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RESUMO 

 

Tendo em vista a crescente discussão em torno da formação de professores, o presente estudo 

é resultado da pesquisa de Mestrado em Educação na linha de Educação, Currículo e Ensino,  

eixo de estudo de Formação de Professores. O objetivo geral é investigar se os alunos 

egressos da Especialização PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica, na modalidade EJA), oferecida pelo IFPA, estão 

utilizando em sua prática pedagógica os conteúdos ministrados no curso, bem como 

incentivando e sendo multiplicadores da concepção do Programa na Instituição. Os objetivos 

específicos são contextualizar a implantação do PROEJA a nível nacional e IFPA, situando o 

momento político antes e durante sua implantação; historiar e conceituar a proposta de 

currículo integrado para o PROEJA, buscando compreender e analisar quais as dificuldades e 

possibilidades encontradas pelos professores e gestores com relação à efetivação deste 

currículo; identificar e analisar qual a importância, na visão dos alunos egressos da 

especialização, da formação continuada de professores na compreensão e efetivação do 

currículo integrado concebido pelo PROEJA. A especialização foi ofertada pelo IFPA de 

2006 a 2009, sendo financiado exclusivamente pela SETEC/MEC, e objetivava formar 

profissionais com capacidades para atuar na elaboração de estratégias e no estabelecimento de 

formas criativas das atividades de ensino-aprendizagem, prevendo pro-ativamente as 

condições necessárias e as alternativas possíveis para o desenvolvimento adequado das 

práticas pedagógicas, visando o aprendizado do aluno. No trabalho abordamos a formação de 

professores, as duas grandes reformas da Educação Profissional e Tecnológica de 1996 a 

2010, fazendo um breve apanhado sobre currículo, além de discutir todo o contexto político e 

social em que surgiu o PROEJA no Brasil e a Especialização no âmbito do IFPA. A pesquisa 

foi feita com docentes e técnicos administrativos do campus Belém do IFPA, num total de 10 

sujeitos, que concluíram a Especialização nos anos de 2006 a 2008. A metodologia adotada 

foi a construtivista, utilizando o método do Círculo Hermenêutico Dialético (CHD), proposto 

em 1989, por Guba e Lincoln, que visa através da conversa e da reflexão, uma discussão e 

construção conjunta entre os sujeitos escolhidos para a pesquisa e o entrevistador, em busca 

do que os referidos autores chamam de consenso (quando este é possível). Esta metodologia 

vem de encontro ao método positivista, que trabalha com a dualidade sujeito-objeto, o que na 

metodologia construtivista se constrói a partir da relação de reciprocidade entre observador e 

observado, entre os atores da pesquisa. Trabalhamos autores que trazem a discussão da 

educação profissional, como Marise Ramos, Dante Henrique Moura, Maria Ciavatta, e alguns 

que trabalham a formação de professores como Selma Garrido Pimenta, Maurice Tardif, além 

de documentos institucionais, como relatórios circunstanciados e propostas pedagógicas dos 

cursos. A análise final apontou que os sujeitos entrevistados conseguiram colocar em prática 

os conhecimentos adquiridos na especialização, sendo possível, desta forma, atingir o objetivo 

geral deste estudo. 

 

Palavras Chave: Formação continuada de Professores; PROEJA/IFPA; Círculo 

Hermenêutico Dialético. 

 

  

 

 



 

ABSTRACT 

 

On account of the  increasing discussion about the teacher formation, this present study is the 

result of the research of the Master’s Course on Education, in the branch of study Teacher 

Formation. The main goal of this work is to investigate if the former students of the 

Especialização PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica, na modalidade EJA), offered by IFPA are using the knowledge acquired in 

the course in their pedagogical practice. Also, is those students are stimulating and acting as 

multipliers of the Program ideas in the Institution. The specific objectives are:  to 

contextualize the implementation of PROEJA at a national level and at IFPA, posing the 

political moment before and after its posing the political moment before and after its 

effectuation; to describe and conceptualize the proposition of the integrated curriculum for the 

PROEJA, seeking to understand and analize which are the difficulties and possibilities found 

by the teachers and managers when considering the accomplishment of that curriculum; to 

identify and examine the importance of the specialization, of the continuous teacher formation 

on the understanding and actuation of the integrated curriculum conceived by the PROEJA. 

The post-graduation course was presented by the IFPA from 2006 to 2009, financed 

exclusively by SETEC/MEC and aimed to train professionals with abilities to act on the 

development of strategies and on the establishment of creative forms of the learning and 

teaching activities. Also, the course had the goal of foreseeing in a pro-active way the 

necessary conditions and possible alternatives for the adequate development of the 

pedagogical practice, aiming the student’s learning. The teacher formation will be considered 

in this work, as well as the two reforms of the Professional and Technological Education, in 

1996 and 2010; a brief summary of curriculum will be done besides the complete political and 

social context from which the PROEJA arose in Brazil and the post-graduation course in the 

IFPA. The research was carried out with teachers and administrative workers from the IFPA-

campus Belém, in a total of 10 subjects who finished the course from 2006 to 2008. The 

chosen method was the Construtivist one, using the Hermeneutic Dialectic Circle technique 

(HDC), proposed in 1989 by Guba and Lincoln, that aims a joint discussion and construction 

among the subjects of the research and the interviewer, through talking and thinking, seeking 

what the mentioned authors call consent (when it is possible). This methodology echoes the 

Positivist method, that works with the duality subject-object, which in the Construtivist 

methodology is built from the reciprocity relationship between the observer and the observed, 

among the authors of the research. We dealt with authors who bring about the discussion on 

the Professional education, such as Marise Ramos, Dante Henrique Moura, Maria Ciavatta, 

and some others who work on the teacher formation theme as Selma Garrido Pimenta, 

Maurice Tardif. Institutional documents like reports and pedagogical course propositions were 

used. The final analysis pointed out that the subjects who were interviewed succeeded in 

practicing the knowledge acquired in the post graduation course. Thus, it was possible to 

achieve the general objective of this study. 

 

 

 

Keywords: Continuing Education of Teachers; PROEJA / IFPA; Hermeneutic Dialectic 

Circle. 
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INTRODUÇÃO 

 

Trazemos à tona com o estudo aqui apresentado questionamentos sobre a formação de 

professores do PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na modalidade EJA)
 1

 no IFPA (Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Pará). O Programa está atualmente presente nas grandes discussões na área de 

Educação Profissional e Tecnológica (EPT), especialmente no âmbito do Ministério da 

Educação, que desde o ano de 2005 vem trabalhando dentro desta perspectiva de educação 

inclusiva.  

Trata-se de um programa do Governo Federal, sob a responsabilidade do MEC e 

SETEC (Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica), que propõe, entre os seus 

diversos princípios, a integração da Educação Profissional Técnica com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, fundamentando-se na integração e articulação 

entre trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral (BRASIL, 2007). 

O grande propósito, que aqui apresento como objetivo geral deste estudo é investigar 

se os alunos egressos da Especialização PROEJA oferecida pelo IFPA estão utilizando em sua 

prática pedagógica os conteúdos ministrados no curso, bem como incentivando e sendo 

multiplicadores da concepção do Programa na Instituição. Os objetivos específicos são: 

contextualizar a implantação do PROEJA a nível nacional e IFPA, situando o momento 

político antes e durante sua implantação; historiar e conceituar a proposta de currículo 

integrado para o PROEJA, buscando compreender e analisar quais as dificuldades e 

possibilidades encontradas pelos professores e gestores com relação à efetivação deste 

currículo; identificar e analisar qual a importância, na visão dos alunos egressos da 

especialização, da formação continuada de professores na compreensão e efetivação do 

currículo integrado concebido pelo PROEJA. 

Esta situação de análise da formação de professores e gestores para atuar no Programa 

é tão recente quanto o tempo de vida do mesmo. No âmbito da SETEC as discussões 

iniciaram em 2006, quando, através de edital, as instituições da Rede Federal de Educação 

                                                 
1
 O MEC obrigou as instituições da rede federal de educação técnica e tecnológica a destinar, em 

2006, o correspondente a 10% das vagas oferecidas em 2005 para o ensino médio integrado à 

educação profissional destinado a jovens acima de 18 anos e adultos que tenham cursado apenas o 

ensino fundamental. Apresenta-se como objetivo desse programa a ampliação dos espaços públicos da 

educação profissional para os adultos e uma estratégia que contribui para a universalização da 

educação básica (FRIGOTTO, CIAVATA e RAMOS, 2005).  
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Profissional e Tecnológica
2
 foram convidadas a apresentar projetos de cursos de Pós-

Graduação Lato Sensu em PROEJA, tendo cerca de 22 instituições se apresentando e se 

mostrando interessadas em oferecer o curso, entre elas o IFPA. Ao longo dos anos a procura 

pelo curso aumentou especialmente pelo incentivo dado à Educação Profissional no último 

governo federal (Luís Inácio Lula da Silva), e as adesões aumentaram a cada ano na oferta da 

pós-graduação, que teve seu término de financiamento no ano de 2010. Foram, portanto, 04 

anos de capacitação de professores e gestores do Programa em âmbito nacional. O IFPA 

participou de todas as edições.  

Quando nos propomos a falar de formação de professores de uma instituição que tem 

como essência o ensino técnico e tecnológico, sabemos do grande desafio que teremos à 

frente, pois por muitos anos a educação técnica traz o estigma do fazer e não do pensar, muito 

trabalhado anteriormente nas escolas de aprendizes e artífices. Entretanto hoje a formação do 

cidadão completo, sabedor de seus direitos e deveres, bem como apto a se adaptar e se 

atualizar com as novas tecnologias, marcos e finalidades da EPT, exige do profissional da 

docência desta modalidade de ensino um diferencial, especialmente para aquele que está nas 

salas da EJA. Este diferencial está no saber fazer e saber ser professor. 

  Hoje as abordagens das formações de professores estão dando vez a saberes que vão 

além do conhecimento formal aprendido nas graduações. Está sendo levada em consideração 

a história de vida, a experiência, a troca entre profissionais e alunos, claro que sem deixar o 

foco da formação técnica profissional, esta continua sendo imprescindível.  

Nóvoa (1995) nos diz que esta nova abordagem veio em oposição aos estudos 

anteriores que acabavam por reduzir a profissão docente a um conjunto de competências e 

técnicas, gerando uma crise de identidade dos professores em decorrência de uma separação 

entre o eu profissional e o eu pessoal. Esta nova dinâmica de discussão e de observar os 

professores como sujeitos em relação ao ambiente e com o outro trouxe o fato dele também 

para o universo dos estudos, sua formação não deve estar desarticulada da realidade das salas 

de aula e de se sua subjetividade. 

                                                 
2
 A Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica cobre todos os estados 

brasileiros, oferecendo cursos técnicos, superiores de tecnologia, licenciaturas, mestrado e doutorado. 

As escolas que compõem a rede federal são referência nesta modalidade de ensino, prova que seus 

alunos sempre estão entre as primeiras colocações em avaliações nacionais. Fazem parte desta rede os 

Institutos Federais, as Escolas Técnicas vinculadas às Universidades, CEFETs e Universidade 

Tecnológica Federal (Portal do MEC, http://redefederal.mec.gov.br/. Acesso em 20/09/2011, às 

21h16). 

http://redefederal.mec.gov.br/
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Nessa perspectiva, o educador deixa de ser tratado como um especialista que apenas 

aplica aos conhecimentos às técnicas e métodos de ensino, passando a ser ouvido e 

considerado com relação às mudanças possíveis no seu campo de trabalho. Ele deixa de ser 

somente o expectador para ser também participante e condutor destas ações que influenciam 

em sua prática pedagógica. 

Além desta mudança no âmbito educacional, houve outras também bastante 

significativas tanto no âmbito da economia, das ciências, da cultura, das escolas, enfim em 

vários setores. Diante deste cenário de grandes transformações, é imprescindível analisar 

como se dá a capacitação dos professores e dos gestores que trabalham com os alunos da EJA 

que vivem este processo tão rápido de mudanças e transformações, advindas de demandas do 

mundo do trabalho, que exige dele enquanto profissional constante estudo e 

formação/atualização. 

Nesta pesquisa especialmente trouxemos à discussão este panorama de mudanças que 

exigiram reformas no ensino e impulsionaram a criação do PROEJA em 2005. 

O lócus desta pesquisa é o IFPA – campus Belém. Esta escolha do lócus se deu 

especialmente por ser servidora do quadro efetivo da instituição e desenvolver atividades de 

acompanhamento e supervisão pedagógica na especialização e reconhecer a importância que 

este curso proporcionou para a formação dos profissionais envolvidos com o programa, bem 

como a visualização da possibilidade e necessidade de avaliar esta ação, haja vista que foram 

altos os investimentos do governo federal (segundo dados da SETEC, o valor chega a 32 

milhões de reais destinados à formação dos professores, somando os anos de 2006 a 2009).  

 Para que entendamos como a educação profissional se estrutura hoje e em que cenário 

político e social surgiu o Proeja, é necessário contar esta história. A trajetória da Educação 

Profissional no Brasil tem a sua origem numa perspectiva assistencialista com o propósito de 

amparar os órfãos e os demais desvalidos da sorte, ou seja, de atender aos que não tinham 

condições sociais satisfatórias, para que não continuassem a praticar ações que estavam na 

contraordem dos bons costumes (BRASIL, 2007).  

Pelo que se pode observar, a preocupação era dar uma ocupação aos “desvalidos da 

sorte”, como eram considerados os filhos de operários desta época, pois a educação 

propedêutica, aquela destinada ao pensar, era designada aos filhos da elite, que eram 

considerados as cabeças pensantes e que dariam maior impulso ao país em questão de 

desenvolvimento. Os filhos dos pobres só serviam para fazer, executar, cumprir ordens, nunca 

para pensar ou conduzir o país.  
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Atualmente o cenário é outro, esta modalidade de ensino é vista pelo prisma do 

desenvolvimento humano e de possibilidade de inclusão social, cultural e produtiva, buscando 

a democracia, a cidadania, a igualdade de direitos e a dignidade humana. Ela está se 

ampliando não somente em cursos, quadro de servidores, estrutura, financiamento, concepção 

pedagógica e número de alunos, mas também tendo valorização e incentivo às políticas de 

capacitação de professores, a que consideramos talvez a mais importante, pois se o professor 

não estiver capacitado e consciente de seu papel nesta dinâmica, todos os outros fatores se 

tornam secundários ou até mesmo enfraquecidos. 

Ao longo deste texto trouxemos como eixo central a formação de professores e 

gestores do Proeja, bem como a discussão da integração curricular, que é a base da construção 

de um currículo para esta modalidade de ensino, verificando o que nos diz os Decretos 

5840/06 e 5154/04, que serão apresentados e explicados de maneira mais aprofundada no 

decorrer da dissertação. 

Tendo em vista que as pesquisas na área ainda são escassas, consideramos a relevância 

deste trabalho como contribuição para melhorias e reflexões, em especial na linha da 

formação de professores. O interesse em saber como se desenvolveu a especialização Proeja 

na instituição em que trabalho e de que forma ela influenciava, direcionava e trazia 

possibilidades para novas práticas pedagógicas nas salas de aula me impulsionou a propor um 

projeto de pesquisa para este estudo. Observava que os servidores concluíam o curso e que a 

instituição não tinha o domínio sobre estes resultados: se os objetivos da capacitação estavam 

sendo sentidos nas salas de aula, se os professores se viam de outra forma, se conseguiam 

trazer a teoria para seu repensar e refazer sua prática pedagógica.  

Na verdade vivenciei o momento do surgimento, concepção e da implantação do 

Proeja na Rede, e pude participar também das discussões acerca da formatação da 

especialização na então Escola Técnica Federal de Palmas, onde iniciei minha experiência 

profissional.  

Pela experiência e formação na área da Pedagogia, fui convidada pela Gerência 

Técnico Pedagógica do CEFET (Centro Federal de Educação Tecnológica, posteriormente 

elevado à categoria de IFPA) para atuar na coordenação pedagógica do curso de 

especialização por três anos, juntamente com mais duas Pedagogas, participando ativamente 

na formação de 9 turmas. Esta proximidade com o objeto de estudo e com o tema favoreceu 

bastante no momento da construção da dissertação, pois fatos ainda recentes, não mais que 

seis anos, ainda estão claros na memória e foram vividos no dia a dia, construídos ao longo do 
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tempo, o que considero salutar. Segundo Santos (2001), esta relação estreita com a escolha do 

tema da pesquisa depende:  

 

 

[...] do gosto pessoal, preparo técnico e tempo disponível. Um tema de 

preferência do pesquisador gera empatia, entusiasmo e favorece a 

perseverança. A formação cultural e a vivência pessoal garantirão o início 

bem-sucedido do processo de busca (grifo nosso). 

 

O estudo trabalhou na perspectiva da pesquisa qualitativa, realizada durante os anos de 

2010 e 2011, com 10 alunos egressos da especialização dos anos de 2006, 2007 e 2008, sendo 

06 professores e 4 gestores do Programa, para que pudéssemos ter referenciais dos dois 

grandes grupos envolvidos na elaboração, execução/desenvolvimento e gestão do mesmo.  

Utilizamos a metodologia de investigação construtivista, assim chamada porque surgiu 

como alternativa ao paradigma científico e positivista adotado nas pesquisas (até mesmo nas 

qualitativas). Essa metodologia parte do pressuposto que a realidade é fruto das construções 

dos diversos atores nela envolvidos, coletando deles reivindicações, preocupações e questões 

relativas ao tema. Esta metodologia exclui a separação entre objeto de estudo e a 

subjetividade, entre valores e emoções (MORAES, 1995).  

O método utilizado para a coleta dos dados foi do Círculo Hermenêutico Dialético 

(CHD)
3
, que segundo Guba e Lincoln (1989), é um método que coloca em ação os autores 

sociais através de um vai-e-vem constante que permite a captação da realidade em estudo, 

através de uma análise que se configura no encontro entre os grupos pesquisados. Pela 

constante relação entre entrevistados e pesquisador (a), é possível se chegar o mais próximo 

possível à realidade, chamada de “consenso” quando ele é possível.  

Ao iniciar este trabalho busquei levantar a hipótese que poderia me levar a realizar a 

pesquisa. Segundo Oliveira (2010), a hipótese nos permite delinear os objetivos, a 

fundamentação teórica e a construção dos instrumentais de pesquisa. O pressuposto que me 

levou a este trabalho foi a comprovação ou não de que a formação dos professores e gestores 

pela Especialização Proeja pode contribuir para a mudança das práticas pedagógicas em sala 

de aula e na gestão. 

Formulada a hipótese, passei a trabalhar a pesquisa bibliográfica e análise documental 

como a primeira parte da pesquisa, que deu o subsídio necessário para melhor compreender 

                                                 
3
 Utilizaremos ao longo da Dissertação a nomenclatura CHD sempre que me referir ao método adotado 

na pesquisa. 
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sobre o histórico da EPT e suas implicações, bem como o recorte de 1997 a 2010 para falar de 

suas políticas, especialmente sobre a formação de professores.  

Passei então para uma ampla revisão bibliográfica atrelada à pesquisa documental, 

analisando especialmente os documentos oficiais para um melhor entendimento desta ação de 

capacitação desenvolvida pela instituição. Entendam-se como documentos oficiais a LDB 

9394/96, Decretos que instituem o Proeja no âmbito Federal, Lei de criação dos Institutos, e 

demais leis, decretos e pareceres que sustentam a EPT no país. A proposta pedagógica do 

curso Lato Sensu, entre outros também foram analisadas neste estudo.  

Autores como Tardiff, Pimenta, Moura, Frigotto, Moll, Moraes, entre outros, deram o 

suporte teórico à construção desta dissertação.  

