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Resumo:

O presente artigo trata de algumas reflexões desenvolvidas em uma dos capítulos da pesquisa
aplicada em andamento, vinculado ao Mestrado Profissional Gestão e Tecnologia Aplicadas à
Educação (GESTEC), vinculado ao Departamento de Educação – DEDC – Campus I, da
Universidade Estadual da Bahia (UNEB), tendo como tema o Programa Nacional da Educação
Profissional Integrado ao Ensino Medio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).
Objetiva-se mostrar um panorama histórico sobre a trajetória da Educação Profissional no Brasil e a
dualidade do PROEJA com publicação do Decreto no 5.840/2006 que amplia a oferta do PROEJA
para os sistemas de educação estadual e municipal possibilitando o acesso à educação de mais
estudantes /trabalhadores nos cursos técnicos.

Palavras-Chaves: Educação Profissional, Proeja, Dualidade

Abstract: With the theme of Vocational Education Program Integrated to High School, specifically
Youth and Adult Education (PROEJA), this essay aims to show a historical overview of Youth and
Adult Education (EJA) from Brazil as a Portuguese colony to Decree 5.840 / 2006, which extends the
PROEJA offer to the sphere of state and municipal education, enabling access to education of more
students /workers in vocational& technical courses. It was produced during the research for the
Master’s Degree in Management and Technology Applied to Education (GESTEC) at the State
University of Bahia (UNEB), Department of Education, Campus I.

Keywords: Vocational education, PROEJA, Duality

Resumen: Con el tema de Programa de Educación Vocacional Integrado a Secundaria,
específicamente Educación de Jóvenes y Adultos (PROEJA), este ensayo pretende mostrar una
visión histórica de la Educación de Jóvenes y Adultos (EJA) de Brasil como colonia portuguesa al
Decreto 5.840 / 2006, que extiende la oferta de PROEJA a la esfera de la educación estatal y
municipal, lo que permite el acceso a la educación de más estudiantes / trabajadores en cursos
profesionales y técnicos. Fue producido durante la investigación para el Máster en Gestión y
Tecnología Aplicada a la Educación (GESTEC) en la Universidad Estatal de Bahía (UNEB),
Departamento de Educación, Campus I.

Palavras-Cháves: Educación Profesional, Proeja, Dualidad

I.INTRODUÇÃO

1.1. A trajetória sócio–histórica e política da Educação Profissional no Brasil

A formação para o trabalho acontece no Brasil há mais de quatro séculos quando os índios e
escravos foram obrigados a aprenderem um ofícios e “habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela
forma de ensino como destinada somente a elementos das mais baixas categorias sociais
“(Fonseca,196, p.68).

Com a descoberta do ouro em Minas Gerais apareceram as Casas de Fundição e de Moeda e com
elas a necessidade de um ensino especializados, em curtos tempo de estudo que durava de cinco a
seis meses destinado os filhos dos homens brancos, trabalhadores das Casas de Fundição e de
Moedas. Concluído o tempo de ensino os jovens aprendizes eram avaliados por uma banca
examinador para ter direito a receberam uma certidão que habilitava os aprendizes do oficio a
desenvolverem suas habilidades nas Casas de Fundição e de Moeda.

A diferença entre o ofício destinado os filhos dos “homens brancos” e os destinados aos negros nos
engenhos, era que o primeiro faziam de forma sistemática e eram avaliados para serem certificados,
enquanto para aqueles que aprendiam os ofícios nos engenhos, os faziam de forma assistemática e
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não precisavam provar o seu conhecimento prático por meio de exames, dos escravos utilizavam a
força física. A partir do momento que as habilidades destinadas aos homens brancos passaram
também a serem ministrados de forma sistemática aos escravos, os “homens brancos” começaram a
desprezarem o ensino de ofícios, porque os escravas demonstravam muita habilidades com os
instrumentos utilizados na fundição.

