamento,
totalizando 562 escolas implementadas. A rede conta ainda com instituições que não se transformaram em Institutos
Federais, dois CEFET’s, 25 escolas vinculadas a Universidades Federais, o Colégio Pedro II e uma Universidade
Tecnológica (no Paraná).
A criação dos IF’s — tendo como um de seus objetivos principais ofertar cursos de formação profissional técnica de
nível médio integrados ao ensino regular; cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores; e oferta de vagas
no âmbito do Proeja — significou a ampliação de vagas para o ensino médio e a formação profissional para jovens e
adultos privados deste direito. Aqueles a quem a educação profissional no Brasil foi destinada viram-se num momento
histórico de reconquista deste espaço com a proposição do Proeja. Entre os 33 cursos técnicos ministrados pelo IFRJ,
por exemplo, são ofertados os cursos técnicos em Manutenção e Suporte em Informática e Agroindústria no âmbito do
Proeja[2], tendo como público majoritário estudantes oriundos de classes populares. Em seguida, passou-se a ofertar a
pós-graduação lato sensu em Proeja e cursos de formação inicial e continuada (Proeja-FIC). A implementação destes
cursos, bem como sua manutenção, não se deu sem embates, dando visibilidade ao processo de elitização vivenciado
pela instituição.
Neste sentido, o Proeja insere-se no bojo de ampliação de concepção e direito conquistado no âmbito legal, apontando
como intenção, segundo Moura (2009, p. 95), a necessidade de a educação profissional articular-se com a educação
básica e o mundo do trabalho, além de interagir com outras políticas públicas, a fim de contribuir para a garantia da
efetivação do direito de todos à educação básica, como expresso no âmbito legal.
Ações do Proeja para efetivação do direito à EJA: trabalho e integração curricular como estratégia 
Para Bobbio (1992), os direitos são fruto de um processo histórico, criados para atender necessidades reais e concretas
dos sujeitos. Essas necessidades de um tempo, inegavelmente passarão por mudanças, devido às transformações nas
condições de vida em sociedade; ou seja, a afirmação de um direito não se fará de um momento para o outro, mas será
fruto de um processo que está ligado intimamente às sociedades modernas e estará sempre em mudança de
concepção.
A questão do direito também está intimamente ligada ao princípio democrático, sendo seu reconhecimento e proteção
às estruturas fundamentais, e tem sido assumido pelas constituições das sociedades modernas. A democracia, como
sistema de governo que rege o convívio em nossa sociedade, somente se consolida, possibilitando aos sujeitos a
condição de cidadãos, à medida que garanta determinados direitos fundamentais a todos.
O direito à educação é um desses direitos fundamentais. Sua importância se inscreve num movimento de luta por
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melhores condições de vida, justiça e igualdade, o que evidencia o processo contraditório desse direito, pois apesar do
reconhecimento em lei, sua concretização não se faz automaticamente. A educação de jovens e adultos passa, em
definitivo, a ser reconhecida pela legislação, quando em seu parágrafo primeiro do artigo 208 afirma o “ensino
fundamental, obrigatório e gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não tiveram
acesso na idade própria.”
A necessidade por educação de jovens e adultos, entre inúmeros motivos, se produziu pelo direito não assegurado —
historicamente sinalizado no âmbito legal, mas firmado, explicitamente, de forma tardia na nossa última Constituição
Federal em seu artigo 5 — desde a infância. Também não se pode ignorar a existência de adultos analfabetos e
subescolarizados, aliada, atualmente, à forte produção de jovens não concluintes do sistema regular de ensino que
demandam pela modalidade EJA.
A perspectiva da EJA como direito não é uma concepção que surge no momento presente, mas vem se consolidando
historicamente, como pode ser observado nos diversos documentos legais de âmbito nacional e internacional.