Todo este levantamento inicial foi tomado como insumo (grosso modo, definamos 

insumo como sendo tudo aquilo que entra no processo, tudo o que é acrescentado à pesquisa, 

leituras, documentos, observações) para o método da pesquisa que me propus a trabalhar: 

Círculo Hermenêutico Dialético (CHD), que descreveremos mais minunciosamente no 

decorrer da metodologia no Capítulo IV.  

Utilizamos como técnica a entrevista
4
 semiestruturada, que nos deu a possibilidade de 

construção do relatório de caso como resultado da pesquisa qualitativa. 

Os sujeitos da pesquisa nesta metodologia são chamados de Respondentes (R), 

normalmente escolhidos por uma razão de interesse ou importância diante do objeto de 

estudo. Na pesquisa em tela, os respondentes foram escolhidos por terem desempenhado as 

funções de professores de disciplinas da formação geral ou técnica ou gestores do PROEJA 

no IFPA, seja na coordenação de curso, seja na coordenação pedagógica ou social. Cada 

respondente desempenhou em um determinado período de tempo atividades didático 

pedagógicas ou administrativas no Programa.  

Através da técnica da entrevistas, nosso R1 (primeiro respondente) se posicionou 

livremente diante do objeto e problema da pesquisa. Apesar de colocarmos livremente, é bom 

que o pesquisador tenha fixado perguntas chaves, a fim de que a entrevista não se perca dos 

objetivos da pesquisa, trazendo sempre o entrevistado a retornar ao tema. Finalizada a 

entrevista, as ideias centrais, opiniões e valores, ou seja, a construção do R1 é analisada e 

sintetizada pelo entrevistador, sendo então chamada de C1 (construção 1). A seguir entra o 

próximo entrevistado, já chamado de respondente 2 (R2), que também se posiciona quanto ao 

                                                 
4
 Segundo Minayo (1996 apud Szymanski (2004) entrevista é uma arena de conflitos e contradições, 

considerando os critérios de representatividade da fala e a questão da interação social que está em jogo 

na interação pesquisador-pesquisado. 
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tema e ao final lhe é apresentada a construção de R1, para que a analise, concorde ou critique. 

Desta forma, a construção de R2 é resultado de suas próprias formulações, mais a construção 

de R1. Tem-se, portanto, a construção 2 (C2). Passa-se então ao R3 esta construção e assim 

sucessivamente, até o último respondente escolhido, e o processo é repetido continuamente, 

com novos respondentes, até que a informação gerada se torne redundante (adaptado de 

SILVA, 2009). 

As entrevistas foram utilizadas ao longo do texto, numa relação contínua e direta com 

as teorias, autores, referencial em discussão e entrevistador. Desta maneira, todo o potencial 

das falas foi utilizado.  

É interessante aqui destacar que este método de pesquisa exige compromisso de ambas 

as partes, entrevistado e entrevistador. Guba e Lincoln apud Silva et al (2009) assim definem 

estas responsabilidades e compromissos, 

 

 Existência do compromisso de todos em trabalhar em uma posição de 

integridade, não havendo tentativa deliberada de mentir, ludibriar, iludir ou 

ocultar qualquer ocorrência que possa levar a construções erradas; 

 Exigência de uma competência mínima da parte de todos os 

respondentes. A partir desta condição, se excluem da classe de construtores 

competentes as crianças, os mentalmente incapacitados e os psicóticos ou 

outras personalidades autoiludidas; 

 Disposição por parte de todos para dividir poder; 

 Disposição por parte de todos para mudar, reconsiderando seus 

posicionamentos de valor, se as negociações forem convincentes; 

 Disposição da parte de todos para empregar tempo e a energia que são 

necessários ao processo; 

 

Apresentada de forma sucinta a metodologia da pesquisa, passemos então à forma 

como se organizou esta dissertação. Iniciamos nosso primeiro capítulo trazendo o histórico 

das Escolas de Aprendizes e Artífices à IFPA, onde neste resgate mostramos 

cronologicamente como ocorreram as grandes transformações na instituição. Discutimos 

posteriormente as duas grandes reformas na política da Educação Profissional e Tecnológica 

no Brasil, enfatizando os governos de Fernando Henrique Cardoso e Luís Inácio Lula da 

Silva, considerados, após Nilo Peçanha, dois grandes marcos na educação profissional, bem 

como fizemos um apanhado da expansão da rede federal no século XXI.  

No segundo capítulo falamos sobre o nascimento do Proeja nacional e no IFPA, já 

trazendo a discussão sobre a proposta de currículo integrado do programa, expondo inclusive 

uma experiência vivenciada pela instituição neste sentido, bem como abrimos uma sessão 
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para discutir as principais teorias do currículo, a fim de consubstanciar a discussão da 

proposta de integração. 

No terceiro capítulo falamos então da política nacional de formação de professores, e 

especificamente de professores da Educação Profissional e Tecnológica, e obviamente a 

destinada ao PROEJA. Trouxemos o contexto nacional da especialização PROEJA, situando 

o momento político e social do Brasil e no Pará. 

Finalmente no quarto e último capítulo apresentamos a metodologia construtivista, 

com a elaboração da construção coletiva, que retratou o que pensam os respondentes acerca 

do objeto e problema propostos nesta pesquisa.  
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CAPÍTULO I 

 

HISTÓRICO E EXPANSÃO DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

E TECNOLÓGICA  

 

A seguir traremos um breve apanhado histórico de toda a transformação que deu 

origem aos denominados hoje Institutos Federais, trazendo no bojo a estruturação de seu 

sistema de ensino e interesses envolvidos na criação desta modalidade de ensino 

profissionalizante, e também as duas grandes reformas pelas quais passaram, através do 

Decreto nº 2.208/97 e Decreto nº 5.154/04, bem como o processo de expansão que está se 

consolidando nos últimos tempos. 

 

De Escola de Aprendizes e Artífices à Instituto Federal: Cem anos de história  

 

Os ofícios surgiram em meados de 1808, e segundo Cunha (1979) este ensino era 

oferecido, desde os primeiros estabelecimentos, salvo raras exceções, [...] a crianças e 

adolescentes pobres, abandonados, ou órfãos, isto é, a marginais dos processos espontâneos 

de reprodução da força de trabalho. Ademais salienta que este ensino objetivava integrar tais 

crianças e adolescentes à sociedade, beneficiando-a com seu trabalho e livrando-os da 

miséria, beneficiando, assim, também, aos próprios aprendizes (CUNHA, 1979). Na verdade, 

habituou-se o povo daquela época a ver aquela forma de ensino como destinada somente a 

elementos das mais baixas categorias sociais.  

Outras experiências de ensino técnico profissionalizante foram implementadas neste 

interim, mas precisamente em 23 de setembro de 1909, Nilo Peçanha, substituindo Afonso 

Pena na presidência, cria as Escolas de Aprendizes Artífices e no ano de 1910 instalou 

dezenove delas em várias unidades da Federação, e eram destinadas ao ensino profissional, 

primário e gratuito aos pobres e humildes da época. Cabe aqui ressaltar que uma delas estava 

localizada no estado do Pará.  

O Decreto 7.566, de setembro de 1909, foi o responsável pelo início desta história 

centenária, e considerava que, 

 

O aumento constante da população das cidades exige que se facilitem às 

classes proletárias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da 

luta pela existência. Para isso se torna necessário não só habilitar os filhos 

dos desfavorecidos da fortuna com o indispensável preparo técnico e 
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intelectual, como fazê-los adquirir os hábitos do trabalho profícuo, que os 

afastará da ociosidade, escola do vicio e do crime, que é um dos primeiros 

deveres do Governo da República formar cidadãos úteis à nação (BASTOS, 

1988).  

 

Estas escolas de aprendizes e artífices eram destinadas somente para aqueles que 

atendiam aos seguintes requisitos, segundo o decreto que as criou:  

 

Art. 6º - Serão admitidos os indivíduos que o requererem dentro do prazo 

marcado para a matrícula e que possuírem os seguintes requisitos, preferidos 

os desfavorecidos da fortuna, 

a) idade de 10 anos no mínimo e de 13 anos no máximo; 

b) não sofrer o candidato moléstia infecto-contagiosa, nem defeitos que o 

impossibilitem para o aprendizado do ofício. 

 

Fica bem visível intenção de Nilo Peçanha em oferecer ocupação aos filhos dos 

operários, deixando claro o critério de seleção da juventude que estudaria nestas instituições, a 

fim de que a própria violência na época fosse reduzida, pois caso esta parcela da população 

ficasse no ócio, poderia trazer problemas de ordem social. 

Obviamente que não podemos deixar de considerar esta contribuição histórica que um 

presidente ofereceu aos jovens, mesmo estando por trás imbuídos desejos mais claros da 

classe dominante, que queria continuar sendo a classe gestora deste país, como a única 

detentora do direito de pensar. O fazer ficava a cargo das classes baixas, sem estudos. É 

possível dizer que a separação entre trabalho e educação inicia neste momento em que se 

diferenciam as classes dominantes e dominadas, a que pensa e a que executa. 

O IFPA nasceu como Escola de Aprendizes e Artífices do Pará, implantada em 01 de 

agosto de 1910, sendo que se destinava à formação de operários e contramestres, ensinando 

aos menores desprovidos de fortuna que desejassem aprender um ofício, os conhecimentos 

rudimentares e a prática (BASTOS, 1988). Lá se aprendia em oficinas de marcenaria, 

alfaiataria, funilaria, sapataria e ferraria. Vejamos que os objetivos da ocupação eram sempre 

reforçados.  

Na década de 60 foi transformada em autarquia federal, que lhe possibilitava 

autonomia didática, financeira, administrativa e técnica. Passou então a atuar com o Ensino 

Profissional em nível de 2° grau com os cursos técnicos, passando a ser chamada de Escola 

Industrial Federal do Pará (EIFPA), quando foram criados novos cursos técnicos para atender 

as demandas do estado. 
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Um marco histórico acontecido no período da EIFPA foi a admissão de meninas no 

ano de 1967 nos cursos técnicos, após 57 anos de exclusividade do ensino para o sexo 

masculino (BASTOS, 1988, p. 87). Este número foi aumentando gradativamente e se 

firmando, chegando a 25% de meninas no ano de 1983. 

 A Escola Técnica Federal do Pará – ETFPA, nasce em 1968, e se consolida até o ano 

de 1999, quando foi elevada à categoria de Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará 

(CEFET/PA), com a finalidade de atuar nos níveis e modalidades da educação profissional, ou 

seja, o Básico, o Técnico e o Tecnológico (equivalente à educação superior). Este marco 

insere o Ensino Superior nos CEFETs, e deu a eles uma posição diferenciada, pois seria uma 

instituição com experiência em ensino técnico atuando na seara dos cursos superiores, desafio 

novo para os gestores e professores. Foram apresentados os novos objetivos dos Cefets: 

 

Art 2o – Os Centros Federais de Educação Tecnológica [...] têm os seguintes 

objetivos: I – ministrar ensino em grau superior: a) de graduação e pós-

graduação, visando à formação de profissionais em engenharia industrial e 

tecnólogos; b) de licenciatura plena e curta, com vistas à formação de 

professores e especialistas para as disciplinas especializadas no ensino de 2o 

grau e dos cursos de formação de tecnólogos; II – ministrar ensino de 2o 

grau, com vistas à formação de auxiliares e técnicos industriais; III – 

promover cursos de extensão, aperfeiçoamento e especialização, objetivando 

a atualização profissional na área técnica industrial; IV – realizar pesquisas 

na área técnica industrial, estimulando atividades criadoras e estendendo 

seus benefícios à comunidade mediante cursos e serviços (BRASIL, 1978). 

 

Permaneceu nesta estrutura administrativa até 2008, quando foi elevado à categoria de 

Instituto através da lei de criação dos Institutos Federais, Lei 11.892/2008, podendo assim 

ofertar cursos de educação básica até pós-graduação, trabalhando na verticalização do ensino. 

Os professores empossados na instituição, assim como de todos os IFs, trabalham em todos os 

níveis e modalidades de ensino, independente de titulação, diferente, por exemplo, das 

universidades federais, que atuam somente na graduação e pós-graduação. 

Podemos traduzir esta verticalização dos institutos num roteiro sistêmico que pode ser 

trilhado a partir de uma única instituição pública, ou seja, o aluno vem do Ensino 

Fundamental à Pós-Graduação numa única instituição formadora, e esta realidade e 

possibilidade está sendo bem aceita na sociedade, fato traduzido pelos altos índices de 

concorrência no acesso aos IFs. 

Os institutos atualmente trabalham com o tripé do ensino, pesquisa e extensão, 

objetivando o desenvolvimento de tecnologias úteis à sociedade. Segundo a lei que os criou, 

eles são: 
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Art. 2o [...] instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializadas na oferta de educação 

profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na 

conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos com as suas práticas 

pedagógicas, nos termos desta Lei (BRASIL, 2008). 

 

A lei ampara que 50% de suas vagas deverão ser destinadas ao ensino técnico de nível 

médio, prioritariamente cursos de currículo integrado para os concluintes do ensino 

fundamental e para o público da educação de jovens e adultos e 20% para cursos de 

licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na formação 

de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática 

(BRASIL, 2008), e os demais divididos entre as engenharias e tecnologias. 

Podemos observar que além das licenciaturas já conhecidas no país, a lei propõe o 

incentivo às formações de conteúdos específicos da educação profissional e tecnológica, 

como a formação de professores na área técnica. Este é um dos grandes avanços e marco na 

formação de professores para atuar na Rede, pois terão a possibilidade de conhecer a 

legislação que ampara e as especificidades deste ensino. Alguns IFs, entre eles o IFPA, já têm 

a proposta pedagógica desta formação pedagógica concluída, aguardando apenas recurso 

financeiro do MEC para início do curso. 

Nascida a partir da integração do Centro Federal de Educação Tecnológica do Pará e 

das Escolas Agrotécnicas Federais de Castanhal e de Marabá, é uma instituição de ensino com 

mais de 100 anos, e representa para o estado do Pará uma referência consolidada na oferta de 

educação profissional pública, gratuita e de qualidade. Foi considerada em 2009, pelo MEC, a 

melhor instituição pública de Ensino Médio do Pará, com a melhor posição no ranking das 

dez melhores do Pará, ficando à frente de escolas públicas e colégios privados tradicionais do 

estado. Esta lista foi baseada na prova do Exame Nacional do Ensino Médio 2009 (ENEM). 

Atualmente a instituição possui 12 campi, sendo eles: Belém, Abaetetuba, Bragança, 

Santarém, Altamira, Itaituba, Marabá Rural, Marabá Industrial, Breves, Tucuruí, Castanhal e 

Conceição do Araguaia. Cada campus é responsável pelo seu desenvolvimento didático-

pedagógico, administrativo e financeiro, contando com o respaldo e acompanhamento de 05 

Pró-Reitorias: de ensino, extensão, pesquisa/pós-graduação, desenvolvimento institucional e 

administração. 

Nestes mais de 100 anos de história, a instituição se vê comprometida com as 

exigências sócio-econômicas, culturais e tecnológicas dos seus alunos, das empresas e da 

comunidade paraense, num processo de integração com o sistema de produção e no 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educação_profissional
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desenvolvimento regional, assumindo um papel de referência educacional, científica e 

tecnológica no estado, buscando qualificar profissionais para os diversos setores da economia, 

realizando pesquisa e desenvolvendo novos processos, produtos e serviços em colaboração 

com o setor produtivo. 

Na seção a seguir, traremos um breve apanhado de como se estruturaram as reformas 

na educação profissional nos dois últimos governos federais, seus impactos e implicações para 

o crescimento e desenvolvimento do ensino técnico no país. 

 

A reforma na EPT a partir da segunda metade dos anos 90: de Fernando Henrique 

Cardoso a Luiz Inácio Lula da Silva 

 

Os governos de Fernando Henrique Cardoso e de Luis Inácio Lula da Silva foram, sem 

dúvida, marcos histórico na educação profissional após Nilo Peçanha. Foram destaques, cada 

um num enfoque e numa perspectiva, dados à modalidade de ensino que os fizeram 

referências na Rede e nas discussões quando se trabalha com formação de trabalhadores. 

Dificilmente achamos autores e estudiosos que discutam a EPT que não tragam no seu 

material estas referências. 

No período de 1995 a final de 2003 o país foi dirigido pelo governo de Fernando 

Henrique Cardoso
5
. Apesar de grandes percalços para a educação com a política neoliberal 

adotada por ele, não podemos deixar de ressaltar que o grande marco para a educação 

brasileira aconteceu neste governo: a aprovação da LDB 9394/96, que remodelava as 

diretrizes da educação brasileira e trazia algumas novidades com relação à Lei 5692/71, e 

continua até a presente data em vigor no país, com as devidas alterações que foram 

identificadas como pertinentes.  

Neste governo também foi criado o FUNDEF (Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério), que tinha como 

objetivo maior garantir a universalização do ensino fundamental público e elevar a 

remuneração do magistério.  

A finalização das discussões e aprovação dos Parâmetros Curriculares Nacionais foi 

também neste governo. Hoje o FUNDEF foi substituído pelo FUNBED
6
, que além de 

                                                 
5
 Adotaremos a sigla FHC quando formos nos reportar ao governo do Presidente Fernando Henrique 

Cardoso. 
6
 Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação. 
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estimular o acesso das crianças à escola desde cedo, repassa verbas para os municípios 

investirem nos segmentos do ensino fundamental, mas com prioridade imediata no 

crescimento do número de estabelecimentos e na qualidade do ensino para atender à primeira 

infância (BRASIL, 2010). 

Com relação à educação profissional infelizmente os ganhos não foram os melhores. 

Foi promulgado o Decreto nº 2.208/97, que trouxe como grande impacto a separação entre 

ensino profissional e ensino médio. Seu artigo 5º dizia que, 

 

A educação profissional de nível técnico terá organização curricular 

própria e independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma 

concomitante ou seqüencial a este. 

Parágrafo único. As disciplinas de caráter profissionalizante, cursadas na 

parte diversificada do ensino médio, até o limite de 25% do total da carga 

horária mínima deste nível de ensino, poderão ser aproveitadas no currículo 

de habilitação profissional, que eventualmente venha a ser cursada, 

independentemente de exames específicos (grifo nosso) (BRASIL, 1997). 
 

O referido Decreto trouxe o que podemos chamar de Reforma da Educação 

Profissional, apesar de ela ter sido uma reforma que não atendia às classes trabalhadoras e 

nem havia a intenção de formar jovens trabalhadores, pois determinou a extinção da 

integração entre educação geral e profissional, priorizando desta forma as necessidades do 

mercado, o afastamento de Estado do custeio da educação e o fim da equivalência entre 

educação profissional e ensino médio. A Portaria 646/97 determinou, nos CEFETs, a 

expansão crescente da matrícula no ensino profissional e a drástica redução do número de 

matrículas, no ensino médio. Este movimento desarticulou completamente qualquer proposta 

de currículo integrado nas instituições federais. 

Estes amparos legais do governo FHC só vieram reafirmar a velha dualidade estrutural 

entre a educação intelectual e a laboral que, no transcorrer da história brasileira, configurou-se 

como uma categoria que conseguia explicar a constituição do ensino profissional no Brasil, 

 

[...] legitimando a existência de dois caminhos bem diferenciados a partir de 

funções essenciais do mundo da produção econômica: um, para os que serão 

preparados pela escola para exercer suas funções de dirigentes; outro, para 

os que, com poucos anos de escolaridade, serão preparados para o mundo do 

trabalho com cursos específicos de formação profissional, na rede pública ou 

privada (KUENZER, 1999, p.124). 
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A proposta de governo neoliberal que FHC trouxe para a educação profissional tentava 

retirar do Estado a responsabilidade para com ela. Um claro exemplo foi a criação do PROEP 

(Programa de Expansão da Educação Profissional), que tinha como objetivos, 

 

 A ampliação e diversificação da oferta de cursos, nos níveis básico, técnico e 

tecnológico; 

 A separação formal entre o ensino médio e a Educação Profissional;  

 O desenvolvimento de estudos de mercado para a construção de currículos 

sintonizados com o mundo do trabalho e com os avanços tecnológicos.; 

 O ordenamento de currículos sob forma de módulos; 

 O acompanhamento do desempenho dos (as) formandos (as) no mercado de trabalho, 

como fonte contínua de renovação curricular;  

 O reconhecimento e certificação de competências adquiridas dentro e fora do ambiente 

escolar; 

 A criação de um modelo de gestão institucional inteiramente aberto. 