No mesmo período inicia-se nos Arsenais da Marinha no Brasil, centros de aprendizagem de ofícios
com os operários especializados trazidos de Portugal responsáveis por ensinar os ofícios aos
aprendizes que eram recrutados no Rio de Janeiro ou de outros lugares no país. Em alguns
momentos por falta de interesse e/ ou desmotivação para participarem dos ensinamentos
proporcionados nos Arsenais da Marinha, uma patrulha do Arsenal saíam as ruas centrais do Rio de
janeiro e recolhia durante à noite, todos aqueles que estavam nas ruas depois do toque de recolher e
levavam presos para os centros de aprendizagem para aprender um ofícios. A escassez de mãos de
obra especializada necessárias para os trabalhos que estavam sendo implementado no Brasil com o
inicio da industrialização levou o país a utilizar a mão de obra dos menos favorecidos recrutados
compulsoriamente e preparados para o oficio de forma aligeirada. Segundo Fonseca (1961), algumas
vezes a necessidade era tanta que se recorria ao chefe de polícia que enviasse os sujeitos que
encontravam em cerceamento de liberdade e que estivessem em condições de produzir algum
trabalho profissional.

Com a abertura dos portos ao Comércio estrangeiro em 1808 e a instalação das fábricas no Brasil, foi
criado o Colégio de Fábricas por D. João VI com a finalidade de atender à educação dos artistas e
aprendizes vindos de Portugal atraído pela abertura dos portos e das indústrias.

Em 1822 com a fundação do Império e com a Assembleia Constituinte de 1823 não houve nenhum
progresso em relação ao ensino de ofícios, isto é, continuava a mesma mentalidade de destinar este
ramo de ensino aos humildes, pobres e desvalidos. Já a partir de 1827 com aprovação do projeto da
Comissão de Instrução pela Câmara com o objetivo de organizar o ensino público no Brasil. Neste
projeto a instrução ficou dividida em quatro graus distintos, com o ensino de ofícios incluído na 3ª
série das escolas primárias, e depois nos Liceus no estudo de desenho, necessário às artes e ofícios.

No Estado da Bahia, o Instituto Federal da Bahia (IFBA), inicia sua história em 27 de Janeiro de 1910
do século XX, com a criação das Escolas de Aprendizes Artífices pelo Presidente Nilo Peçanha, com
o propósito de oferecer educação profissional para a população em situação de vulnerabilidade
socioeconômica, através do Decreto nº. 7566 em 23 de Setembro de 1909 em todas as capitais do
Estados brasileiros. Em Salvador capital do estado da Bahia a Escola de Aprendizes Artífices,
denominado Centro Operário da Bahia estava localizado do bairro do Pelourinho, no atual Solar do
Ferrão, oferecendo os cursos de alfaiataria, encadernação, ferraria, marcenaria e sapataria.
Posteriormente foi transferido para o Largo dos Aflitos, no centro da cidade ampliando a oferta dos
cursos profissionais.

Dezesseis anos mais tarde em 1º de Maio de 1926, a Escola de Aprendizes Artífices foi transferida
para sua sede própria, no bairro do Barbalho, na Rua Emídio dos Santos, s/n, onde funciona o
Campus Salvador do IFBA. É fundamental lembrar que em mais de um século de funcionamento
desde a sua criação, a Escola de Aprendizes Artífices de Salvador, passou por várias modificações,
recebendo outras denominações: em 1937 passou a ser denominado Liceu Industrial de Salvador,
anos depois em 1942, com a publicação do Decreto-Lei nº. 4.127 que institui as bases para
organização do ensino industrial, o Liceu passou a ser chamada Escola Técnica de Salvador (ETS);
em 1965, através da Lei nº. 4759 passou a ser denominada de Escola Técnica Federal da Bahia
(ETFBA) e no final do século XX, em 1993 foi criado através da Lei 8.711/93, o Centro Federal de
Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA), com a Lei 8.711/93, foi denominado Centro Federal de
Educação Tecnológica da Bahia (CEFET-BA) com a fusão do Centro de Educação Tecnológica da
Bahia (CENTEC), criado pela Lei 6.344 de 6 de Julho de 1976 e a Escola Técnica Federal da Bahia
(ETFBA)
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No ano do centenário da Educação Profissional no Brasil em 2008, os Centros Federais, as escolas
Agrotécnicas e Escolas Técnicas, através da Lei nº. 11.892, publicado em 29 de dezembro de 2008,
passaram a compor a Rede Federal de Ensino Profissional é o Campus Salvador do IFBA é parte
integrante desta Rede Federal de Ensino de Educação Profissional.