Para além do desejo presente em lei, a efetivação do direito também está relacionada com a situação social e a ação
sistemática do poder público que Cury (2002, p. 247) assim expressa:
[...] a realização dessas expectativas e do próprio sentido da lei entra em choque com as adversas condições sociais de
funcionamento da sociedade em face dos estatutos de igualdade política por ela reconhecidos. É inegável também a
dificuldade de, diante da desigualdade social, instaurar um regime em que a igualdade política aconteça no sentido de
diminuir as discriminações. Além disso, muitos governos proclamam sua incapacidade administrativa de expansão da
oferta perante a obrigação jurídica expressa.
O desejo em defesa do direito esbarra nos problemas sociais e, em muitos casos, na inabilidade dos gestores em
elaborar políticas públicas que visem à equidade e façam valer a escrita da lei que tem origem no processo de luta dos
sujeitos por melhores condições de vida. E a educação, princípio fundamental para a cidadania, na atualidade, quando
negada pelo Estado fere um desejo não somente individual, mas coletivo.
Para Bobbio (1992, p 78), se os direitos ficam apenas restritos em marcos legais constituir-se-ão apenas cartas de boas
intenções ou, quando muito, diretrizes de ações para um tempo futuro, sem a garantia de sua realização e dependente
da boa vontade política dos Estados para sua efetivação. A afirmação do autor implica que somente o desejo é
insuficiente para a efetivação e concretude dos direitos.
Em diálogo com a perspectiva do direito em Bobbio (1992), identifico o Proeja como estratégia política de efetivação do
direito à educação independente da idade. Contudo, considerando a distância entre a formulação da política e o
praticado, também identifico que o Programa se forja num cenário complexo, permeado por limites e desafios.
Um dos desafios que se colocam para o proeja é romper com a dicotomia produzida entre a educação que prepara para
o trabalho e a que prepara para a vida, refletindo a dualidade estrutural entre ensino técnico e ensino propedêutico que
vem marcando o ensino na educação brasileira.
Com a constituição do programa surge a possibilidade de superação dessa dicotomia, apesar de sua implantação
ocorrer num contexto complexo de disputas entre projetos de educação que visam à emancipação dos sujeitos e à
manutenção de uma educação adequada à lógica do mercado.
O Proeja ao propor como objetivo a formação integral do sujeito, pressupõe a integração entre trabalho, ciência, técnica,
tecnologia, cultura e humanismo, dimensões relacionadas com o exercício da cidadania e a integração social dos
sujeitos, na qual prevê o mundo do trabalho. Além disso, desempenha um papel estratégico na formação de sujeitos
que tiveram esse direito negado em algum momento de sua trajetória escolar.
O trabalho é apropriado estrategicamente pelo programa como princípio educativo como um dos eixos estruturantes que
fundamentam a proposta pedagógica de formação dos sujeitos, sendo assim compreendido:
O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo. A vinculação da escola média com a perspectiva do
trabalho não se pauta pela relação com a ocupação profissional diretamente, mas pelo entendimento de que homens e
mulheres produzem sua condição humana pelo trabalho — ação transformadora no mundo, de si, para si e para outrem
O trabalho como princípio educativo ancora-se na perspectiva ontológica do ser social (Luckas, 2009), na qual o homem
ao produzir as condições de sua existência por meio do trabalho, constitui-se enquanto homem e produz a si mesmo,
estabelecendo assim, um processo educativo. Neste sentido, trabalho e educação possuem uma relação intrínseca e
indissociável. Esta dimensão pressupõe que o homem constrói sua existência por meio de uma ação consciente do
trabalho.
Para Saviani (apud Frigotto, Ciavatta e Ramos, 2005), “o trabalho é princípio educativo na medida em que coloca
exigências específicas que o processo educativo deve preencher, em vista da participação direta dos membros da
sociedade no trabalho socialmente produtivo”.
Partindo deste preceito, é na relação entre trabalho e educação que os sujeitos se apropriam dos fundamentos que
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regem a produção e que se torna possível propor processos formativos de emancipação dos sujeitos, na busca por
superar os processos de alienação inerentes ao modelo capitalista.
Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) consideram que a educação básica, em suas diferentes etapas, deve explicitar o
modo como o saber se relaciona com o processo de trabalho, convertendo-se em força produtiva. Apontam ainda que é
nesta etapa educacional que é preciso possibilitar o desenvolvimento intelectual e a apreensão de elementos culturais
que possibilitem a configuração dos horizontes referentes a cidadania e a vida economicamente ativa. Contudo,
sinalizam ainda que para sujeitos jovens e adultos em processo descontinuo de escolarização, a relação entre educação
e trabalho ocorre de forma imediata e contraditória.
Os sujeitos nesta condição retornam aos espaços escolares devido a necessidade de inserção ou permanência exigidas
pelo mundo do trabalho. Assim, de forma equivocada e ilusória respectivamente, a educação acaba sendo apropriada
de forma utilitarista e como responsável pela manutenção dos sujeitos no mundo do trabalho.  
Em concordância com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), uma proposta de formação para jovens e adultos que
possuem uma relação imediata com o mundo trabalho precisa considerar a perspectiva educativa do trabalho, na
medida em que os sujeitos são produtores de sua existência e especificamente pelo enfrentamento das contradições e
instabilidades do mundo contemporâneo que está sob a hegemônica do modelo capitalista.
A opção pelo currículo integrado adotada pelo programa de formação básica, em vínculo estreito com a formação
profissional, cujo princípio é o trabalho como princípio educativo, possibilita uma formação sólida e integral do sujeito ao
possibilitar a compreensão do significado econômico, social, histórico, político e cultural das Ciências e das Artes e da
Tecnologia (Ramos, 2005, p. 108)
Portanto, a proposta do currículo integrado apresenta-se como uma possibilidade de inovar pedagogicamente na
concepção de ensino médio para a modalidade EJA, em resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais se
destina, por meio de uma concepção que considera o mundo do trabalho e que leva em conta os mais diversos saberes
produzidos em diferentes espaços sociais.
Segundo Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) o trabalho como princípio educativo deve ser um “princípio éticopolítico”, na
qual educa os sujeitos para fazer uma leitura crítica do mundo, construindo a sua emancipação.
Neste sentido, o que significa um projeto de EJA em que o trabalho é apropriado como princípio educativo? Considero
que a proposta do proeja representa a busca pela superação da condição de subalternidade dos sujeitos. Significa a
possibilidade de formar, por meio de princípios sólidos e comprometidos com sua emancipação, sujeitos que leem o
mundo, identificam as relações de exploração e alienação na qual são submetidos e, por meio da consciência, podem
criar estratégias coletivas de resistência e superação ao capital.
Considerações Finais
As questões que envolvem o Proeja coloca-me a pensar na difícil tarefa de diminuir a distância entre os objetivos e
princípios concebidos na sua origem e a sua implementação. A cadeia de implementadores, aliado ao contexto
econômico, político e institucional também são elementos que me conduzem a pensar na complexidade de
compreensão e avaliação do programa. Contudo, considero que para o sucesso e efetividade desta ação em busca de
garantir o direito à educação básica para jovens e adultos, numa perspectiva de formação emancipadora, dependerá do
esforço, adesão e diálogo dos sujeitos que atuam com esta ação na instituição aos objetivos, princípios, concepções e
metodologia proposta pelo programa.
Apesar de compreender que é preciso mudanças estruturais na sociedade para uma transformação efetiva do modelo
de desigualdade social inerente ao capitalismo, penso que há resistências que ocorrem no micro e que concorrem para
alteração do modelo. Ainda que haja problemas e dificuldades no cotidiano das redes, considero que no âmbito das
políticas da Educação de jovens e adultos, o proeja apresenta-se em termos de formulação e proposição política um
avanço pedagógico e de ação inclusiva de jovens e adultos oriundos da classe trabalhadora em estruturas
historicamente elitizadas como as escolas que compõem a rede federal de ensino.
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