 

Para atender os objetivos do PROEP o governo federal negociou empréstimo junto ao 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) com o objetivo de financiar a mencionada 

reforma como parte integrante do projeto 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 

transnacionais.  

As políticas neoliberais surgiram no período pós 70 na América Latina como opção de 

governo para recompor as taxas de lucro do capital. Sob este propósito, que espaço melhor 

que a escola pública para disseminar esta nova ideologia de mercado? O espaço era propício, 

e a política de controle de gastos públicos aconteceu também com as escolas de ensino técnico 

profissionalizante.  

Neste Estado neoliberal, há especialmente a negação da responsabilidade estatal diante 

das políticas públicas e sociais, ou seja, o Estado passou ter o papel de apenas regulador da 

economia e não de protagonista. Eis a explicação de tão pouco investimento na EPT no 

governo FHC, o Estado Brasileiro se afastou da responsabilidade social para com a educação. 

Sobre este aspecto, Gentili (1996) nos fala que,  
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O investimento em educação no Estado neoliberal é mínimo e a 

centralização do conhecimento oficial é o máximo, efetivando o 

estabelecimento de mecanismos que norteiam o sistema educacional, 

retirando, assim, a autonomia pedagógica das instituições e, principalmente, 

dos professores. 

 

Nesta nova dinâmica de atender ao neoliberalismo, a expansão da educação 

profissional deveria basear-se, preferencialmente, no segmento de escolas comunitárias, 

organizadas como entidades de direito privado (BRASIL, 2007). Essa reforma previa que as 

escolas da rede federal fossem capazes de se reestruturar (via recursos do PROEP) para 

entrarem de forma competitiva no mercado profissionalizante. Dessa forma, as instituições 

prestariam serviços à comunidade e seriam capazes de se autofinanciarem para que, então, o 

estado pudesse se eximir do custo em mantê-las (BRASIL, 2007). Esta é uma clara ação do 

neoliberalismo na educação brasileira. 

Podemos observar de maneira muito viva que no governo FHC a educação 

profissional pública foi deixada à margem, e isto foi alvo de insatisfação e divergências entre 

os docentes, técnicos administrativos, sindicatos, estudiosos da área, enfim, foi gerado um 

estado de inconformismo nos atores envolvidos no processo de educação profissional, que há 

anos lutavam por melhoria em sua estrutura pedagógica, administrativa e financeira, e se 

viram numa situação em que toda a luta se esvaziava pela promulgação de um Decreto que já 

havia sido barrado quando ainda tinha forma de projeto de lei, PL 1603/96.  

 

O conteúdo do PL nº. 1.603, dentre outros aspectos, separava 

obrigatoriamente o ensino médio da educação profissional, e encontrou 

ampla resistência das mais diversas correntes políticas dentro do Congresso 

Nacional e gerou uma mobilização contrária da comunidade acadêmica, 

principalmente, dos grupos de investigação do campo trabalho e educação, 

das ETF e dos Centros Federais de Educação Tecnológica – CEFET 

(BRASIL, 2007). 

 

Toda a resistência fez com que o Projeto de Lei não fosse aprovado, mas veio 

posteriormente o Decreto 2.208/1997, que trouxe em seu bojo o interesse maior de 

desarticulação do ensino médio da educação profissional, e isto aconteceu sem que fosse 

necessário enfrentar o desgaste de tramitar um Projeto de Lei que tinha ampla resistência 

(BRASIL, 2007).  

Ainda falando sobre ele, o mesmo trabalhava com os conceitos de habilidades e 

competências, tanto que em seu Art. 7º nos dizia que para a elaboração das diretrizes 

curriculares para o ensino técnico, deveriam ser realizados estudos de identificação do perfil 



28 

 

 

 

de competências necessárias à atividade requerida, ouvidos os setores interessados, inclusive 

trabalhadores e empregadores. 

 Frigotto (1997) considerava que o ideário de competências e habilidades limita-se às 

necessidades do mercado e não numa fusão no horizonte da educação como um direito 

subjetivo de todos, mas de um serviço e um bem a adquirir para barganhar no mercado 

produtivo. Ou seja, grosso modo, o aluno precisava, ao final dos módulos, ser competente 

para atender ao mercado, precisava saber utilizar os conhecimentos e lidar com habilidades 

naquilo que tinha sido apresentado a ele no curso, na execução de suas atividades laborais. 

Machado (1998) nos traz que,  

 

A competência enquanto atributo pessoal se identifica com o ser 

rentável e o saber competir, a capacidade de pertencer ao mercado por 

direito, de concorrer e fazer cumprir o objetivo de maximização das 

condições de venda da própria força de trabalho, mostrando que entre os dois 

termos — competência e competir — há mais que uma identidade étimica, 

há uma identidade com a lógica do capital. (grifo nosso) (MACHADO, 

1998, p. 5). 

                   

Esse ideário teve nas definições de “empregabilidade
7
” e “competências” um 

importante aporte ideológico, justificando, dentre outras iniciativas, projetos fragmentados e 

aligeirados de formação profissional, associados aos princípios de flexibilidade dos currículos 

e da própria formação (FRIGOTTO et al., 2005). Machado (1998) nos mostra que estes 

conceitos vêm ao encontro da ideologia do pensamento neoliberal burguês, quando defende a 

ideia de que a posição ocupada no mercado de trabalho pelo sujeito é: 

 

[...] imediatamente definida pelos seus méritos individuais, para os quais 

seriam determinantes a qualidade de seus atributos, a gama de seus 

conhecimentos e a eficácia real de suas capacidades pessoais. (MACHADO, 

1998, p. 4). 

 

O homem é então concebido como objeto, dentro desta dinâmica de empregabilidade e 

competências, como mera força de trabalho-mercadoria, a partir do momento em que o 

conhecimento que adquire visa os interesses do capital e não à emancipação humana. O 

conhecimento é tomado numa perspectiva pragmática e utilitarista, impossibilitando a relação 

teoria-prática, sendo visto apenas como aquisição de competências voltadas para a 

empregabilidade (SANTOS et al, 2008, p. 21). 

                                                 
7
Entenda-se empregabilidade não apenas como a capacidade de obter um emprego, mas, sobretudo, de 

se manter em um mercado de trabalho em constante mutação (BRASIL, 1995). 
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Muitos foram os contratempos trazidos pelo decreto instituído por FHC para a 

educação, e estes foram superados, ou pelo menos amenizados, já no primeiro governo de 

Luís Inácio Lula da Silva. No início de seu mandato, no ano de 2003, o país ansiava e 

aguardava por mudanças estruturais com a posse do primeiro presidente que vinha da base, 

que era trabalhador assim como muitos no país que ali o colocaram, dando asas ao sonho de 

um governo popular democrático, tendo agora como dirigente máximo da nação o grande 

lutador contra a corrupção, desigualdades e pobreza.  

A ideia do MEC quando da posse no novo presidente era de tentar corrigir erros da 

gestão de FHC na área da educação profissional, que vinha se arrastando por oito anos numa 

dinâmica de falta de investimentos, falta de concursos públicos, falta de expansão e recursos, 

e que de maneira explícita dissociou a educação profissional da educação básica, aligeirou a 

formação técnica em módulos dissociados e estanques, dando um cunho de treinamento 

superficial à formação profissional e tecnológica de jovens e adultos trabalhadores. (BRASIL, 

2005). O país tinha muita esperança na mudança. 

Novamente as indicações e propostas de mudanças vieram à tona, e após grandes lutas 

dos envolvidos na EPT, as discussões acerca da revogação do Decreto 2.208/97 chegaram às 

mãos do presidente para aprovação. Eis que se promulga o Decreto 5154/04, que segundo 

Moll et all (2010) buscava resgatar a perspectiva do Ensino Médio, na expectativa da 

educação politécnica
8
 ou tecnológica, refutada e abertamente combatida pelas forças 

conservadoras de FHC, que trouxe em seu bojo maior a tão esperada volta da integração da 

educação profissional com o ensino médio, trazendo novamente às instituições os cursos de 

ensino médio integrado, que é a essência das escolas profissionalizantes públicas.  

 

Uma das grandes vantagens dos cursos técnicos integrados e que se constitui 

em uma de suas finalidades mais importantes é a capacidade que têm de 

proporcionar educação básica sólida integrada com a formação profissional, 

ou seja, a formação integral do educando, o que lhe permite a continuidade 

de estudos e/ou inserção no mundo do trabalho, independentemente de sua 

origem sócio-econômica. Em síntese, essa oferta está orientada a 

proporcionar a formação de cidadãos-profissionais capazes de compreender 

a realidade social, econômica, política, cultural e do mundo do trabalho para 

nela inserir-se e atuar de forma ética e competente, técnica e politicamente, 

visando a transformação da sociedade em função dos interesses sociais e 

coletivos, especialmente, os da classe trabalhadora (BRASIL, 2007). 

                                                 
8
 Saviani (1987) trabalha com politecnia, que é um pressuposto que afirma que o trabalho se 

fundamenta no pressuposto da unidade entre trabalho manual e intelectual, ao se considerar que as 

atividades intelectuais e manuais estão presentes em todas as atividades humanas de modo relacional. 

O trabalho manual não se realiza sem ação intelectual, sem a mediação do conhecimento, nem vice-

versa (Ibidem). 
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Cabe aqui um parêntese de que toda escola que efetivamente trabalhe na perspectiva 

do ensino médio integrado deve se situar em alguns fatores importantes que não podem ser 

desconsiderados dentro desta proposta de integração: o repensar da infraestrutura, do 

currículo, da valorização dos profissionais da Educação, e finalmente do financiamento
9
 

público desse nível de ensino (FRIGOTTO et al., 2005). Sem reordenamento e 

direcionamento destas ações, fica complicada qualquer tentativa de integração, pois ela é 

muito diferente da simultaneidade
10

, que acontece e é realidade em muitas de nossas 

instituições. Muitos grupos de professores e técnicos ainda compreendem a integração 

somente no âmbito das disciplinas e das ideias, sem discussão em grupo e sem analisar 

demais fatores indispensáveis a uma integração de fato.  

Bevilaqua e Carvalho (2009) nos dizem que, 

 

A perspectiva do ensino médio integrado aos princípios técnicos e 

tecnológicos traz desafios metodológicos, em uma estrutura educacional em 

que são comuns as formas de educar fragmentárias, desvinculadas do real, 

isto é, do contexto social do educando. A inovação, motivada pela 

integração, encontra obstáculos em articular teoria e prática, considerar o 

saber científico e os saberes dos educandos; entrelaçar a parte e a totalidade; 

romper com a disciplinaridade e a separação entre a formação geral e a 

profissional. O ensino médio integrado faz, ainda, ressurgir conflitos sobre o 

papel da escola, quais sejam: preparar para a continuidade dos estudos 

futuros (no nível superior) ou para ingressar prontamente no mercado de 

trabalho? Na realidade, à integração cabe dar conta de ambas as questões 

sem excluir uma ou outra. O grande desafio é: como? 

 

Além das questões que podemos aqui chamar de ordem administrativa (financiamento, 

infraestrutura, valorização docente, laboratórios), há ainda, após 07 anos de promulgação da 

proposta de integração (consideramos aqui a ideia de integração a partir do Decreto 5154/04, 

sendo que antes dele discussões acerca do tema já haviam sido levantadas), há ainda muitas 

dúvidas de ordem pedagógica. A compreensão desta concepção de integração visando à 

formação plena deste sujeito ainda é obscura em muitas mentes de professores, que se apegam 

                                                 
9
 O custo desta educação integrada é, pelo menos, 8 a 10 vezes maior daquilo que se propõe mediante 

o FUNDEB. O ensino médio nos países do capitalismo central não custa menos que US$ 4.500 

aluno/ano, equivalente ao que uma família de classe média das grandes capitais gasta em escolas 

particulares confessionais ou laicas (MOLL et al, 2010). 
10

 A simultaneidade é a tendência de os fatos acontecerem ao mesmo tempo em um sistema. Integrar 

não é fazer com que as disciplinas sejam trabalhadas ao mesmo tempo, mas sim com finalidades 

únicas, com objetivos de integrar umas nas outras visando à aprendizagem significativa e real aos 

alunos. 
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nas velhas estruturas de currículos separados, em caixinhas imutáveis de sua prática 

pedagógica. 

Ciavata (2005) nos traduz a integração da seguinte maneira, 

 

A ideia de formação integrada sugere superar o ser humano dividido 

historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a 

ação de pensar, dirigir ou planejar. Trata-se de superar a redução da 

preparação para o trabalho ao seu aspecto operacional, simplificado, 

escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica 

e na sua apropriação histórico-social. Como formação humana, o que se 

busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a 

uma formação completa para leitura do mundo e para atuação como 

pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. 

Formação que, nesse sentido, supõe a compreensão das relações sociais 

subjacentes a todos os fenômenos. (CIAVATTA, 2005, p. 85) 

 

 E inegável que tanto o governo FHC quanto o governo Lula deram suas contribuições 

para o que hoje conhecemos como Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

cada um atendendo a interesses definidos (gostaria destacar que não me coloco aqui contra ou 

a favor de qualquer governo, estas análises são feitas com base em dados, em reais situações 

pelas quais passou a EPT, vivenciada ao longo destes 15 anos e todo este projeto de 

reformulação e expansão iniciado especialmente com Lula deve ser continuado, pelo menos 

no governo da Presidenta Dilma Rousseff, esta é uma promessa de campanha que nós 

envolvidos nesta modalidade de ensino esperamos que seja cumprida. 

A seguir veremos como está este projeto de expansão da Rede, atualmente na Fase III, 

e como se deu esta dinâmica de valorização e criação de novas unidades de ensino técnico e 

tecnológico no país. 

 

A expansão da Rede Federal no século XXI: um novo norte para a EPT 

 

Contrariando a sistemática da Lei Federal 9649/1998, que proibia a construção de 

escolas profissionais federais a serem mantidas pelo governo, tivemos o grande investimento 

na expansão da rede a partir de 2005. Efetivamente, durante o governo de Fernando Henrique 

Cardoso, não houve autorização para criação de Cefet  s, sendo que a e pansão neste período 

se limitou a maximizar a utilização das estruturas físicas (OLIVEIRA, 2008). Obviamente 

somente estrutura física não produziria expressivo aumento de matrículas e de qualidade no 

ensino. 
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A Rede vem vivenciando desde o ano de 2010 seu melhor período de expansão e 

investimento. Dados do Relatório de Gestão do exercício de 2009 da SETEC nos mostram 

que de 1909 a 2002 foram constituídas 140 unidades de ensino. As Fases I e II do Plano de 

Expansão da Rede Federal, implementadas em 2005 e 2007, respectivamente, permitiram que 

esse quantitativo fosse duplicado em apenas cinco anos, levando-a a uma composição atual de 

280 unidades, acrescidas outras 100 unidades em 2010. Atualmente, cerca de 50 mil alunos 

estão matriculados nas unidades recém-implantadas. Quando todas as novas unidades de 

ensino estiverem plenamente constituídas, o total de alunos na Rede Federal terá saltado de 

cerca de 200 mil para quase meio milhão de estudantes. Para atender essa expansão, no ano de 

2006 foi aprovada a lei 11.352, criando 3.430 cargos efetivos para técnico- administrativos e 

2.820 cargos de professores, além de 447 cargos de direção e 1.896 funções gratificadas 

(OLIVEIRA, 2008). 

Ainda tomando como base dados do Relatório de Gestão 2009 da SETEC, o Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica — Fase III (atual) tem o 

objetivo de ampliar a presença dos Institutos Federais em todas as partes do território 

nacional, assegurando que cada uma das 558 microrregiões brasileiras possa contar com pelo 

menos um campus de Instituto Federal. Atualmente está presente em todas as mesorregiões 

definidas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

A constituição de uma Rede de Institutos Federais de maior envergadura permitirá 

atender de forma qualitativa as principais demandas relacionadas à formação profissional, 

como também possibilitará uma interiorização sem precedentes da oferta de ensino superior 

público, além de dotar os Institutos Federais de uma capilaridade suficiente para vertebrar 

toda a oferta de ensino médio em cada estado brasileiro.  

O gráfico 1 apresentado abaixo, extraído do site do MEC, mostra-nos a estimativa de 

crescimento da Rede Federal de 2002
11

 até 2010. 

 

Gráfico 1: Crescimento da Rede nos últimos 8 anos. 

                                                 
11

 Cabe aqui um parêntese ressaltando que este salto em crescimento veio com o Governo Lula, 

lembrando que no final de 2002 ainda estávamos com o governo FHC. 
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Fonte: Gráfico extraído do site do MEC/SETEC. Disponível em http://redefederal.mec.gov.br/, acesso em 

20/09/2011, às 22h07. 

 

A figura 1 abaixo apresenta como está formada a Rede de EPT no país, indicando em 

quais estados ela está presente. Observamos que em números o crescimento foi 

indubitavelmente grande, mas é bom lembrar que a maior proposta desta expansão é, além de 

quantidade, oferecer à população ensino público gratuito e de qualidade, caso contrário, todo 

o investimento será traduzido em altos índices de evasão. Cabe aqui ressaltar que os 

investimentos não estão sendo somente em estrutura física, mas também em aumento de 

quadros de servidores técnicos administrativos e docentes. 

O próprio Plano Nacional de Educação 2011-2020, que ainda se encontra em 

tramitação no Congresso Nacional para aprovação, prevê em seu Projeto de Lei este aumento 

nas matrículas em consonância com a qualidade do ensino quando define a Meta 11, que visa 

duplicar a educação profissional técnica de nível médio neste intervalo de tempo (2011-2020), 

assegurando a qualidade desta oferta. 

 

Meta 11: Duplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta. 

Estratégias: 

11.1) Expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, levando em consideração a 

responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais e regionais, bem como a interiorização da 

educação profissional. 

11.2) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 

nas redes públicas estaduais de ensino. 

11.3) Fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 

democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita. 

11.4) Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins da 

certificação profissional em nível técnico. 

11.5) Ampliar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de 

nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema 

sindical. 

11.6) Expandir a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica 

de nível médio oferecidas em instituições privadas de educação superior. 

http://redefederal.mec.gov.br/
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11.7) Institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional 

técnica de nível médio das redes públicas e privadas. 

11.8) Estimular o atendimento do ensino médio integrado à formação profissional, 

de acordo com as necessidades e interesses dos povos indígenas. 

11.9) Expandir o atendimento do ensino médio integrado à formação profissional 

para os povos do campo de acordo com os seus interesses e necessidades. 

11.10) Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível 

médio na rede federal de educação profissional, científica e tecnológica para 90% 

(noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos por 

professor para 20 (vinte), com base no incremento de programas de assistência 

estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica. 

 

 

 

Figura 1 - Distribuição da Rede Federal de EPT no Brasil 

 

                                                                Fonte: MEC/SETEC 
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Podemos notar que há um IF em cada estado brasileiro, ressaltando que existe campus 

em muitas localidades fora das grandes capitais, o que nos leva a acreditar que esta expansão 

está atingindo os jovens e adultos dos interiores que buscam uma qualificação em sua própria 

região, devolvendo a ela quando formado, trabalho qualificado, sendo possível o crescimento 

educacional e local. É possível observar no Gráfico 2 como se traduziu em número de 

matrículas nos níveis médio, Proeja e superior, esta expansão ao longo dos últimos seis anos. 