“A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica está fundamentada
numa história de construção de 100 anos, cujas atividades iniciais eram
instrumento de uma política voltado para as “classes desprovidas” e hoje se
configura como uma importante estrutura para que todas as pessoas tenham
efetivo acesso às conquistas científicas e tecnológicas. Esse é o elemento
diferencial que está na gênese da constituição de uma identidade social
particular para os agentes e instituições envolvidos neste contexto, cujo
fenômeno é decorrente da história, do papel e das relações que a Educação
Profissional e Tecnológica estabelece com a ciência e a tecnologia, o
desenvolvimento regional e local e com o mundo do trabalho e dos desejos de
transformação dos atores nela envolvido”. (MEC, 2009).

2. A Educação de Jovens e Adultos, a dualidade estrutural na educação profissional

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, como modalidade nos níveis fundamental e médio,
é marcada pela descontinuidade e por tênues políticas públicas, insuficientes para dar conta da
demanda potencial e do cumprimento do direito, nos termos estabelecidos pela Constituição Federal
de 1988. Essas políticas são, muitas vezes, resultantes de iniciativas individuais ou de grupos
isolados, especialmente no âmbito da alfabetização, que se somam às iniciativas do Estado.

No entanto, as políticas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) não acompanham o avanço das
políticas públicas educacionais que vêm alargando a oferta de matrículas para o Ensino Fundamental,
universalizando o acesso a essa etapa de ensino ou, ainda, ampliando a oferta no Ensino Médio, no
horizonte prescrito pela Carta Magna. As lutas sociais têm impulsionado o Estado a realizar, na
prática, as conquistas constitucionais do direito à educação, processualmente instaurando a dimensão
de perenidade nas políticas, em lugar de ofertas efêmeras, traduzidas por programas e projetos. Essa
dimensão de perenidade para o direito à educação implica sistematicidade de financiamento, previsão
orçamentária com projeção de crescimento da oferta em relação à demanda potencial e continuidade
das ações políticas para além da alternância dos governos, entre outros aspectos que não se
concretizaram ao longo do tempo.

A Educação de Jovens e Adultos a partir da 2ª Guerra Mundial, encontra-se a cargo do Estado, muito
diferente da Educação não formal, que está vinculada a organizações não governamentais. Até a 2º
Guerra Mundial, a Educação Popular era concebida como extensão da Educação formal para todos,
sobretudo para os menos privilegiados que habitavam as áreas das zonas urbanas e rurais. Após a I
Conferência Internacional de Educação de Adultos, realizada na Dinamarca, em 1949, esta
modalidade de educação foi concebida como Educação Moral. Dessa forma, a escola, não
conseguindo superar todos os traumas causados pela guerra, buscou fazer um "paralelo" fora dela,
tendo como finalidade principal contribuir para o resgate do respeito aos direitos humanos e para a
construção da paz duradoura.

A partir da última década do século XX a educação no Brasil é regulamentada pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN) Lei. 9394/96. Esta lei destaca no Art. 10, do Título I, que a
“educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e a pratica social”. Mais adiante na seção
IV, do Ensino Médio o inciso IV do Art. 35 define como uma das suas finalidades a compreensão dos
fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos, relacionando teoria à prática, no
ensino de cada disciplina. Essa finalidade é reforçada no artigo seguinte, ao explicar que o “ensino
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médio, atendida a formação geral do educando poderá prepará-lo para o exercício de profissões
técnicas. Esses artigos encontram ressonância no Capitulo III, que trata da Educação Profissional, na
medida em que define a articulação desta modalidade de ensino com o ensino regular. Entretanto
está articulação não se concretizou de forma integrada no início do século XXI isto porque, o Decreto
2208/97 estabelecia uma organização curricular de Educação Profissional de nível técnico
independente do Ensino Médio, regulamentando a educação profissional como sistema paralelo pelo
Decreto nº 2.208/1997, concebendo a separação obrigatória com caráter de articulação entre o ensino
médio e a educação profissional constituiu dois segmentos distintos, permanecendo, com base legal,
a dualidade entre os mesmos.