 

Gráfico 2 – Expansão da Rede EPT 2003-2009 

 

Fonte: Indicadores gerais da Educação Brasileira, MEC, 2010 

 

Toda esta proposta de expansão visa, obviamente, elevar os índices de 

desenvolvimento da educação e proporcionar a qualificação de jovens e adultos que procuram 

os institutos para uma formação. Dentro desta gama de cidadãos que buscam esta 

oportunidade, temos a oferta do Proeja nestas unidades, obedecendo inicialmente à lei e 

visando o cumprimento também de um dever social com esta parcela da população brasileira 

que ainda se encontra sem estudos e sem qualificação para o trabalho. Veremos a seguir o que 

é o PROEJA, suas finalidades, objetivos e possibilidades na inserção no mundo do trabalho e 

sua proposta de currículo integrado. 
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CAPÍTULO II 

 

O PROEJA COMO POLÍTICA DE INCLUSÃO 

 

Neste segundo capítulo iniciaremos fazendo um conciso relato das lutas em favor da 

EJA no Brasil, para que possamos compreender e adentrar na discussão do Proeja 

especificamente. Abordaremos a concepção pedagógica e social do Programa, possibilitando 

ao leitor a compreensão sobre seus princípios e fundamentos. Exporemos a proposta de 

currículo integrado, bem como faremos uma sessão para discutir as principais teorias do 

currículo, a fim de consubstanciar a discussão da proposta de integração, onde estaremos 

apresentando uma possibilidade pensada pelo IFPA para a consolidação do currículo 

integrado na instituição.  

 

Caracterizando a EJA no Brasil 

 

A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino que, segundo a LDB (Lei 

9394/96), em seu artigo 37, é destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de 

estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. Aponta, portanto, oportunizar aos 

jovens e adultos a oferta de cursos que tendam o aumento da escolaridade da população 

brasileira.  

 

Art. 37 - A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não 

tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio 

na idade própria. 

§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos 

adultos, que não puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus 

interesses, condições de vida e trabalho, mediante cursos e exames.  

§ 2º O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si 

(BRASIL, 1996). 
 

As primeiras ações efetivas no âmbito da Educação de Jovens e Adultos aconteceram 

a partir do século XX, especialmente com o final da Ditadura Militar no país. Antes disso, 

portanto, eram bem poucas ou quase insignificantes as práticas nesta modalidade. Com o final 

da ditadura de Vargas, iniciou-se um movimento de fortalecimento dos princípios 

democráticos no país, especialmente através da criação da UNESCO (Organização das 
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Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura), que indicou entre seus países integrantes 

a necessidade de se educar os adultos analfabetos (MEDEIROS, 2005). Alguns autores 

afirmam, no entanto, que as primeiras intenções de educação de jovens e adultos se deram na 

época da colonização, quando chegaram os Portugueses e através da catequese, alfabetizavam 

os índios, buscando a propagação da fé cristã.  

Ao longo destes anos de estudos e discussões sobre a EJA, especialmente no domínio 

de como estes adultos aprendem, não podemos deixar de citar a importância de Paulo Freire 

para esta luta em defesa da educação libertadora e problematizadora, que a partir da década de 

60 trouxe um novo elemento às discussões sobre a educação popular, ao propor que a mesma 

transcende a questão cognitiva, formal, permeando também o âmbito da conscientização deste 

sujeito enquanto ser social. A educação bancária na proposta de aluno como depósito de 

conteúdos é colocada em “ eque” dentro desta perspectiva. 

Dados da UNESCO (2004) nos mostram que os programas destinados à educação de 

jovens e adultos vêm crescendo consideravelmente no país, tais como PROJOVEM, 

PROEJA, PRONERA, Escola de Fábrica, que traduzem uma realidade em que o governo 

trabalha com paliativos, com propostas aligeiradas de formação e educação de jovem ou 

adulto, vulneráveis à descontinuidade político-administrativa, ficando à mercê de interesses 

momentâneos ou alterações nas gestões políticas. A população almeja políticas de ensino, não 

somente programas e projetos que podem a qualquer momento ser encerrados.  

Esta clientela se vê excluída, quer pela impossibilidade de acesso à escolarização, quer 

pela sua expulsão da educação regular ou mesmo da supletiva, pela necessidade de retornar 

aos estudos. Não é só o aluno adulto, mas também o adolescente; não apenas aquele já 

inserido no mercado de trabalho, mas o que ainda espera nele ingressar; não mais o que vê a 

necessidade de um diploma para manter sua situação profissional, mas o que espera chegar ao 

ensino médio ou à universidade para ascender social e profissionalmente (UNESCO, 2004). 

Podemos aqui considerar como um grande marco nas discussões da EJA a V 

Conferência Internacional sobre Educação de Adultos
12

, que impulsionou ações pedagógicas 

relevantes para a modalidade. Foi dada a importância para a contribuição da educação de 

adultos e da educação continuada para a criação de uma sociedade tolerante e instruída, para o 

desenvolvimento socioeconômico, para a erradicação do analfabetismo, para a diminuição da 

pobreza e para a preservação do meio ambiente (UNESCO, 2004). 

                                                 
12

 V Conferência Internacional sobre Educação de Adultos – V CONFINTEA – Julho 1997. 
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No ano de 1997 foi aprovada e assinada a Declaração de Hamburgo, como resultado 

da V CONFINTEA, que traçou dez metas/temas específicas para a melhoria das condições e 

qualidade da educação de adultos garantindo que a alfabetização e o acesso à educação básica, 

entre outros, fossem atingidos. Podemos destacar aqui o Tema II, que trata da melhoria das 

condições e da qualidade da educação de adultos, elencando que para melhorar as condições 

de trabalho e as perspectivas profissionais dos educadores de adultos (professores e 

facilitadores) seria necessário: 

 

a) elaborar políticas e adotar medidas para melhorar o recrutamento, a formação inicial e, no 

exercício do emprego, as condições de trabalho e a remuneração do pessoal empregado nos 

programas e atividades de educação de jovens e adultos, a fim de garantir a qualidade e 

continuidade desses programas e atividades, incluídos os conteúdos e métodos de formação; 

b) introduzir, no campo da educação permanente, métodos inovadores de ensino e 

aprendizagem, recorrendo especialmente às tecnologias interativas e aos métodos indutivos 

que suponham uma estreita colaboração entre a aquisição de experiência profissional e a 

formação; 

c) favorecer a existência de serviços de informação e de documentação que sejam amplamente 

acessíveis e levem em conta a diversidade cultural (UNESCO, 2004). 

 

 Podemos observar que as discussões especialmente nos últimos 50 anos estão 

avançando, muitos GTs (Grupos de Trabalho) foram criados e muitas pesquisas estão sendo 

feitas na EJA, mas é necessária ainda uma força tarefa para a transformação destes estudos em 

efetivação real, que as mudanças cheguem às salas de aula e acreditamos que apesar de todo o 

esforço da sociedade em manter os programas, eles precisam urgentemente se solidificar em 

políticas, pois as mudanças de governo e consequentemente de ideologia partidária acabam 

por não dar continuidade aos mesmos. Precisamos sim de Políticas de Estado sólidas, capazes 

de transformar esta educação nos moldes em que sonhava Freire (1991),  

 

Não basta saber ler que Eva viu a uva. É preciso compreender qual a posição 

que Eva ocupa no seu contexto social, quem trabalha para produzir a uva e 

quem lucra com esse trabalho. 
 

Paulo Freire já nos mostrava a importância da aprendizagem significativa, que 

trouxesse à sala de aula a realidade do aluno, oferecendo a ele além do conhecimento 

socialmente construído, o esclarecimento sobre sua função social, sobre seu papel na 



39 

 

 

 

sociedade e a possibilidade de saber o porquê das coisas, não somente aceitá-las como elas 

são, ultrapassando a lógica da afirmação que a divisão social do trabalho engendra a divisão 

social do saber e da cultura: há os que sabem e os que fazem, os que têm cultura e os que não 

têm (LOPES, 1997).  

Freire, na verdade, lutou contra a educação bancária que até hoje desumaniza o 

homem e o transforma num depósito de conteúdos, e idealizava naquele tempo a alfabetização 

de adultos para além da aquisição e produção de conhecimentos cognitivos, mesmo sabendo 

que são necessários e imprescindíveis.  

 O grande cenário de lutas ainda permanece no pós Freire, ainda temos grandes 

estudiosos, eventos na área, estudos, divulgações. Apesar de todo este movimento em torno 

de uma formação integral, infelizmente nossas escolas ainda não conseguem traduzir isto em 

prática, tanto que o país ainda possui cerca de 14 milhões de analfabetos, isto significa em 

torno de 5% a 7% da população. Avançamos bastante, especialmente em números, mas na 

qualidade ainda deixamos a desejar, e sem esta mudança de concepção, a educação de jovens 

e adultos permanecerá ainda no âmbito das ideias e dos sonhos. 

Na verdade a educação de adultos é mais que um direito, é uma possibilidade real de 

mudança da sociedade. Segundo a Declaração de Hamburgo sobre a EJA, é um poderoso 

argumento em favor do desenvolvimento ecológico sustentável, da democracia, da justiça, da 

igualdade entre os sexos, do desenvolvimento socioeconômico e científico, além de um 

requisito fundamental para a construção de um mundo onde a violência cede lugar ao diálogo 

e à cultura de paz baseada na justiça. 

Um dos mais novos resultados da luta em favor da EJA foi a criação em 2004 da 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão (Secadi), que 

reúne temas como alfabetização e educação de jovens e adultos, educação do campo, 

educação ambiental, educação em direitos humanos, educação escolar indígena, e diversidade 

étnico-racial, temas antes distribuídos em outras secretarias. O objetivo da Secadi é contribuir 

para a redução das desigualdades educacionais por meio da participação de todos os cidadãos 

em políticas públicas que assegurem a ampliação do acesso à educação (Portal SECADI). 

Nesta Secretaria ações e políticas para a EJA são pensadas, a exemplo do Brasil Alfabetizado,     

Agenda Territorial de EJA, Projovem Campo - Saberes da Terra, entre outros.  

É caminhando nesta proposta de mudança que é possível com a implementação de 

políticas efetivas para a educação de jovens e adultos que destacamos aqui a importância do 

Proeja, que possibilita aos educandos não apenas a inclusão nessa coletividade desigual, mas a 
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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). É, portanto, nesta lógica da 

formação integral e para o mundo do trabalho que abordaremos e caracterizaremos na sessão 

a seguir o Programa em nível nacional e como ele se constituiu no IFPA. 

  

O Proeja no âmbito nacional e no IFPA 

 

O Proeja surge num cenário em que o Governo Federal, com o Presidente da 

República Luiz Inácio Lula da Silva, resolve atender às demandas da sociedade por cursos 

técnicos direcionados ao público da EJA. O mesmo foi criado pelo Decreto nº 5478/2005 que 

se reorganizou posteriormente para dar origem ao Decreto nº 5840/06, que rege até então as 

ações do Programa. A sua grande contribuição foi a possibilidade real de superação do quadro 

de analfabetismo da educação brasileira, que segundo o IBGE, ainda soma cerca de 14 

milhões de brasileiros analfabetos, além, obviamente, de elevação de escolaridade de jovens e 

adultos associada à profissionalização
13

. 

 Fazendo uma análise dos últimos 10 anos (1999 a 2009), podemos dizer que a taxa de 

analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade baixou de 13,3%, em 1999, para 

9,7%, em 2009, correspondendo a um contingente de 14,1 milhões de pessoas ainda 

analfabetas no país (BRASIL, 2009), o que se traduz em números ainda grandes para um país 

que se considera emergente dentro da economia mundial como é o Brasil.  

O Gráfico 3 ilustrado abaixo apresenta o percentual de pessoas ainda analfabetas no 

Brasil, por sexo, no período compreendido entre os anos de 1999 a 2009:  

 

Gráfico 3 - Distribuição percentual de pessoas de 15 anos ou mais de idade, 

analfabetas, por sexo, segundo os grupos de idade – Brasil 1999 a 2009. 

                                                 
13

 Saviani (2006) apud Moll et al (2010) nos diz que profissionalização é diferente do adestramento, 

pois este é compreendido como uma habilidade sem o conhecimento dos fundamentos dessa 

habilidade e, menos ainda, da articulação dessa habilidade com o conjunto do processo produtivo. 

http://www.ibge.gov.br/home/
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Fonte: IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios,1999/2009. 

Infelizmente a região norte é a segunda no ranking das regiões com a maior taxa de 

analfabetismo funcional
14

 no país. Dados do IBGE do ano de 2009 mostram que o Norte fica 

acima somente para a região Nordeste, que, historicamente também tem uma grande taxa de 

pobreza e demais problemas sociais, entre eles a baixa taxa de escolarização da população. 

Buscando minimizar todo este cenário de analfabetismo que ainda se arrasta no país, o 

Proeja vem com a proposta de integração
15

 da educação profissional à educação básica 

                                                 
14

 Segundo informações do Indicador Nacional de Alfabetismo Funcional, realizado pelo Instituto Paulo 

Montenegro, em 2001, definiu-se da seguinte maneira o analfabetismo: Em 1958, a UNESCO definia como 

alfabetizada uma pessoa capaz de ler e escrever um enunciado simples, relacionado à sua vida diária. Vinte 

anos depois, a UNESCO sugeriu a adoção dos conceitos de analfabetismo e alfabetismo funcional. É 

considerada alfabetizada funcional a pessoa capaz de utilizar a leitura e escrita para fazer frente às 

demandas de seu contexto social e usar essas habilidades para continuar aprendendo e se desenvolvendo ao 

longo da vida. Seguindo recomendações da UNESCO, na década de 90, o IBGE passou a divulgar também 

índices de analfabetismo funcional, tomando como base não a auto-avaliação dos respondentes, mas o 

número de séries escolares concluídas. Pelo critério adotado, são analfabetas funcionais as pessoas com 

menos de 4 anos de escolaridade.  
15

 Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) definem que integrar é tratar a educação como uma totalidade social, 

isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos. Significa que buscamos 

enfocar o trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho manual/trabalho 

intelectual, de incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de 

atuar como dirigentes e cidadãos. Que a educação geral se torne parte inseparável da educação profissional 
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buscando a superação da dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na sua 

perspectiva criadora e não alienante como o grande marco desta ação governamental. 

Entretanto esta transformação impõe a construção de respostas para diversos desafios, tais 

como, o da formação do profissional, da organização curricular integrada, da utilização de 

metodologias e mecanismos de assistência que favoreçam a permanência e a aprendizagem do 

estudante, da falta de infraestrutura para oferta dos cursos dentre outros.  

A EJA integrada ao ensino médio articula educação, trabalho e formação de cidadão e 

tem como público destinatário os jovens e adultos que precisam do ensino fundamental ou 

médio, e que não têm uma formação ou profissão técnica de nível médio. Tem uma concepção 

de formação integral do cidadão, formação essa que combine, na sua prática, e nos seus 

fundamentos científico-tecnológicos e histórico-sociais, trabalho, ciência, tecnologia e cultura 

como eixos estruturantes (BRASIL, 2006). No IFPA, campus Belém, o Proeja é ofertado 

somente em nível de ensino médio.  

Em 2008 houve modificação na LDB 9394/96, para atender a esta nova demanda de 

integração da educação profissional à EJA, aprovando-se a Lei 11.741/08, que garante em seu 

parágrafo 3º que a educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 

educação profissional. A própria Lei de criação dos IFs também assegura que o mínimo de 

50% das vagas seja para ofertar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente 

na forma de cursos integrados, para os concluintes do Ensino Fundamental e para o público 

da EJA (grifo nosso). 

 

§ 2o O Poder Público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do 

trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre si.  

§ 3o A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, 

com a educação profissional, na forma do regulamento (BRASIL, 2008. Lei 

11.741). 

 

Art. 8o No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em 

cada exercício, deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de 

suas vagas para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 

7o desta Lei (I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, 

prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes do 

ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos) [...] 

(BRASIL, 2008. Lei 11.892). 
 

          É notória a relevância que este Programa pode trazer, as consequências e resultados 

que podem ser obtidos se esta ação se efetivar plenamente. A proposta está amparada 

                                                                                                                                                         
em todos os campos onde se dá a preparação para o trabalho: seja nos processos produtivos, seja nos 

processos educativos como a formação inicial, como o ensino técnico, tecnológico ou superior. 
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legalmente e socialmente, e isto traduz um compromisso que o país tem em possibilitar 

geração de educação, emprego e renda à população, fomentando em especial a formação 

de um trabalhador pleno de garantias e direitos.  

 Mais uma demonstração que reforça a ideia da EJA integrada à EPT foi inclusão no 

Projeto de Lei do Plano Nacional de Educação para o decênio 2011-2020, que traz o Proeja 

também como meta, sendo,  

 

Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e 

adultos na forma integrada à educação profissional nos anos finais do ensino 

fundamental e no ensino médio. 

Estratégias: 

10.1) Manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à 

conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma 

a estimular a conclusão da educação básica. 

10.2) Fomentar a expansão das matrículas na educação de jovens e adultos 

de forma a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores e a 

educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador. 

10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a 

educação profissional, em cursos planejados de acordo com as características 

e especificidades do público da educação de jovens e adultos, inclusive na 

modalidade de educação a distância. 

10.4) Institucionalizar programa nacional de reestruturação e aquisição de 

equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas 

públicas que atuam na educação de jovens e adultos integrada à educação 

profissional. 

10.5) Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de 

currículos e metodologias específicas para avaliação, formação continuada 

de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos 

integrada à educação profissional. 

10.6) Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para 

trabalhadores articulada à educação de jovens e adultos, em regime de 

colaboração e com apoio das entidades privadas de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical. 

10.7) Institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, 

compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psico-

pedagógico que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a 

aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e adultos 

integrada com a educação profissional. 

10.8) Fomentar a diversificação curricular do ensino médio para jovens e 

adultos, integrando a formação integral à preparação para o mundo do 

trabalho e promovendo a inter-relação entre teoria e prática nos eixos da 

ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a 

organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características de 

jovens e adultos por meio de equipamentos e laboratórios, produção de 

material didático específico e formação continuada de professores. 
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Não podemos negar que as ações estão sendo feitas, especialmente no âmbito legal e 

advindas do MEC, mas é necessário que estas se efetivem nas escolas. Ou melhor, não é 

profícuo que se implante o ensino médio integrado à educação profissional porque essa é a 

política do MEC, porque a Secretaria de Educação determinou ou porque a direção da escola 

assim decidiu. É preciso que a comunidade escolar se convença da pertinência de implantá-lo 

e se mobilize para isso (BRASIL, 2007). 

O Proeja tem uma organização curricular própria, que busca a articulação entre o 

ensino e a realidade do aluno, não vendo possibilidade de desarticulação da formação geral da 

profissional, como nos mostra o Documento Basse do Ensino Médio Integrado (2007), 

quando descreve, 

 

[...] em se tratando da formação profissional no ensino médio, queremos 

dizer que os conhecimentos específicos de uma área profissional não são 

suficientes para proporcionar a compreensão global da realidade. Por isso, 

deve-se contemplar também a formação geral. Porém, tanto se pode ir 

aprendendo conceitos específicos a partir dos conceitos gerais quanto o 

contrário. Entretanto, quando se parte dos conceitos gerais tende-se a ficar 

no abstrato, pois a realidade não se dá a conhecer imediatamente; é preciso 

analisá-la. Mas tampouco a apresentação aos estudantes de conceitos e 

teorias produzidos por essa análise (que se apresentam como conteúdos de 

ensino, muitas vezes nos livros didáticos), terá qualquer significado para os 

estudantes se não se vincularem a problemas concretos. 

 

Seu princípio fundamental é,  

 

[...] a formação de cidadãos-profissionais capazes de compreender a 

realidade social, econômica, política, cultural e do mundo do trabalho, para 

nela inserir-se e atuar de forma ética e competente, técnica e politicamente, 

visando à transformação da sociedade em função dos interesses sociais e 

coletivos especialmente os da classe trabalhadora (BRASIL, 2007). 

 

Os cursos possuem cargas horárias mínimas definidas legalmente, que devem ser 

cumpridas pelas instituições. 

 

Art. 4º. Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do 

PROEJA deverão contar com carga horária mínima de duas mil e 

quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente: 

I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação geral; 

II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação 

profissional técnica; e  

III - a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos 

normativos do Conselho Nacional de Educação para a educação profissional 
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técnica de nível médio, para o ensino fundamental, para o ensino médio e 

para a educação de jovens e adultos (BRASIL, 2006). 

O programa trabalha com princípios também próprios, definidos no Documento Base 

publicado em 2007, que trouxe aos envolvidos neste processo de educação as diretrizes a 

serem adotadas para que se possa ter a efetiva aprendizagem dos alunos. Entre os princípios, 

podemos destacar seis, como definiremos abaixo. 

O primeiro princípio diz respeito ao papel e compromisso que entidades públicas 

integrantes dos sistemas educacionais têm com a inclusão da população em suas ofertas 

educacionais. Neste princípio o Estado atribui às instituições públicas a responsabilidade de 

acesso e permanência dos alunos nas escolas.  

O segundo princípio, decorrente do primeiro, consiste na inserção orgânica da 

modalidade EJA integrada à educação profissional nos sistemas educacionais públicos. Ou 

seja, as escolas devem inserir a profissionalização em seus currículos, dentro da dimensão e 

concepção do Proeja. 

Como terceiro princípio existe a ampliação do direito à educação básica, pela 

universalização do ensino médio. Neste fica clara a intenção de oferecer aos jovens e adultos 

trabalhadores a possibilidade de concluir a Educação Básica, objetivando a universalização 

também do Ensino Médio.  

O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo
16

. Neste o 

trabalho é visto como resultado da ação do homem e não vice versa, pois ele é capaz de agir 

sobre o meio em que vive transformando-o com o fim de satisfazer as próprias necessidades, 

sendo o trabalho inerente ao homem, já que sem realizá-lo o mesmo não poderia conservar a 

sua existência. Isto o diferencia dos demais animais. 

O quinto princípio define a pesquisa como fundamento da formação. Se quisermos 

formar um cidadão pleno, não podemos deixar de instigá-lo à pesquisa, de incentivá-lo às 

descobertas, elas fazem parte da construção do conhecimento. 

O sexto princípio considera as condições geracionais, de gênero, de relações étnico-

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

sociais. Ou seja, ver o educando como um ser social constituído diferente dos demais, com 

identidade própria, respeitando a multiculturalidade que temos hoje nas escolas e na 

sociedade. 

                                                 
16

 Brasil (2006) afirma que o trabalho como princípio educativo está relacionado, principalmente, à 

intencionalidade de que, por meio da ação educativa, os indivíduos/coletivos se compreendem, 

enquanto vivenciam e constroem a própria formação, o fato de que é socialmente justo que todos 

trabalhem, porque é um direito subjetivo de todo cidadão, e também uma obrigação coletiva. 
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Toda esta dimensão de princípios necessita de reflexão e ação por parte dos 

formadores e da escola, para que se efetivem não somente no papel, no momento da 

construção da proposta pedagógica dos cursos, mas se efetive na prática, no desenvolvimento 

didático dos professores. Sobre isso nosso Respondente 3 trouxe a seguinte fala: 

 

Nossa integração está somente no papel. A gente não senta, não discute 

junto, assim fica difícil integrar. A escola precisa discutir, na verdade 

passar da discussão para a prática, no início vai ser difícil, vai ter muita 

resistência, mas depois eles (professores) acabam aceitando (R3). 
 

Pensando neste processo de formação integral e integrada, os cursos do Proeja devem 

estar organizados segundo o que prevê o Decreto nº 5840/06 e o Documento Base, sendo que 

podem ser ofertados das seguintes formas: 

I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e 

II - educação profissional técnica de nível médio. 

E ser articulado, 

 

I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do 

nível de escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e 

continuada de trabalhadores, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto no 

5.154, de 23 de julho de 2004; e 

II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante
17

, nos termos do 

art. 4o, § 1o, incisos I e II, do Decreto no 5.154, de 2004. 
 

Na instituição objeto deste estudo o Proeja é ofertado na forma integrada técnica de 

nível médio. O que se pretende é, 

 

Uma integração epistemológica, de conteúdos, de metodologias e de práticas 

educativas. Refere-se a uma integração teoria-prática, entre o saber e o 

saber-fazer. Em relação ao currículo, pode ser traduzido em termos de 

integração entre uma formação humana mais geral, uma formação para o 

ensino médio e para a formação profissional (BRASIL, 2007). 

 

Em outras palavras, segundo Saviani (2003) apud Moll et al (2010), esta educação  

pretendida pelo programa objetiva formar técnicos politécnicos, ou seja, que sejam capazes de 

                                                 
17

 O Decreto 5154/04 define a oferta concomitante como sendo oferecida somente a quem já tenha 

concluído o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino médio, na qual a complementaridade 

entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a existência de 

matrículas distintas para cada curso, podendo ocorrer na mesma instituição ou em instituições 

distintas. 
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dominar os fundamentos científicos das diferentes técnicas que caracterizam o processo de 

trabalho moderno. Indo ao encontro desta afirmativa, nosso Respondente 01 trouxe, 

 

Precisamos saber se queremos formar mão de obra para o mercado ou se 

queremos formar o ser integral, o ser pensante, pois não formamos somente 

mão-de-obra, mas sim sujeitos, não só formando para atender demanda, 

mas para atender a sociedade (R1). 
 

Observamos que a educação profissional e todas suas formas de oferta são vistas 

atualmente no prisma da formação para a ciência, trabalho e cultura. É necessário o estímulo 

ao desenvolvimento de todas as potencialidades dos educandos.  

Na verdade a proposta de integração vai além de conteúdos e currículos. Ela precisa de 

práticas pedagógicas integradas, metodologias, avaliação, gestão. Precisa, especialmente, que 

as pessoas envolvidas nesta construção estejam e sejam integradas, pois este processo não 

acontece somente no papel, ele precisa ir a campo, ir para a efetividade das salas de aula. 

Desta forma, abandona-se a perspectiva estreita de formação para o mercado de trabalho, para 

assumir a formação integral dos sujeitos, como forma de compreender e se compreender no 

mundo (BRASIL, 2007). 

A educação de jovens e adultos trabalha, segundo o Documento Base do Proeja, 

 

[...] com sujeitos marginais ao sistema, com atributos sempre acentuados em 

consequência de alguns fatores adicionais como raça/etnia, cor, gênero, entre 

outros. Negros, quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, ribeirinhos, 

pescadores, jovens, idosos, subempregados, desempregados, trabalhadores 

informais são emblemáticos representantes das múltiplas apartações que a 

sociedade brasileira, excludente, promove para grande parte da população 

desfavorecida econômica, social e culturalmente. (BRASIL, 2007, p. 6) 

 

Podemos observar que o público alvo é bem específico. Infelizmente como foi via 

Decreto, o Proeja trouxe impactos que, mesmo tendo em sua concepção e diretrizes objetivos 

interessantes e importantes para o desenvolvimento de nossa sociedade, marcaram desde o 

início de sua concepção, que segundo Moura (2007), foram além daqueles que já lhes são 

típicos: desrespeito à autonomia administrativa e pedagógica das instituições da rede; 

agravamento da restrição orçamentária, inexistindo ampliação de recursos para contratação de 

novos docentes e adequação da infraestrutura; precária experiência pedagógica da rede federal 

na modalidade EJA; pouco tempo hábil para discussão e elaboração de currículos que 

efetivamente atendam a necessidade de integração da educação profissional com a EJA, no 
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nível do ensino médio; praticamente nenhuma abertura para participação de docentes da rede 

federal na discussão da elaboração do PROEJA antes de sua criação.  

Completando o que Moura nos trouxe, podemos acrescentar fala do Respondente 03, 

técnico administrativo que esteve à frente da coordenação do programa no IFPA, neste 

sentido, 

 

O PROEJA veio de cima para baixo. As pessoas procuraram o curso de 

Especialização só porque o salário aumentaria, quase ninguém se importou 

com a formação, com a possibilidade de mudança de postura. E isto se deu 

porque ninguém aceitava a imposição do governo, essa coisa de quererem 

que o professor tenha mais um trabalho, agora ter que se planejar para 

trabalhar com a EJA, que são pessoas sem estudar a muito tempo, isso dá 

trabalho. O PROEJA demanda de uma estrutura social, psicológica, 

pedagógica e financeira, e isto não é interessante para a gestão nem para 

professor, pois traz trabalho novo.  (R3). 
 

Observa-se que houve e ainda há problemas no planejamento e execução do Proeja no 

IFPA, especialmente por parte dos docentes, mas que podem ser resolvidos a partir de uma 

proposta conjunta da escola com comunidade. Na verdade o projeto pedagógico destes cursos 

deve seguir os princípios de uma educação libertadora, transformadora e conscientizadora, 

numa perspectiva democrática, caso isso não aconteça, estaremos novamente em campanhas 

“mobralescas”, com educandos alienados e oprimidos por uma classe economicamente 

opressora (WANDERLEY e SANTIAGO, 2010).  

A respeito disso, nosso Respondente 2 diz que, 

 

Se não mudarmos a cabeça de nossos professores e gestores, os alunos do 

PROEJA sairão talvez da mesma forma que entraram: ruins. Ofertamos 

somente duas vezes o curso, e demoramos quase 5 anos para formar uma 

turma, pense que absurdo! Isso tudo pela falta de organização e 

compromisso, os alunos são marginalizados aqui dentro mesmo. O PROEJA 

visa formação para além da vida, para conscientizar, mas a gente não 

consegue conscientizar nem a gente mesmo [...]. É necessário mudança. 

 

A proposta do programa está pondo em prática a ideia de Gramsci (1991), que definia 

que a educação não poderia conceber a dissociação de teoria e prática. Ainda segundo 

Gramsci, precisamos objetivar com a EPT e com o Proeja uma educação que forme sujeitos 

ao mesmo tempo individuais e coletivos, autônomos e emancipados e, 

 

 [...] lutar por uma escola que dê à criança (jovens, adultos...) a possibilidade 

de se formar, de se tornar homem, de adquirir aqueles critérios gerais 

necessários para o desenvolvimento do caráter. Uma escola humanista, em 
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suma, assim como a entendiam os antigos gregos e mais próximos homens 

do Renascimento. Uma escola que não hipoteque o futuro do garoto, nem 

obrigue a sua vontade, sua inteligência, sua consciência e informação a se 

mover na bitola de um trem com estação marcada. Uma escola de liberdade 

e livre iniciativa e não uma escola de escravidão e de mecanicidade. 

Também os filhos dos trabalhadores (operários) devem ter diante de si todas 

as possibilidades, todos os campos livres para poder realizar sua 

individualidade de forma melhor, e por isso no modo mais produtivo para 

eles e para a coletividade. A escola profissional não pode se tornar uma 

encubadeira de pequenos monstros mesquinhamente instruídos para um 

ofício, sem ideias gerais, sem cultura geral, sem alma, possuidores apenas de 

um olhar infalível e de uma mão firme (Gramsci apud Nosella, 2004, 

p.50). 
 

Caminhando nesta mesma linha Candau e Lelis (1995) trazem algumas premissas que 

devem ser consideradas: a prática é a fonte da teoria e a teoria é a antecipação ideal de uma 

prática que ainda não existe, a prática, como atividade que transforma a realidade natural e 

social, é o critério da verdade sendo entendida como atividade objetiva-subjetiva. Nosso 

Respondente 01, corroborando com os autores aqui citados, nos afirma que esta mudança na 

dinâmica da sala de aula não é só ideológica, mas também de atitudes, só aliando teoria e 

prática será possível alcançá-la. 

Podemos dizer que esta formação para a vida e para o mundo do trabalho é possível 

sim, e estes sujeitos buscam esta realização, e não podemos novamente impedir que este 

sonho se realize. Ou nos preocupamos com a formação dos alunos e com os sentimentos, ou 

novamente castraremos os sonhos destes alunos, que já saíram da escola em outro momento 

da vida, não podemos deixá-los novamente evadir (RESPONDENTE 03). 

Quando trabalhamos nesta modalidade de ensino, devemos levar em consideração os 

saberes que os alunos trazem consigo de experiência de vida. Freire (1996) acrescenta que é 

dever do professor ou, mais amplamente, da escola, não só respeitar os saberes com que os 

educandos, sobretudo os das classes populares, chegam a ela - saberes socialmente 

construídos na prática comunitária, mas também, discutir com os alunos a razão de ser de 

alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos. O espaço escolar é rico de 

diversidade, e o profissional deve estar preparado para trabalhar com ela. Gênero, raça, cor, 

credo, saberes, experiências, dentro da escola o universo é da heterogeneidade, as ações são 

multiculturais. O Respondente 8 trouxe uma observação clara acerca desta diversidade. 

 

Uma vez fiz uma gracinha na sala, achando que estava clara para todos, 

mas para surpresa minha, uns acharam graça, uns fizeram cara de que não 

entenderam, e uns ficaram zangados. Ai é que eu vi que universo é este da 
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escola, muita gente, uma diferente da outra, cada cabeça com uma forma de 

aprender e de pensar. 

 

Impossível existir classe homogênea. Cada um ali tem uma expectativa de vida, tem 

objetivos, medos, e muitas vezes travam uma luta pessoal diante desta variedade da escola e 

da sua vida, e precisamos estar atentos, pois eles têm deveres e obrigações do dia a dia, 

precisam estudar, enfrentar o medo do fracasso, a ansiedade de iniciar o curso e não concluir, 

perspectiva de melhoria na vida econômica a partir da conclusão dos estudos. Se o professor e 

a escola não estiverem preparados para receber estes anseios e tentar contorná-los, o papel 

social desta instituição se perde. 

Trazendo o foco da discussão para o Proeja no IFPA, especificamente no campus 

Belém, nosso lócus da pesquisa, os cursos técnicos PROEJA foram implementados no ano de 

2007, oferecendo 04 cursos, sendo eles Eletrotécnica, Informática, Edificações e Mecânica, 

tendo como forma de ingresso sorteio público (Relatório de Gestão CEFET/PA, 2005). Neste 

início de curso não houve nenhuma capacitação aos professores para este novo Programa que 

se inseria no contexto da EPT. Somente a partir de 2006 é que se inicia a primeira turma de 

Especialização PROEJA no IFPA, atendendo a professores e técnicos administrativos.  

Atualmente os cursos ofertados continuam sendo os mesmos citados anteriormente, 

com alguns planejamentos de coordenações diferentes, mas ainda no âmbito das ideias e 

possibilidades, apesar de toda a mobilização para expansão deste número de vagas e 

diversificação de cursos. Talvez isso demonstre o que traz o R1, 

 

Acho que o PROEJA sofre boicote e atribuo isto a falta de saber como lidar 

com o novo, esta mudança que o PROEJA precisa implica em mudanças nas 

metodologias, nas aulas, nos planejamentos, o que já está tudo organizado, 

mudar gera trabalho e estudos, o que nossos professores não aceitam. O 

boicote o medo da  necessidade de descontruir o que se traz há anos, do 

trabalho que dará. A mudança para o PROEJA crescer não é só ideológica, 

é também de atitude. 

 

Boicote, falta de interesse, falta de conhecimento, medo, enfim, vários são os 

prováveis fatores desta não oferta do Proeja no campus Belém, aqui não adentraremos nesta 

seara, até porque esta discussão é no âmbito pedagógico e financeiro, este último não cabe à 

equipe pedagógica, portanto, nos isentaremos desta análise neste trabalho. 

Nosso R3, acrescentando sobre a questão das prováveis faltas de ofertas do programa 

na instituição nos relata que, 
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Nunca mais ofertamos o Proeja, isso é ruim para nós. Acho que falta para 

nós é responsabilidade, sensibilidade e compromisso, nosso diretor tem que 

acordar e ver que a escola tá afundando. Os alunos nos procuram na 

Pedagogia e até choram, achando que não são respeitados nesta escola. 

Eles têm razão. Se os professores que lá atuam tivessem feito o curso de 

Especialização, acredito que seria melhor, saberiam como trabalhar, como 

conduzir esse aluno, teria sido bem melhor para ele entender esse aluno. A 

sensibilização aconteceria na prática, ela iria obter resultado. Além do 

conhecimento lá que tivemos (no curso de pós-graduação), a sensibilidade 

ia fazer uma ponte entre a teoria e a prática. No entanto isso não aconteceu 

e ainda não acontece. 
 

A instituição permanece com os mesmos cursos, turmas atrasadas em sua 

integralização de carga-horária, professores descontentes com as turmas e com a 

obrigatoriedade de estar trabalhando nelas, infelizmente esta é a realidade do Proeja no IFPA, 

que após 6 anos de implementação dos cursos, ainda continua enfrentando problemas 

recorrentes e que aconteciam no início da execução do programa na instituição. Precisamos 

aumentar esta oferta de cursos, o programa não pode ser apagado do campus, turmas e cursos 

novos precisam ser abertos, a demanda social é grande e os arranjos produtivos locais nos 

indicam possibilidades de inserção deste trabalhador num novo posto de trabalho, com a 

qualificação comprovada. 

É necessário que fique claro para a gestão e para os professores que a instituição 

precisa cumprir as leis, e, além disso, ser uma ponte de possibilidade na vida destes jovens e 

adultos que buscam uma nova oportunidade na vida. A quase totalidade dos alunos desses 

programas, incluídos os adolescentes, são trabalhadores. Com sacrifício, acumulando 

responsabilidades profissionais e domésticas ou reduzindo seu pouco tempo de lazer, dispõe-

se a freqüentar cursos noturnos, na expectativa de melhorar suas condições de vida. A maioria 

nutre a esperança de continuar os estudos, concluí-los, ter acesso a outros graus de ensino e a 

habilitações profissionais (RIBEIRO, 1997). 

Precisamos abrir as portas da instituição, retirando dela qualquer resquício de 

preconceito com o Proeja, tendo em mente que estes cidadãos têm o direito de entrar na 

instituição, que é pública e gratuita, e que eles, com o suor de se trabalho, também contribuem 

para que ela cresça e se fortaleça, pagando seus impostos, assim como qualquer outro sujeito. 

É necessário, porém, que seja possível também desconstruir a imagem que os 

educandos têm da escola e de si próprios. Experiências passadas de fracasso e exclusão 

normalmente produzem nos jovens e adultos uma auto-imagem negativa. Nos mais velhos, 

essa baixa auto-estima se traduz em timidez, insegurança, bloqueios. Nos mais jovens, é 

comum que a baixa auto-estima se expresse pela indisciplina e auto-afirmação negativa (“se 
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não posso ser reconhecido por minhas qualidades, serei reconhecido por meus defeitos”). Em 

qualquer dos casos, será fundamental que o educador ajude os educandos a reconstruir sua 

imagem da escola, das aprendizagens escolares e de si próprios (RIBEIRO, 1997). 

Após o panorama geral das características e finalidades da EJA e da criação e 

implementação do PROEJA nas instituições federais de ensino, bem como a indicação do 

contexto político e histórico que ele nasce, na sessão a seguir traremos à discussão as 

principais tendências curriculares, para assim poder chegar ao currículo integrado prescrito na 

proposta do Proeja. Na sessão posterior será apresentada a experiência piloto que o IFPA 

adotou em 2011 para a revisão das propostas pedagógicas do Proeja visando a integração. 