No Brasil, o dualismo está presente na sociedade através de séculos de escravidão e discriminação
do trabalho manual. Esse dualismo toma um caráter estrutural a partir da década de 40 do século
passado com a promulgação da primeira Lei Orgânica do Ensino Secundário durante o Estado Novo

Segundo Frigotto (2005), a orientação que balizou o Decreto 2208/97 e seus desdobramentos,
buscou uma mediação da educação conformada às novas formas do capital globalizado e de
produção flexível. Trata-se de formar um trabalhador “cidadão produtivo, adaptado, adestrado,
treinado, mesmo que sob uma ótica polivalente”. Juntamente com este, o governo federal negociou
empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento com o objetivo de financiar a reforma
da educação profissional por meio do Programa de Expansão da Educação Profissional (PROEP),
como parte integrante do processo de privatização do estado brasileiro em atendimento à política
neoliberal, determinada desde os países hegemônicos de capitalismo avançado dos organismos
multilaterais de financiamento e das grandes corporações transacionais. Os objetivos do Programa
determinavam que nova unidade de centros de educação profissional se daria pela iniciativa de
estados ou dos municípios, isoladamente ou em convênio com o setor privado, ou pela iniciativa do
segmento comunitário por meio de entidades privadas sem fins lucrativos.

A reforma da educação profissional da última década do século XX se insere no contexto de
orientações neoliberais impostas pelo Banco Mundial que estabelece um modelo de educação para
os países periféricos.

No governo do Presidente Luís Inácio Lula da Silva foi revogado o Decreto 2208/97 na tentativa de
corrigir distorções de conceitos e de práticas oriundas das regulações do governo do Presidente
Fernando Henrique Cardoso, na busca de construir novas regulamentações mais coerentes com a
utopia de transformação da realidade da classe trabalhadora brasileira que em 1988 se organizou em
defesa da escola pública e da educação dos trabalhadores, apresentando a Câmara dos Deputados o
primeiro projeto da Lei de Diretrizes e Base onde propõe:

“A educação escolar de 20 graus será ministrada apenas na língua nacional e
tem por objetivo propiciar aos adolescentes a formação politécnica necessária
ã compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos das múltiplas
técnicas utilizadas no processo produtivo. (Brasil, 1991, art.38)

Com a revogação do Decreto 2208/97 foi publicado o Decreto nº 5.154 em 23 de julho de 2004; que
regulamenta o § 2º do art.36 e os artes. 39 a 41 da LDB. O decreto traz princípios e diretrizes do
ensino médio integrado à educação profissional num esforço de alguns reformistas para vencer a
clássica dicotomia entre conhecimentos específicos e gerais, entre ensino médio e educação
profissional, pleiteando a integração da formação básica e profissional de forma orgânica num mesmo
currículo.

3. O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na
modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA).
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O PROEJA é o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na
modalidade de Educação Joven e Adultos, fui instituido no gobernó do Presidente Luís Inácio
Lula da Silva que revogou o Decreto 2.208/1997, que separava a educação propedêutica da
educação profissional e regulamentava formas fragmentadas e aligeiradas de educação profissional
em função das necessidades do mercado. Compreende os seguinte níveis a educação profissional de
acordo com o Art. 3 º do Decreto 2.208/1997.

I - básico: destinado à qualificação, requalificação e reprofissionalização de
trabalhadores, independente de escolaridade prévia;

II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos
matriculados ou egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma
estabelecida por este Decreto;

III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área
tecnológica, destinados os egressos do ensino médio e técnico.