 

A importância do currículo na formação do cidadão trabalhador 

  

A forma e organização do currículo são feitas de acordo com interesses, seja da 

sociedade, seja do modelo econômico, seja da escola. Existem os currículos tradicionais, que 

se restringem à atividade técnica de como fazer, são teorias da aceitação, ajuste e adaptação. 

Contrapondo-se temos a teoria crítica e pós-crítica do currículo, que trabalha com teorias da 

desconfiança, questionamento e transformação radical, preocupadas com as conexões entre 

saber, identidade e poder (SILVA, 2010).  

 A escola é o verdadeiro espaço onde se podem desenvolver potencialidades de acordo 

com interesses maiores. Por ela praticamente passam todas as pessoas, e muitas ficam, pelo 

menos, 11 anos da Educação Básica, mais os anos dedicados ao ensino superior. É um local 

propício para se criar a cultura do questionamento, da luta, ou do conformismo, da aceitação. 

Partindo desta premissa, a escola deve pensar muito bem em seu currículo e suas 

metodologias de ensino, e em quais as suas reais intenções na formação destes cidadãos. Estes 

sujeitos estão à mercê daquilo que a instituição tem como meta, como finalidade, como 

ideologia. 

Mas de que forma a escola pode influenciar na formação do aluno? Existem vários 

caminhos, sendo que um deles através da ideologia. Silva (2010) nos diz, com base em 

Althusser, que esta situação acontece quando, 

 

A escola atua ideologicamente através de seu currículo, seja de uma forma 

mais direta, através das matérias mais suscetíveis ao transporte de crenças 

explícitas sobre a desejabilidade das estruturas sociais existentes, como 

Estudos Sociais, História, Geografia, por exemplo; seja de uma forma mais 

indireta, através de disciplinas mais "técnicas", como Ciências e Matemática. 
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Além disso, a ideologia atua de forma discriminatória: ela inclina as pessoas 

das classes subordinadas à submissão e à obediência, enquanto as pessoas 

das classes dominantes aprendem a comandar e a controlar. Essa 

diferenciação é garantida pelos mecanismos seletivos que fazem com que as 

crianças das classes dominadas sejam expelidas da escola antes de chegarem 

àqueles níveis onde se aprendem os hábitos e habilidades próprios das 

classes dominantes (p. 31-32). 

 

Sobre também esta questão do poder da ideologia nas escolas, Freire (2001) nos 

coloca que, 

 

Se a reprodução da ideologia dominante implica, fundamentalmente, a 

ocultação de verdades, a distorção da razão de ser de fatos que, explicados, 

revelados ou desvelados trabalhariam contra os interesses dominantes, a 

tarefa das educadoras e dos educadores progressistas é desocultar verdades, 

jamais mentir. A desocultação não é de fato tarefa para os educadores a 

serviço do sistema. Evidentemente, numa sociedade de classes como a nossa, 

é muito mais difícil trabalhar em favor da desocultação, que é um nadar 

contra a correnteza, do que trabalhar ocultando, que é um nadar a favor da 

correnteza. É difícil, mas possível (p. 48). 

 

Nesta escola que trabalha na perspectiva da ideologia dominante, certamente não 

haverá espaço para a discussão sobre raça, gênero, cor, classe. Existem ali pessoas que estarão 

sendo preparadas ideologicamente para aceitar sua condição, não havendo motivos de 

questionamentos. Professores que estão a serviço do sistema e não em favor de uma escola 

libertadora e de uma educação popular, não trabalharão desocultando as verdades que existem 

por trás das desigualdades.  

Já Bourdieu e Passeron (1975) nos dizem que é através da cultura e sua reprodução 

que a escola exerce seu poder e a sociedade permanece garantida. A cultura repassada nas 

escolas é a dominante, permitindo a compreensão deste ensino por aqueles que fazem parte 

desta classe. O ambiente é nativo, é habitual, é comum. Já para as crianças das classes 

dominadas, é diferente, incompreensível, porque não se veem naquela realidade, o que acaba 

deixando-as para trás, não permitindo seu crescimento, corroborando com a reprodução, com 

a permanência de uma cultura de sociedade dividida entre dominantes e dominados. 

Aplle (1982) apud Silva (2010) nos traz que existe uma equação chamada currículo e 

poder, em que o currículo não é um corpo neutro e inocente e desinteressado, ele traduz 

interesses particulares das classes e grupos dominantes. 

Já Henry Giroux dizia que a escola e o currículo devem ser locais onde os estudantes 

tenham a oportunidade de exercer as habilidades democráticas da discussão e da participação, 

de questionamento dos pressupostos do senso comum da vida social. Por outro lado, os 
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professores e professoras não podem ser vistos como técnicos ou burocratas, mas como 

pessoas ativamente envolvidas nas atividades da crítica e do questionamento a serviço do 

processo de emancipação e libertação. (GIROUX, 1986 apud SILVA, 2010). 

Outro crítico de currículo bastante popular é Paulo Freire. Em sua obra conhecida 

como Pedagogia do Oprimido, publicada em 1970, vem combatendo a proposta de currículo 

que concebesse a educação bancária. Alunos não é passivo e professor ativo, os dois são 

participantes ativos e reciprocamente trocam ideias e conhecimentos. Freire concebe o ato 

pedagógico como ato dialógico, ou seja, duas ou mais pessoas discutindo, conversando, 

construindo juntas os saberes.  

Esta afirmação recusa, de um lado, o otimismo ingênuo que tem na educação a chave 

das transformações sociais, a solução para todos os problemas; de outro, o pessimismo 

igualmente acrítico e mecanicista de acordo com o qual a educação, enquanto supra-estrutura, 

só pode algo depois das transformações infra- estruturais (FREIRE, 2001, pág. 47). O 

processo educativo tem via de mão dupla, e que é uma das possíveis saídas sim de uma 

mudança social, mas não a única.  

Freire (1996, p. 13) ainda completa, 

 

Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o aprendiz de 

educador assuma que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses 

nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem 

desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo que supera o 

ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão 

com o professor formador (grifo nosso). 

 

Pudemos observar, de maneira bem geral, que as teorias críticas do currículo buscam 

uma escola emancipada, uma escola que esteja a serviço da oferta de educação de qualidade e 

não atrelada a interesses externos. Se nossos professores forem somente transmissores de 

conhecimento e nossos alunos os receptores, algo bastante combatido pela Pedagogia 

libertadora de Paulo Freire, nossa cultura fica empobrecida e limitada para a construção de 

novos conhecimentos, e este não é o papel das instituições de ensino. 

A escola, ao pensar e organizar seu currículo precisa lembrar-se de sua função 

principal, com foco em seu fim que é o aluno, não permitindo a reprodução das ideologias 

capitalistas e discriminadoras. A escola é um espaço aberto de discussão, de debate, de 

embate, de crescimento, de formação. 

Caminhando nesta perspectiva de escola com filosofia e missão emancipadoras, 

podemos observar pela Lei 11.892/08, que cria os Institutos Federais, a proposta de formação 
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de um sujeito autônomo, crítico, independente, conhecedor de seus direitos, que objetiva 

estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional. 

Toda esta dinâmica é possível com a construção de um currículo que vá ao encontro destes 

interesses, dos interesses do crescimento pessoal, profissional, social e econômico da 

população jovem e adulta que procura a educação profissional em busca de novas 

oportunidades de vida. 

Como já citamos anteriormente, o currículo proposto pelo Proeja é o integrado, que 

busca todas estas características de educação e formação para o mundo. Mas perguntamos: 

será que ele é possível? Várias são as discussões entre os estudiosos de currículo e EPT sobre 

as possibilidades e limites da efetivação desta proposta de integração nas escolas. Ao longo do 

texto trouxemos ao leitor o esclarecimento de que integrar não é sobrepor, não é trabalhar 

simultaneamente, mas sim trabalhar numa perspectiva de comunicação entre as disciplinas, 

fazer com que as práticas pedagógicas possam ter sentido na formação cognitiva e pessoal dos 

alunos, formando-os para a vida e para o mundo do trabalho. Integrar é, em linhas gerais, 

 

[...] a capacidade de proporcionar educação básica sólida, em vínculo 

estreito com a formação profissional, ou seja, a formação integral do 

educando. A formação assim pensada contribui para a integração social do 

educando, o que compreende o mundo do trabalho sem resumir-se a ele, 

assim como compreende a continuidade de estudos. Em síntese, a oferta 

organizada se faz orientada a proporcionar a formação de cidadãos-

profissionais capazes de compreender a realidade social, econômica, política, 

cultural e do mundo do trabalho (BRASIL, 2007). 
 

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005, p. 85-86), a ideia de formação integrada, 

 

[...] sugere superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social 

do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. 

Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto 

operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua 

gênese científico-tecnológica e na sua apropriação histórico-social. Como 

formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao 

adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a leitura do 

mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado 

dignamente à sua sociedade política. Formação que, neste sentido, supõe a 

compreensão das relações sociais subjacentes a todos os fenômenos. 
 

Definidas as características gerais das principais teorias do currículo, mostrando de 

que forma ele pode influenciar na formação dos educandos, bem como os princípios de 
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integração do Proeja, apresentaremos a seguir a experiência do IFPA neste sentido da 

integração.  

 

A proposta de construção do currículo integrado do Proeja: um relato da experiência 

adotada pelo IFPA 

 

Quando pensamos em currículo, devemos ter em mente que há neste campo de estudos 

correntes que o estudam a partir de concepções diferentes. As teorias tradicionais pretendiam 

serem apenas “teorias” neutras, científicas, desinteressadas, preocupando-se somente com “o 

que” ensinar. Já as teorias críticas e as pós-críticas, argumentam que nenhuma teoria é neutra, 

científica ou desinteressada, mas sim implicadas em relações de poder, preocupam-se com “o 

que” e “por que” ensinar (SILVA, 2010).  

Entre o “que” e o “porque” e istem as subjetividades e interesses, como nos traz Silva 

(2010). O professor que participa de discussão de ajuste de currículo com certeza tem 

interesses próprios nesta construção. As disciplinas precisam atender ao mercado, mas 

também atendem a interesses e vaidades de nossos professores.  

Na experiência do IFPA neste sentido, quando é proposta revisão de matriz curricular, 

cada professor defende o seu interesse, “esta disciplina ninguém me e porque é minha, e é 

e tremamente fundamental para o curso”. Escutamos várias vezes esta frase. Um parêntese 

aqui de que não somos contra a defesa que cada professor faz de permanência de um 

currículo, mas às vezes nem conseguem argumentar o motivo desta permanência, o que acaba 

nos levar a crer que se trata de uma segurança, a disciplina é a mesma há anos, os materiais 

didáticos pedagógicos são os mesmos de anos, isto tudo é ganho de tempo para não se 

planejar, não se construir material, não se estender em estudos. R3 complementa, 

 

Nossos professores querem usar a mesma apostila de anos. São até papeis 

amarelados, mostram perfeitamente a ação do tempo, o que nos mostra que 

não se planeja, então se não faz isso, não quer mudanças no coração do 

curso, que é a matriz curricular, é trabalho, é fazer de novo, é estudar. Isto, 

para quem está a 20 anos na casa, é completamente inviável, este novo traz 

medo, então brigam para a permanência de um currículo arcaico, um 

currículo de 10 anos a mesma coisa. 

 

Indo de encontro a esta situação de “mesmice” explanada pelo professor, o IFPA, em 

2010 iniciou uma grande discussão com o tema Revisão de Propostas Pedagógicas de Cursos. 

Dentro desta discussão estava a revisão de currículo dos cursos do Proeja. Algumas 
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coordenações bem aceitaram o desafio, algumas resistem ainda, mas o planejamento continua 

sendo feito objetivando que todos os cursos técnicos da instituição passem por adequações, e 

cumprimento legal. 

Após várias reuniões focais, em que se fazia o corpo a corpo dentro das coordenações 

de curso apresentando qual a importância de se revisar currículo, foi possível planejar um 

momento maior, com a presença das coordenações juntas. Este momento ocorreu em 2011, 

depois de quase um ano de trabalho de convencimento. 

No planejamento pedagógico do ano de 2011 foi proposto como pauta o encontro 

entre as disciplinas, momento em que seria possível o diálogo entre elas. Neste sentido, o 

grupo que estava coordenando este momento iniciou com um tempo de sensibilização e 

apresentação dos objetivos e características de um currículo integrado. Torna-se impossível 

conseguir do professor uma mudança sem apresentar a ele argumentos fortes dos benefícios 

desta mudança, sem o convencimento é difícil obter resultados.  

Posteriormente se propôs a divisão em grupos por cursos, que contavam com a 

presença de professores da área técnica e professores da formação geral. Juntos, em mesas 

redondas, as discussões fluíam bastante calorosas. Este momento foi chamado de oficina de 

construção do currículo integrado. Sobre isso, R3 relembra este momento, dizendo que, 

 

A matriz curricular da Especialização do PROEJA, trouxe à tona a 

discussão da proposta de integração de disciplinas, mas no PROEJA técnico 

isso ainda não acontece, porque uma coisa é estar no papel, outra é a 

efetivação deste conteúdo, porque não é de uma hora pra outra que se dá , 

tem que ter estudo, tem que se pensar, tem que conversar, tem que planejar, 

uma serie de coisas. Isso já deveria ser feito, na verdade está sendo feito. No 

começo do ano quando foi feito o nosso planejamento pedagógico nos 

reunimos, mas não é bem assim que saí a proposta, ainda fica aquela ideia 

vaga de que matemática vai pra este lado, química vai pra outro, língua 

portuguesa vai para outro lado, parte técnica para outro, parece um leque 

em que eles divergem, não converge para a integração.  Então, hoje em dia, 

ainda continua isso e essa coisa da integração já vem a tempo, a gente 

querendo integrar, fala de integração e todo ano, no planejamento a gente 

tenta, mas ainda não chegou lá. Estamos ainda caminhando, a proposta é 

boa, vamos ver se sai do papel. Acredito que ainda não tivemos essa 

integração devido esta dispersão e por falta de acompanhamento. Porque 

pra mudar da água do vinho, é muito difícil, não é de uma hora pra outra, é 

gradativamente, cada ano vai construindo até a gente poder conseguir. 

 

Nestes momentos, cada grupo, de posse de sua proposta de curso e matriz curricular, 

conversava com seus pares sobre a permanência ou alteração das mesmas, tomando como 
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base a legislação e diretrizes da EPT vigente e arranjos produtivos locais (APLs)
18

, bem como 

a possibilidade de inserção deste profissional egresso do curso no mundo do trabalho.  

Cada grupo de professores do curso verificou quais as possibilidades e os limites da 

proposta de integração que o PROEJA prevê. Cabe aqui ressaltar que observamos que os 

docentes na sua maioria sabiam o que é a integração na teoria, isto já é claro para eles, mas a 

prática é muito difícil de ser visualizada. Curioso que alguns acham que é boa a proposta da 

integração, mas não vê isso se efetivar com a sua disciplina, essa possibilidade é inviável, 

porque a disciplina é técnica, o aluno tem que saber fazer. São os grandes impasses que 

encontramos para a integração numa escola de formação profissional: o que vale é saber fazer, 

e para isso é necessário o professor da disciplina técnica, o aluno e o laboratório, esta relação 

a três é suficiente para formar o bom profissional. 

Ficou decidido, portanto, que se faria um projeto piloto no curso de Eletrotécnica, em 

que a proposta da integração se efetivasse no papel e na prática. Após esta experiência, os 

demais cursos teriam um exemplo, o caminho metodológico que foi adotado como parâmetro 

para este desenvolvimento.  

Foi então que a coordenação de Eletrotécnica fez várias reuniões convocando 

professores das disciplinas da formação geral e técnica (estes professores estavam presentes e 

ativos na discussão), mas aqui cabe uma observação de que somente professores de Física e 

Matemática se fizeram presentes, acabando, novamente, por não ser possível a plena 

efetivação de um curso integrado, pois não se integra com apenas 2 disciplinas, mas sim com 

todos os professores do curso. A resistência ainda continua presente. Os professores da 

chamada formação geral não se integram com os professores da área técnica, há uma divisão 

ideológica muito clara na instituição. 

 Mesmo assim, ainda acreditamos que este início, mesmo que seja incipiente e com a 

presença de apenas duas disciplinas da formação geral, seja possível pelo menos principiar a 

discussão, e realmente já se conseguiu um passo: a adequação da Física e da Matemática às 

necessidades específicas do curso. Este ganho já foi bastante feliz, mostra que é possível. 

A dinâmica aconteceu assim: os professores técnicos mostraram aos demais a 

disposição dos conteúdos que não estava atendendo ao curso, dando como exemplo de que um 

conteúdo que era ministrado no 3º ano era necessário como base para uma disciplina técnica 

ministrada no 1º ano, o que acabava que o professor técnico precisava ensinar, ou melhor, 

                                                 
18

 APL é um conjunto de fatores econômicos, políticos e sociais, localizados em um mesmo território, 

desenvolvendo atividades econômicas correlatas e que apresentam vínculos de produção, interação, 

cooperação e aprendizagem. 
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adiantar esta aula para poder atingir seu objetivo de que os alunos aprendessem, e isto 

demandava tempo, acabando por vezes não se concluindo conteúdos por esta imaturidade do 

aluno. Quando ele se deparava com o professor no terceiro ano apresentando o conteúdo 

dizia: a gente já sabe isso, o professor ensinou lá trás. Então, o que fazer? Sobre isso R6 

apresenta, 

[...] o professor tem que estar lotado no curso, se dedicar só a este curso. 

Ele fica atendendo um monte de curso ao mesmo tempo e cada curso tem 

uma necessidade diferente. Eu estou cansado de ensinar matemática para 

minha disciplina de 40h, dela tenho que tirar 10h para ensinar matemática 

que me interessa para poder atingir o objetivo da minha. Você tem o 

professor de matemática ministrando aula para 10 turmas de cursos 

diferentes, então o que é mais fácil? Ele dar a mesma aula para todos os 

cursos ou dar um conteúdo programático diferente para cada turma? Óbvio 

que ele vai dar a mesma aula, ninguém aguenta vários cursos diferentes, 

vários planejamentos, vários estudos, varias demandas. Desta forma é 

impossível conseguir integrar, conseguir colocar as disciplinas uma 

caminhando lado a lado com a outra. Precisamos aumentar o quadro de 

professores, estamos cheios de alunos e poucos docentes. 

 

Ainda neste sentido, 

 

É muito difícil trabalhar isolado. A gente pede professor de Matemática, 

mas não sabemos nem que é, ele não se apresenta na coordenação, não vem 

aqui saber o que queremos, quais as necessidades do curso, qual perfil deste 

aluno. Não sei que aula ele dá, é complicado trabalhar assim, sem ter o 

apoio dos professores. Os professores da área técnica sozinhos não 

conseguem, a gente precisa se unir, é bem mais fácil quando a gente sabe o 

que o outro trabalha, até mesmo para ajudar caso precise faltar, o professor 

se afasta e agente não sabe nem o que ele trabalhou, não tem planejamento 

(Respondente 9). 
 

Com esta nova disposição de disciplinas, onde um professor trabalha de acordo com o 

outro, planejando juntos e verificando as dificuldades e apontando soluções, já é um passo 

inicial nesta construção integrada para os alunos do Proeja. A integração não é só de 

currículo, ela é de avaliação, de planejamento, de elaboração de estratégias de aprendizagem. 

Juntos os professores serão capazes de mostrar aos alunos a necessidade de trabalho em 

equipe, e se todos estiverem ativos e a favor desta forma de se ofertar e organizar um curso 

integrado, poderemos sim dizer que o IFPA iniciou a oferta de ensino técnico integrado 

efetivamente.  

Trabalhar de forma mais integrada nas escolas requer a união dos professores, 

pedagogos, coordenação e a direção, claro que tendo respeitadas e valorizadas as diferenças 
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que fazem com que todos possam crescer e ganhar dentro do grupo. A ação coletiva pode 

gerar a tão esperada mudança que se quer no ensino brasileiro.  