O Decreto 2.208/1997 representou na década de 90 do século passado um retrocesso na educação
profissional, limitando a oferta da educação básica e do ensino técnico, a preparação de mão de obra
para o trabalho sem compromisso com a elevação da escolaridade.

“À revogação do Decreto 2.208/97 e a promulgação do Decreto 5.154/04, que
possibilitou a organização curricular integrada entre Educação Profissional e
educação geral no âmbito do Ensino Médio, enseja-se um processo, marcado
por disputas de distintas concepções, de retomada da oferta pública da
educação e formação profissional. Nessa disputa, coloca-se a possibilidade de
construção de políticas públicas que trazem a concepção de processos
educacionais e formativos em que a articulação trabalho, cultura, ciência e
tecnologia” (FRIGOTTO, CIAVATTA e RAMOS, 2005)

Com a revogação do Decreto 2.208/97 foi publicado o Decreto 5154/2004 que integra o ensino médio
a educação profissional. Segundo (Frigotto. Ciavatta. Ramos, 2004: 6),

“O dualismo na educação brasileira tem no ensino médio sua maior
expressão, pois é neste nível de ensino que se revela com mais evidencias as
contradições fundamentais entre capital e trabalho, expressa no falso dilema
de sua identidade: destina-se à formação propedêutica ou a preparação para o
trabalho”

No segundo semestre de 2005 a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC),
organizou reuniões e cursos de capacitação para os gestores acadêmicos. Destas ações resultaram
contribuições e reflexões que contribuíram na elaboração do Documento Base do Proeja,
estabelecendo suas concepções e princípios do Programa de Educação Profissional Integrado ao
Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Proeja, até então inexistente.

A partir das diretrizes do documento base o Decreto no 5.478/2005 foi substituído pelo Decreto no

5.840, em 13 de julho de 2006 que instituiu o PROEJA nos Institutos Federais de Educação
Profissional que passou a ser designado Programa Nacional de Integração da Educação Profissional
com Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (BRASIL, 2007) como o
propósito de ofertar 10% das matriculas de educação profissional e técnica aos sujeitos jovens e
adultos que, por quaisquer razões não concluíram a educação básica na idade própria estabelecida
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pela Leis de Diretrizes e Bases da Educação (LDB).

Ao considera a Educação de Jovens e Adultos vinculada à Educação Básica, cria-se possibilidades
de acesso à educação da classe trabalhadora aos cursos técnicos integrados. Este decreto, avança
para a oferta do PROEJA para além das instituições federais de educação tecnológica e passa a ser
um programa federal, podendo ser ofertado a formação inicial/ensino fundamental, educação
profissional técnica de nível médio/ensino médio e a educação profissional e tecnológica integrada à
educação escolar indígena, nos sistemas de educação estadual e municipal. Assim, por decreto o
Proeja é implantado na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, que segundo Frigotto,
Ciavatta e Ramos (2005), a aproximação da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica
com a Educação de Jovens e Adultos trouxe transformações no interior das instituições federais, mas
também resistência das comunidades internas, que estabeleceram sua posição.

Apesar das mudanças e dos avanços, a implantação do Proeja na rede federal, na rede estadual e
municipal não está alcançando seu principal objetivo – o de proporcionar a formação integral de
jovens e adultos atendidos por meios de cursos que integrem trabalho, ciência, tecnologia e cultura
como eixos estruturantes.

“à integração do ensino médio com o ensino técnico é uma necessidade
conjuntural –social e histórica – para que a educação tecnológica se efetive
para os filhos dos trabalhadores”. “[...]” o MEC procedeu uma restruturação
que formalmente aponta um dualismo. De uma lado a Secretária de Educação
Básica e, de outro, a Secretaria Profissional e Tecnológica. Ambas com
responsabilidade sobre ensino médio.