A execução do projeto piloto será em 2012, e as expectativas estão grandes para que a 

ação seja de sucesso, para que outras coordenações, que já iniciaram também as suas reuniões 

e revisões, possam se espelhar e executar também esta proposta, que é difícil sim no início, 

mas depois que se veem os resultados na aprendizagem significativa do aluno e satisfação do 

professor em ver seu aluno sabendo, se torna mais fácil para todos, seja docente, discente ou 

gestão. O passo é iniciar, sensibilizar, mobilizar, para que assim se possa executar, efetivar 

com sucesso, compromisso e responsabilidade. 

Embora pareça ser um consenso que a construção do currículo integrado do Proeja é 

algo que muitos admitem não saber como fazer ou acham difícil esta compreensão e 

aplicação, é também uma constatação que um pequeno número de profissionais está disposto 

a capacitar-se diante de um contexto profissional novo, e melhor, disposto a se arriscar na 

construção deste novo. Sobre esta possível resistência docente, no Capítulo III falaremos 

sobre a formação de professores, trazendo o foco para a EPT e Proeja. 
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CAPÍTULO III 

  

A POLÍTICA NACIONAL E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA O PROEJA 

 

Muitas são as discussões atuais acerca do tema formação de professores. Existem 

vários projetos, várias tendências, várias propostas novas de se ensinar o professor a ser 

professor, mas isto ainda é feito de maneira pontual e muitas das vezes de maneira isolada por 

grupos de estudiosos.  

Neste capítulo debateremos sobre o tema, trazendo-o para a realidade da educação 

profissional, demonstrando como se efetiva a formação deste docente que atua na EPT, e 

assim falar da proposta da especialização Proeja, debatendo com autores da área e 

complementando com as falas dos respondentes desta pesquisa. 

 

A discussão da formação no âmbito nacional e os saberes docentes 

 

Apesar do avanço nas pesquisas da temática formação de professores, poucas vezes 

encontramos instituições de ensino superior que se proponham, efetivamente, a mudar as 

práticas que estão sendo adotadas na formação inicial do futuro docente. A grande maioria 

ainda se arrasta no modelo tradicional de ensino. Isto, não há como negar, faz parte da 

construção histórica do Brasil, da necessidade de manutenção de nosso sistema capitalista, da 

perpetuação da divisão de classes entre dirigentes e dirigidos. Nas mãos da escola estão as 

grandes possibilidades de mudanças estruturais, mas será que isto é interessante para os 

organismos da economia mundial? Este é apenas um ponto para reflexão. 

Sentimos nos últimos 30 anos a crescente a necessidade de criação de uma política 

global que falasse de formação e valorização dos profissionais da educação. Na verdade os 

educadores precisam de grandes reformas que possam ir além da formação, que se estende ao 

âmbito das políticas de condições de trabalho, salários e carreira. As greves e reivindicações 

estão ai, eclodindo em todo o país, como bandeira de luta em busca destas mudanças, em 

busca destas conquistas para a classe dos professores. 

Como resultado destas lutas incessantes em torno da formação, uma das grandes 

conquistas para os educadores foi a promulgação da LDB 9394/96, que veio organizar e 

direcionar as ações do ensino no país. Em seu artigo 62 exige que a formação para atuar na 

educação básica seja feita em nível superior, o que impulsionou desde então uma grande 
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corrida por cursos superiores, muitas vezes sem qualidade, e muitas vezes pagos pelos 

professores já atuantes nas salas de aula, pois foi necessária a manutenção e garantia do 

emprego.   

 

[...] a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 

institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 

exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 

ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal 

(BRASIL, 1996). 

 

 

Esta grande procura pelo ensino superior nos últimos anos foi evidente, especialmente 

de 2004 a 2009. Dados recentes do Censo da Educação Superior 2009 nos mostram como 

cresceu o número de instituições que oferecem este nível de ensino, e traduz esta realidade 

quando nos apresenta a Tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 – Evolução do número de instituições de educação superior por organização 

acadêmica – Brasil – 2004 a 2009  

 

ANO 

 

TOTAL 

 

UNIVERSIDADES 

 

% 

 

CENTROS 

UNIVERSITÁRIOS 

 

% 

 

FACULDADES 

 

% 

INSTITUTOS 

FEDERAIS E 

CEFET 

 

% 

2004 2.013 168 8.4 107 5.3 1.703 84.6 34 1.7 

2005 2.165 176 8.1 114 5.3 1.842 85.1 33 1.5 

2006 2.270 178 7.8 119 5.2 1.940 85.5 33 1.5 

2007 2.281 183 8.0 120 5.3 1.945 85.3 33 1.4 

2008 2.252 183 8.1 124 5.5 1.911 84.9 34 1.5 

2009 2.314 186 8.0 127 5.5 1.966 85.0 35 1.5 

Fonte: Censo da Educação Superior Deed/MEC/INEP (2010) 

 

Nota-se a crescente nos números ao longo dos anos, em especial nas faculdades, o que 

pode ter sido impulsionado principalmente pelos investimentos federais em bolsas de auxilio 

ao estudante, como o PROUNI, que oportunizaram o acesso maior de alunos nas instituições 

particulares. 

Para ilustrar melhor este crescimento das IES
19

, agora por categoria administrativa, 

verificamos o salto que as instituições privadas deram em sua evolução, como segue na 

Tabela 2, 

 

                                                 
19

 Instituição de Ensino Superior. 
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Tabela 2 – Evolução do número de instituições, segundo a categoria administrativa – 

Brasil – 2004 a 2009 

ANO TOTAL PÚBLICA % FEDERAL % ESTADUAL % MUNICIPAL % PRIVADA % 

2004 2.013 224 11.1 87 4.3 75 3.7 62 3.1 1.789 88.9 

2005 2.165 231 10.7 97 4.5 75 3.5 5.9 2.7 1.934 89.3 

2006 2.270 248 10.9 105 4.6 83 3.7 60 2.6 2.022 89.1 

2007 2.281 249 10.9 106 4.1 82 3.6 61 2.7 2.032 89.1 

2008 2.252 236 10.5 93 4.1 82 3.6 61 2.7 2.016 89.5 

2009 2.314 245 10.6 94 4.1 84 3.6 67 2.9 2.069 89.4 

Fonte: Censo da Educação Superior Deed/MEC/INEP (2010) 

 

Percebemos o aumento maior na esfera privada. Cerca de 90% das matrículas do ano 

de 2009 se concentravam nestas instituições, enquanto que nas instituições públicas, cerca de 

10%. Na verdade esta média se deu ao longo dos seis anos tomados como base pelo Censo. 

Ainda com base nestes resultados, constatou-se que o curso de Pedagogia é o terceiro, em 

nível nacional, de matrículas de 2004 a 2009, seguido de Letras em 8º lugar, Educação Física 

em 9º e Biologia em 10º. Esta é uma realidade que cresceu especialmente com a demanda 

apresentada pela LDB, quando coloca exigência da formação em nível superior para os 

professores. 

Além da procura pelas licenciaturas, houve também nos últimos anos uma forte 

corrente em busca de cursos de pós-graduações. A facilidade com que as especializações 

surgiram especialmente nas instituições privadas, inclusive na modalidade à distância, fez 

com que esta formação crescesse entre os professores. A reunião da ANFOPE
20

 de 1998 

entendeu que esta formação continuada que os professores buscam trata, 

 

[...] da continuidade da formação profissional, proporcionando novas 

reflexões sobre a ação profissional e novos meios para desenvolver e 

aprimorar o trabalho pedagógico; um processo de construção permanente do 

conhecimento e desenvolvimento profissional, a partir da formação inicial e 

vista como uma proposta mais ampla, de hominização, na qual o homem 

integral, omnilateral, produzindo-se a si mesmo, também se produz em 

interação com o coletivo. 
 

Observa-se que formação continuada deve proporcionar reflexão da ação profissional, 

buscando o aprimoramento do trabalho deste professor, que talvez tenha deixado a desejar nas 

graduações. As formações continuadas, como o próprio nome já define, precisam ser 

                                                 
20

 Associação Nacional pela Formação dos Professores em Educação. 
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contínuas, fazer parte do universo das escolas e das instituições superiores (sim, não podemos 

esquecer que o professor do ensino superior precisa também de formação), e especialmente 

precisam ter um foco principal, que é a permanente construção e reconstrução dos saberes que 

trazem nossos professores às salas de aula.  

Esta busca em massa pela formação ou inicial ou continuada, dependendo da situação, 

acabou trazendo e ainda traz problemas na qualidade do ensino, pois os professores acabam 

pagando por esta formação, preços que caibam em seu orçamento já apertado, mas que não 

necessariamente seja de qualidade, deixando que a possibilidade de obtenção do certificado se 

sobressaia à qualidade e à possibilidade de crescimento ou aprimoramento do conhecimento. 

Esta precária formação se torna uma possibilidade futura de ganho financeiro, e o educador 

não pode deixar de fazê-la.  

A partir da necessidade de se repensar e reconstruir o saber e prática docente é 

pertinente a questão de como formar estes profissionais com base nos princípios da liberdade, 

da crítica, da superação. É indiscutível que professor necessita ser formado também assim, 

com bases nestes princípios, pois caso contrário, acabará reproduzindo o que aprendeu, e 

novamente o círculo da aprendizagem mecânica e sem significado volta a ser acionado, 

colocando abaixo todas as teorias que buscam a pedagogia libertadora e problematizadora. 

Precisamos lembrar que nosso docente é vítima dos determinantes de um sistema que não lhe 

proporcionou outra opção se não o ensino tradicional (MORAES et al, 2008). Kleiman e 

Moraes (1999, p. 24), corroborando com a questão nos trazem, 

 

O profissional que hoje atua na rede pública de ensino fundamental foi 

formado dentro da concepção fragmentada, positivista de conhecimento. Ele 

não consegue pensar interdisciplinarmente porque toda sua aprendizagem 

realizou-se dentro de um currículo compartimentado. Ele sente dificuldade 

em desenvolver projetos temáticos – que pressupõem intenso trabalho 

coletivo e implicam perda da predominância de tarefas e avaliações 

individualizadas – porque nosso currículo tradicional nunca o ensinou a 

trabalhar coletivamente. Ele não dá conta de construir um projeto 

pedagógico para a escola porque nunca consultaram sua opinião sobre metas, 

rumos e expectativas para nosso sistema de ensino. Ele não consegue 

desenvolver leitura crítica no aluno porque se formou dentro da visão 

segundo a qual a leitura e a escrita são atribuições de disciplinas e não 

atividades de linguagem fundamentais para o desenvolvimento do indivíduo 

em sociedades tecnológicas.   
 

O Respondente 3 desta pesquisa ilustra da seguinte forma esta questão do professor 

tradicional, formado nu currículo tradicional, linear e fragmentado, 
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[...] a gente aprendeu assim, e ensina assim, é difícil fazer diferente, para 

mudar tem que fazer a união dos saberes do conteúdo e da experiência para 

que a gente aja diferente. Não fazemos diferente porque fomos formados 

assim, do mesmo jeito que ensinamos. 

 

 É indispensável que o professor que se permita trabalhar numa prática pedagógica 

diferenciada não tenha estes conceitos tradicionais e positivistas embutidos na sua formação, 

caso contrário só conseguirá colocar em prática aquilo que sabe ou faz parte de seu cotidiano, 

sem reflexão, sem análise. Somos capazes sim de fazer diferente após refletir sobre este fazer.  

Nesta linha de pesquisa sobre professor que podemos aqui definir como reflexivo, 

impossível não falar de Donald Schön, pedagogo norte americano que estudou sobre a 

reflexão na educação, que criticou a racionalidade técnica
21

 que antecedeu a teoria por ele 

divulgada no final dos anos 90. Esta discussão sobre formação de professores reflexivos 

tomou impulso também com autores como Antonio Nóvoa e Isabel Alarcão, grandes nomes 

que discutem esta nova proposta de formação docente que apresentaremos a seguir. 

Sobre a discussão do professor reflexivo, Schön (2000) via a incapacidade do método 

adotado pela racionalidade técnica em lidar com situações imprevisíveis (não existe um 

professor que não tenha passado por alguma situação imprevisível ou até constrangedora em 

sua carreira), deixando claro que as regras estipuladas pela visão positivista do ensino não são 

capazes de resolver todas as situações, pois o repertório pode mudar e os atores (alunos) 

também mudam, e as regras acabam não conseguindo lidar com situações problemas que 

surgem no cotidiano das escolas. 

Existem nestes espaços escolares as exceções às regras que o tradicionalismo nos 

coloca, que não são poucas, especialmente na atualidade, onde as questões de 

multiculturalidade, questão de gênero, raça, etnia são assuntos em ampla discussão, o respeito 

às diferenças estão nas contendas bem atuais nas escolas, não é possível ainda permanecer na 

ideia da homogeneidade das salas, as mesmas são o mais característico espaço da diversidade. 

A figura do professor reflexivo busca solucionar problemas para os quais não foram 

encontradas ainda respostas, e busca refletir a partir de sua ação neste espaço da diferença.  

Na proposta de formação deste profissional diferenciado, não é possível a permanência 

do currículo que se constitua de ciência (teoria) – aplicação - estágio. Este tripé é o 

comumente utilizado nas instituições de ensino superior, e consequentemente, nossos 

                                                 
21

 Segundo Schön (2000), a racionalidade técnica diz que os profissionais são aqueles que solucionam 

problemas instrumentais, selecionando os meios técnicos mais apropriados para os propósitos 

específicos. 
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professores são assim formados há anos. A formação do profissional reflexivo deve buscar a 

emancipação e a autonomia de nossos educadores, pois sendo assim formados serão capazes 

de formar os alunos nesta mesma prática posteriormente.  

Pudemos observar que pensar certo, que refletir é um trabalho unicamente do sujeito-

professor, ninguém reflete por ele, pode sim haver uma indicação ou intermediação por parte 

do formador, mas a prática reflexiva é individual, e melhor, o docente só muda se quiser, o 

que reitera a afirmativa de que a mudança deve partir do eu, do subjetivo, das suas análises e 

considerações individuais.  

Acreditamos que melhor do que termos somente o profissional reflexivo é termos a 

escola também reflexiva. A mudança vai além do “eu” do professor e passa para o “nós” da 

escola. Cada instituição deve ter características próprias, ter sua identidade, e para tal é 

necessário repensar em sua gestão, repensar suas práticas. Sobre esta gestão reflexiva, Alarcão 

(2003, p. 93) nos diz que para gerir uma escola desta natureza é necessário que a equipe seja 

capaz de mobilizar as pessoas para serem esses atores sociais da transformação. A autora nos 

define características da gestão desta escola reflexiva, que deve, 

 

 Ser capaz de liderar e mobilizar as pessoas; 

 Saber agir em situação; 

 Nortear-se pelo projeto de escola; 

 Assegurar uma atuação sistêmica; 

 Assegurar a participação democrática; 

 Pensar e escutar antes de decidir; 

 Saber avaliar e deixar-se avaliar; 

 Ser conseqüente; 

 Ser capaz de ultrapassar dicotomias paralisantes; 

 Decidir; 

 Acreditar que todos e a própria escola se encontram num processo de desenvolvimento 

e de aprendizagem. 

 

Sendo capazes de refletir e ressignificar suas ações, professor e escola podem pensar e 

partir para as mudanças. Com a instituição caminhando dentro desta perspectiva, devemos 

pensar que a formação do professor deve, aliando teoria e prática, torná-lo capaz de 
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solucionar questões que surgem no cotidiano das escolas e pensar num novo, obviamente que 

somado a suas experiências.  

Novamente citando Freire (1996) trazemos suas sábias observações quando diz que é 

próprio do pensar certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser 

negado ou acolhido só porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas 

o cronológico. O velho que preserva sua validade ou que encarna uma tradição ou marca uma 

presença no tempo continua novo. Ou seja, as experiências somam muito nesta prática, não é 

simplesmente descartar o velho, mas analisar suas contribuições e suas aplicações nas 

realidades que dia a dia surgem nas salas de aula.  

É interessante aqui lembrar que às vezes nós enquanto Pedagogos até questionamos a 

prática dos professores, mas esquecemos de que eles também foram formados pela pedagogia 

tradicional, onde se utilizava a educação tecnicista no modelo taylorista/fordista, que via 

distanciamento entre teoria e prática, e transpor esta realidade acaba sendo difícil para eles. 

Corroborando com a ideia, Porto (2001) enfatiza que, 

 

Os professores, como os alunos, sempre foram submetidos a práticas 

tradicionais onde se fazem presentes a repetição, a fragmentação do saber, 

incentivo à cópia e conseqüentemente, a aversão à criatividade. E que, 

portanto, geram alguns questionamentos, girando em torno da questão: 

Como os professores podem ter uma visão crítica com os alunos, 

desenvolver um processo de respeito pessoal, oferecer uma aprendizagem 

histórica e contextualizada, se esses não tiveram enquanto aluno? 

 

 Podemos dizer que partindo desta lacuna real que existe em nossos cursos superiores é 

que as formações continuadas ganham espaço na possibilidade de contribuir com as mudanças 

(elas acabam surgindo para cobrir lacunas da formação inicial insuficiente e precária). Se na 

formação inicial não foi possível inculcar posturas diferentes, nas pós-graduações, cursos de 

extensão e formação em serviço é possível conseguir, na verdade é mais uma possibilidade 

que não pode ser descartada. Mas para isso é necessário que a formação tenha também este 

compromisso, caso contrário, é provável o retorno à estaca zero. O compromisso não está 

somente na proposta do curso, no papel, mas na prática dos formadores, estes sim têm a 

responsabilidade de instigar à reflexão, possibilitar o repensar da prática pedagógica dos 

docentes. 

Abreu (2009) diz que não restam dúvidas que a experiência profissional, o cotidiano 

da sala de aula, e a troca com seus pares contribuirão para a construção da prática pedagógica 
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dos professores, mas que somados a estes aspectos, os saberes e experiências acumuladas no 

mundo do trabalho são imprescindíveis.  

Falar de formação de professores é falar de grandes responsabilidades. Pessoas são 

formadas para formar outras, vamos pensar se existe processo mais sério que este? O docente 

lida com a vida de no mínimo 30 pessoas, trabalha com anseios e planos de sujeitos-cidadãos 

que estão ali prontos para dividir com o professor os conhecimentos, trocar experiências, 

aprender. Se nossas escolas continuam na perspectiva de ensino tradicional, jogam fora toda a 

oportunidade que tanto discutem na teoria, a busca pela democracia, busca pela liberdade, 

busca pelos direitos garantidos.  

Queremos deixar claro que se a escola e o professor não forem espelhos de luta, nossa 

sociedade permanecerá na mesma condição de séculos. Deixo aqui um ponto para reflexão: o 

professor trabalha com seus alunos os princípios da independência, da tolerância, do respeito 

às diferenças, do respeito ao limite do próximo, mas o que utiliza como avaliação? Utiliza 

como instrumento a prova, a nota, a mensuração do saber através de números, o que 

desconstrói todo o trabalho teórico, aplicando o poder que tem o professor em suas mãos 

contra alunos. São as dicotomias de nosso ensino brasileiro. Quero formar aluno crítico, 

contanto que ele não me critique. Esta é a nossa realidade. 