O que caberia, neste caso, dentro de um fundamento teórico e histórico, seria
uma Secretaria de Educação Básica que incluiria, portanto, o ensino médio
dentro da concepção tecnológica ou politécnica e uma Secretaria de Educação
stricto sensu. Este poderia ser uma avanço teórico e político importante, pois
esta última Secretaria teria uma tarefa de articular e ter a prerrogativa de
coordenar a enorme dispersão de entidades e iniciativas de educação
profissional, articulando-as à educação básica numa estratégia de elevação de
escolaridade” (FRIGOTTO, et.al 2004)

O dualismo acontece na esfera federal e acontece em outras instâncias, como acontece na Secretaria
de Educação da Bahia (SECBA) onde existe a Superintendência de Políticas para Educação Básica e
a Superintendência de Desenvolvimento da Educação Profissional (SUPROF). A dualidade na EJA do
programa PROEJA está presente desde a implementação na rede estadual de ensino, afastando a
integração entre as ações destinada aoensino médio, EJA e educação profissional, nas gestão,
formação de professores e no currículo.

A integração do ensino médio a educação profissional na modalidade Educação Profissional
Integrada (EPI) e Proeja tem como finalidade:

“(...) a superação da dualidade histórica presente na educação brasileira entre
teoria e prática e cultura geral versus cultura técnica. Essa dualidade não é
fruto do acaso, mas sim da separação entre a educação proporcionada aos
filhos das classes médio-alta e alta e aquela permitida aos filhos dos
trabalhadores”. (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2005).

O PROEJA – tem o objetivo de proporcionar a educação integral de jovens e adultos atendidos por
meios de cursos que integrem trabalho, ciência, tecnologia e cultura como eixo estruturante do
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currículo. Entretanto a integração da Educação Profissional (EP) à Educação Básica na Modalidade
de Educação de Jovens e Adultos tem encontrado dificuldades para alcançar seu principal objetivo.

O desafio de se construir uma proposta de formação integral no âmbito do PROEJA, que seja
congruente entre a prática pedagógica e a formação sociopolítica e ética do sujeito, requer que este
sujeito seja concebido como um ser histórico-social concreto (CIAVATTA, 2005), capaz de conhecer e
reconhecer a realidade que o cerca, e ao mesmo tempo, transformá-la de acordo com as suas
necessidades.

A educação da EJA do programa PROEJA deve ser sempre uma educação multicultural, uma
educação que desenvolva o conhecimento e a integração na diversidade cultural, como afirma Gadotti
(1979), uma educação para a compreensão mútua, contra a exclusão por motivos de raça, sexo,
cultura ou outras formas de discriminação e, para isso, o educador deve conhecer bem o próprio meio
do educando, pois somente conhecendo a realidade desses jovens e adultos e idosos, é que haverá
uma educação de qualidade.

O PROEJA é, (...) 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. (DOC. BASE DO PROEJA ENSINO MÉDIO, 2007).

É, portanto, fundamental que uma política pública voltada para a educação de jovens, adultos e
idosos, contemple a elevação da escolaridade com profissionalização no sentido de contribuir
para a integração sociolaboral desses cidadãos e cidadãs, cerceados do direito de concluir a
educação básica e de ter acesso a uma formação profissional de qualidade.

4. Considerações Finais.

A dualidade da educação brasileira acontece desde do tempo do Brasil Colônia e vem perpetuando
até os dias atuais. de uma lado a Secretária de Educação Básica e, de outro, a Secretaria Profissional
e Tecnológica, ambas com responsabilidade sobre ensino médio, formalmente aponta um dualismo.
O dualismo acontece na esfera federal e acontece em outras instâncias, como acontece na Secretaria
de Educação da Bahia (SECBA) onde existe a Superintendência de Políticas para Educação Básica e
a Superintendência de Desenvolvimento da Educação Profissional (SUPROF). A dualidade na EJA do
programa PROEJA está presente desde a implementação na rede estadual de ensino, afastando a
integração entre as ações destinada aoensino médio, EJA e educação profissional, nas gestão,
formação de professores e no currículo.
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