Voltando a discussão para a formação dos professores, há autores que falam sobre o 

assunto definindo a importância dos saberes, alguns conhecimentos que consideram 

imprescindíveis nesta dinâmica. Libâneo (2001, p. 28, apud Oliveira et al, (1999) é um deles e 

nos apresenta novas atitudes docentes necessárias ao currículo do novo professor frente às 

exigências que a contemporaneidade traz consigo. São estes: 

 Assumir o ensino como mediação: aprendizagem ativa do aluno com a ajuda 

pedagógica do professor; 

 Modificar a ideia de uma escola e de uma prática pluridisciplinar para uma escola 

interdisciplinar; 

 Conhecer as estratégias do ensinar a pensar, ensinar a aprender a aprender; 

 Persistir no empenho de auxiliar os alunos a buscarem uma perspectiva crítica dos 

alunos, a se habituarem a aprender as realidades enfocadas nos conteúdos escolares de 

forma crítico-reflexiva; 

 Assumir o trabalho de sala de aula como um processo comunicacional e desenvolver 

capacidade comunicativa; 



69 

 

 

 

 Reconhecer o impacto das novas tecnologias da comunicação e informação na sala de 

aula; 

 Atender a diversidade cultural e respeitar as diferenças do contexto da escola e da sala 

de aula; 

 Investir na atualização científica, técnica e cultura, como ingredientes do processo de 

formação continuada; 

 Integrar no exercício da docência à dimensão afetiva; 

 Desenvolver comportamento ético e saber orientar os alunos em valores e atitudes em 

relação à vida, ao ambiente, às relações humanas e a si próprios. 

 
Podemos observar que essas novas atitudes e saberes buscam um professor ousado, 

que procure inovar, que assuma a responsabilidade de desenvolver nos alunos possibilidades 

de superação, ultrapassando a máxima de que ser professor é transmitir conteúdos. Ser 

professor é muito mais que isso. Ser professor é possibilitar no outro a independência não só 

de conhecimento, mas de atitudes, de valores, com respeito às diferenças e limites do 

próximo. Refletindo é possível redefinir práticas, ressignificar saberes, reorganizar 

planejamentos, metodologias e avaliações, mas é necessário, enfatizo novamente, o querer 

fazer, sem isto, toda teoria perde sua força.  

Após todo este panorama de formação de professores, daremos uma atenção especial à 

formação dos professores da educação profissional, como ela se organiza e efetiva no âmbito 

das políticas, para então adentrarmos na discussão da especialização PROEJA, dentro da 

proposta de formação continuada aos servidores da EPT. 

 

A proposta de formação de professores para a EPT e os desafios para a efetivação 

 

É inegável a expansão da rede EPT nos últimos anos, como bem já apresentamos ao 

longo desta dissertação. Entretanto bem antes do projeto de expansão, em especial na década 

de 90, as mudanças advindas do mundo do trabalho também vieram e passaram a exigir a 

mudança no perfil do trabalhador. Abreu (2010) nos coloca que, 

 

As novas formas de organização e gestão do mundo do trabalho e o 

desemprego estrutural passam a exigir um trabalhador que seja capaz de 

enfrentar situações imprevistas, tomar decisões, trabalhar em equipe, estar 

pronto para o mundo em constantes mudanças.   
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Apesar de todo este investimento e crescimento, claro que além da mudança de 

concepção da educação profissional e tecnológica, no âmbito da legislação que regulamenta a 

modalidade em toda sua trajetória histórica centenária pouco se observou a necessidade e 

importância de se capacitar os profissionais que desempenham a função docente nos cursos 

profissionalizantes do país.  

Aos professores que desenvolviam atividades nesta área do ensino, era necessário o 

saber fazer, não necessariamente a formação pedagógica, pois na educação profissional se 

ensinava o fazer, e isto um profissional da área específica do curso poderia desenvolver 

perfeitamente, sem necessitar de alguma orientação acerca de métodos ou técnicas de ensino. 

Aprendia-se fazendo. Isto acontecia quando tínhamos a concepção fordista-taylorista
22

 em 

nossa educação e em nossa sociedade. Hoje precisamos formar alunos para o mundo, que não 

saiba, exclusivamente e unicamente, o fazer, mas raciocine e indague sobre este saber que a 

ele é apresentado, tendo a oportunidade de entender o processo, e não somente o resultado. 

Para acompanhar estas mudanças do mundo do trabalho, é necessário um novo perfil 

de professor. Entretanto este profissional vê sua formação ainda negligenciada pelas políticas 

públicas no país. O Brasil teve, ao longo da consolidação da EPT, alguns programas que 

visavam à capacitação do professor ou instrutor, mas nada muito consubstanciado. Foram 

programas aligeirados (exemplo do Esquema I e Esquema II
23

), programas de formação 

pedagógica até mesmo de caráter paliativo, que fizeram parte do currículo dos professores da 

modalidade de ensino.  

É necessário que as políticas de formação de professor para a educação profissional 

sejam colocadas em prática, que o histórico de fragmentação, improviso e insuficiência desta 

formação seja superado, para que possamos reconhecer que a docência é muito mais que mera 

transmissão de conhecimentos empíricos ou processo de ensino de conteúdos fragmentados e 

esvaziados teoricamente. Queremos um perfil de docente capaz de desenvolver pedagogias do 

trabalho independente e criativo, que possam construir a autonomia progressiva dos alunos e 

participar de projetos interdisciplinares. A EPT e os alunos precisam de professores que 

superem a ideia de que, 

                                                 
22

 Esta teoria via a divisão entre o trabalho manual e o intelectual, que tinha como princípio uma 

concepção de trabalho-homem como mercadoria, como objeto, como mera força de trabalho, e de 

conhecimento baseado na visão empirista (SANTOS et al, 2008, pág. 12) 
23

 Segundo Machado (2008) Esquema I e Esquema II são assim definidos: os primeiros para 

complementação pedagógica de portadores de diploma de nível superior. Os segundos para técnicos 

diplomados e incluíam disciplinas pedagógicas do Esquema I e as de conteúdo técnico específico.  
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[...] o que importa é o ensino puramente técnico, é a transmissão de um 

conjunto de conhecimentos necessários às classes populares para a sua 

sobrevivência (FREIRE, 2001) 

 

Machado (2008) sobre o assunto acrescenta que, 

 

É pressuposto básico que o docente da educação profissional seja, 

essencialmente, um sujeito da reflexão e da pesquisa, aberto ao trabalho 

coletivo e à ação crítica e cooperativa, comprometido com sua atualização 

permanente na área de formação específica e pedagógica, que tem plena 

compreensão do mundo do trabalho e das redes de relações que envolvem as 

modalidades, níveis e instâncias educacionais, conhecimento da sua 

profissão, de suas técnicas, bases tecnológicas e valores do trabalho, bem 

como dos limites e possibilidades do trabalho docente que realiza e precisa 

realizar.  

 

Ser professor da educação básica exige varias atitudes e conhecimentos. Professor da 

educação profissional exige mais ainda, pois com a verticalização do ensino hoje adotada nos 

IFs, o trabalho é desde os FICs (Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores) até as Pós-

Graduações. O mesmo professor trabalha com alunos adolescentes no ensino médio integrado 

e com jovens e adultos nas graduações/licenciaturas/engenharias/tecnologias e Proeja. Neste 

mundo de diversidade, não há outra saída que não seja a formação continuada, o constante 

repensar da prática pedagógica. 

Moura (2008, p. 30) sobre isso afirma que, 

 

A formação e a capacitação devem, portanto, ir além da aquisição de 

técnicas didáticas de transmissão de conteúdos para os professores e de 

técnicas de gestão para os dirigentes. Evidentemente, esses aspectos 

continuarão sendo importantes, mas o objetivo macro é mais ambicioso e 

deve privilegiar a formação no âmbito das políticas públicas do país, 

principalmente as educacionais, numa perspectiva de superação do modelo 

de desenvolvimento socioeconômico vigente, de modo que se deve priorizar 

mais o ser humano do que, simplesmente, as relações de mercado e o 

fortalecimento da economia. [...] Em conseqüência, estar-se-á contribuindo 

para a consolidação de práticas profissionais que ultrapassem os limites da 

educação bancária (FREIRE, 1980; 1986), na qual o aluno é considerado 

como um depósito passivo de conteúdos transmitidos pelo professor, para 

assumir uma nova perspectiva na qual o estudante é agente do processo 

ensino-aprendizagem e, conseqüentemente, da (re)construção do próprio 

conhecimento e, assim, de sua formação em um sentido mais amplo. 
 

Definido o perfil deste professor, segundo Kuenzer (2010), para tornar estas 

possibilidades em realidade, o professor deverá estar capacitado para trabalhar com as 
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diferenças, desde a sua correta identificação até a seleção de conteúdos, caminhos 

metodológicos e formas de avaliação, de modo a minimizá-las, no que diz respeito às relações 

com o conhecimento e ao desenvolvimento das competências cognitivas necessárias.  

Este processo de ver o aluno como um sujeito e buscar meios para que ele aprenda 

exige deste profissional formação anterior, que deveria ter sido vista na graduação, mas não é 

bem isso que acontece. Os cursos superiores caminham dissociados da escola, nem os 

estágios são capazes de suprir esta lacuna na formação docente. Schnetzler (2000) apud 

Oliveira (2010, p. 175) nos diz que, 

 

A grade curricular dos cursos de licenciatura manifesta e enfatiza dois 

caminhos paralelos, que não se aproximas sequer, um do outro, durante os 

vários semestres, mas que só vão se cruzar e se articular em disciplinas de 

natureza tal como na prática de ensino e de didática específica e/ou de 

instrumentação para o ensino. Isto significa que as disciplinas de conteúdo 

específico, propriamente ditas, seguem em seu curso independente e isolado 

das disciplinas pedagógicas e vice-versa. 

 

Sobre esta discussão Tardiff (2002, p. 23) também acrescenta, 

 

Até agora, a formação para o magistério esteve dominada, sobretudo pelos 

conhecimentos disciplinares, conhecimentos esses produzidos geralmente 

numa redoma de vidro, sem nenhuma conexão com a ação profissional, 

devendo em seguida, serem aplicados na prática por meio de estágios ou de 

outras atividades do gênero. Essa visão disciplinar e aplicacionista da 

formação profissional não tem assim sentido hoje em dia, não somente no 

campo do ensino, mas também nos outros setores profissionais. 

 

Segundo Marlacane (2007) apud Oliveira (2010), o currículo das licenciaturas e a 

racionalidade técnica produzem um professor que não consegue conceber o que é processo de 

ensino, como também não se vê como um profissional que trabalhe o processo de ensino 

aprendizagem de forma integrada, e isto complica muito quando entra nas salas especialmente 

do Proeja.  

Em nosso sistema de ensino brasileiro não é possível ainda a proposta de integração 

curricular nos cursos superiores, que essencialmente formam os formadores, imagine como 

será para este educador do futuro transpor esta dificuldade que veio desde a sua formação 

inicial. É uma grande barreira nas propostas de interdisciplinaridade e integração a questão da 

resistência que vem do professor, mas precisamos lembrar que ele pode não ter sido formado 

desta maneira e para esta maneira de ensinar. 
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Esta falta de integração presente nos cursos superiores traduz grandes dificuldades em 

estes profissionais da educação conseguir transpor as barreiras das “cai inhas” das disciplinas 

e conseguir trabalhar com a integração, com a interdisciplinaridade. Esta dificuldade é 

encontrada nas licenciaturas, imagine a dificuldade maior nos professores que vêm dos 

bacharelados, tecnologias e engenharias, que nunca tiveram acesso a uma disciplina 

pedagógica, pelos currículos oficiais e características dos referidos cursos. Estes últimos são, 

em sua maioria, os professores do Proeja e demais cursos dos IFs. 

O Decreto no 2.208/97, já citado anteriormente, que regulamentou os artigos da LDB 

9394/96 referentes à educação profissional, trouxe em seu corpo uma novidade quanto ao 

professor das disciplinas do ensino técnico. Estas poderiam ser ministradas não apenas por 

professores, mas também por instrutores e monitores que deveriam ser preparados para o 

magistério, o que nos mostra mais um desleixo com relação às exigências de habilitação 

docente. Fala-se tanto do perfil e formação deste professor e o governo federal admite como 

corpo docente instrutores e monitores, indo de encontro à LDB, que exige a formação em 

nível superior para atuar na educação básica.  

 

Art. 9º As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por 

professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função 

de sua experiência profissional, que deverão ser preparados para o 

magistério, previamente ou em serviço, através de cursos regulares de 

licenciatura ou de programas especiais de formação pedagógica (BRASIL, 

1997) 

 

No mesmo ano da aprovação do decreto de FHC, em 1997, quando observada a 

continuidade da falta de professores para o ensino básico, o CNE (Conselho Nacional de 

Educação) aprovou a Resolução n. 02/97 (Brasil. CNE/CEB, 1997), que falava sobre os 

programas especiais de formação pedagógica de docentes para o ensino fundamental e médio, 

incluindo o caso da educação profissional técnica de nível médio. Desta forma, através destes 

programas o professor do ensino técnico que fosse portador de diploma de educação superior, 

complementaria a sua formação, de graduado, com a formação pedagógica, em caráter 

emergencial (fazendo-nos relembrar o Esquema I e II da década de 60).  

 

Art. 1º - A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que 

integram as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a 

educação profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de 

licenciatura, em cursos regulares para portadores de diplomas de educação 

superior e, bem assim, em programas especiais de formação pedagógica 

estabelecidos por esta Resolução. (grifos nossos). 
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Ainda sobre esta questão da carência de formação, o Documento Base da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio (2007), dez anos após a 

Resolução 02/97, acrescentou que, 

 

Também é necessário levar em consideração que mesmo os professores 

licenciados carecem de formação com vistas à atuação no ensino médio 

integrado, posto que tiveram sua formação voltada para a atuação no ensino 

fundamental e no ensino médio de caráter propedêutico, uma vez que as 

licenciaturas brasileiras, em geral, não contemplam em seus currículos 

estudos sobre as relações entre trabalho e educação ou, mais 

especificamente, sobre a educação profissional e suas relações com a 

educação básica (pág. 33). 

 

Araújo (2010) nos coloca que a formação dos professores da EPT deve partir da 

necessidade contrária ao modelo que tem prevalecido de capacitação estreita e limitada aos 

interesses imediatos postos pela realidade atual. O desafio visto sob esta perspectiva é não só 

capacitar, como insistem algumas políticas e/ou seus executores, mas promover uma cultura 

de valorização do professor que se traduza no reconhecimento efetivo da qualificação 

profissional docente como processo sem fim. 

É notória a carência de quadro docente qualificado trabalhando na educação 

profissional. Machado (2008, p. 14) vai além e caracteriza esta situação como um dos pontos 

nevrálgicos mais importantes que estrangulam a expansão da educação profissional no país. E 

ainda completa, 

 

Atualmente, anunciam-se diversas medidas orientadas à expansão 

quantitativa da oferta desta modalidade educativa no país, incluindo-se a 

reorganização das instituições federais de educação profissional e 

tecnológica. Os professores da educação profissional enfrentam novos 

desafios relacionados às mudanças organizacionais que afetam as relações 

profissionais, aos efeitos das inovações tecnológicas sobre as atividades de 

trabalho e culturas profissionais, ao novo papel que os sistemas simbólicos 

desempenham na estruturação do mundo do trabalho, ao aumento das 

exigências de qualidade na produção e nos serviços, à exigência de maior 

atenção à justiça social, às questões éticas e de sustentabilidade ambiental. 

São novas demandas à construção e reestruturação dos saberes e 

conhecimentos fundamentais à análise, reflexão e intervenções críticas e 

criativas na atividade de trabalho. 
 

Não se pode negar a situação em que se encontram nossas instituições de ensino 

federal. Traduzindo os números para a instituição objeto desta pesquisa, cerca de 65% dos 

docentes do campus Belém/IFPA não possuem licenciatura ou qualquer formação pedagógica. 
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Não podemos deixar a formação em segundo plano, pois os números de alunos crescem, mas 

se não houver políticas de permanência deste aluno, a evasão vai ser enorme, e é necessário 

um olhar para a prática que este professor desenvolve nas salas de aula. 

É notório e comprovado que estão nas salas de aula da educação profissional 

engenheiros, arquitetos, administradores, médicos, entre outras tantas profissões que não 

possuem dentro de sua estrutura curricular da graduação disciplina que os habilite à docência, 

que possa dar o mínimo de suporte teórico e prático da dinâmica das salas de aula, são 

formações predominantemente técnico-científica, vinda por dentro da academia, que não se 

preocupa em considerar o contexto de vida dos alunos como fator importante na relação 

ensino-aprendizagem.  

São professores que quase sempre chegam aos institutos com mestrado e doutorado 

apresentando sérias dificuldades para ministrar suas aulas para o nível médio, em especial no 

Proeja, devido a não terem tido em sua trajetória profissional qualquer preocupação com a 

formação pedagógica humanista (SANTOS E FURTADO, 2011). Sobre as dificuldades na 

metodologia das aulas, R3 acrescenta, 

 

[...] aqui (no IFPA) os que fizeram a especialização, a grande maioria não 

assumiu não, os alunos do PROEJA foram determinados para outros 

professores, percebemos que esses outros professores desconheciam a 

dinâmica destes alunos, tinha até então professores que disseram como vou 

trabalhar com esses alunos, eles tem dificuldades, vou fazer meu 

planejamento e eles não tem como fazer o acompanhamento, passaram tanto 

tempo fora da sala da aula, eles não sabem, não vão conseguir nunca. 

Outros diziam: O que vou ganhar em trabalhar com esses alunos? 
 

 

Silva (2010) vai além, 

 

A reação frente às iniciativas de formação continuada fomentadas pela 

Setec/MEC e aquelas propostas pelo próprio campus, remete à reflexão 

acerca da formação inicial dos educadores da Rede Federal, uma vez que 

parece que eles têm percepções diferenciadas quanto ao seu papel como 

educador. Enquanto aqueles que tiveram uma formação oriunda das 

licenciaturas foram formados para o trabalho em sala de aula, alguns 

bacharéis, por não terem tido em sua graduação e/ou pós-graduação este 

foco, nem mesmo autodenominam professores. 
 

Sobre esta questão levantada, ainda acrescenta que, 

 

A formação para o Proeja demanda compromisso do educador com o seu 

desempenho enquanto profissional. Percebe-se pela análise que a 
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capacitação ora apresenta-se como uma imposição da Setec/MEC e/ou da 

própria escola ora como algo não necessário, pois muitos educadores 

possuem uma pós-graduação strito sensu e acreditam que não há necessidade 

de outra pós-graduação lato sensu. 
 

E o mais preocupante é que estes profissionais que ocupam a vaga de professor de 

ensino básico, técnico e tecnológico, continuam adotando a postura de profissional liberal e 

acabam não admitindo que na instituição de ensino a profissão dele é professor, e que precisa 

cumprir todas as exigências que uma escola requer, ou seja, fazer planejamento, participar de 

reuniões pedagógicas, entregar notas, diários, fazer recuperação. Isto ainda é um grande 

gargalo nas instituições, talvez este não se reconhecer como docente deixe cada vez mais a 

profissão desvalorizada, pois os próprios atores dela não se veem como tal.   

Este panorama educacional traduz o que Pimenta (2000) define como falta de 

identidade. O docente constrói sua identidade no momento que tenta compreender o contexto 

social que o cerca e a seus alunos, além de procurar investigar sua própria atividade 

pedagógica. Tudo isso é construído na experiência com os alunos, na reflexão sobre a própria 

prática. Sendo assim, a identidade se constrói na prática social e a dimensão profissional vai 

ocupando seu espaço quando se toma consciência da importância de sua função como 

docente. Falta ainda crescer este reconhecimento nas instituições de educação profissional e 

tecnológica.  

Estes profissionais sem a formação pedagógica apresentam grandes dificuldades no 

desenvolvimento de sua prática, obviamente que excluindo as exceções, mas existem casos 

em que não podemos deixar de observar. Mas então como se constrói esta prática, em especial 

para trabalhar com as turmas do Proeja? Ela vem com a experiência cotidiana da sala de aula, 

nas conversas com amigos, na troca com os alunos, com os saberes que trazem de atividades 

administrativas ou práticas que por ventura tenham desenvolvido em outras instituições, e 

claro, com a formação pedagógica e com a formação específica, com o saber técnico da área 

em que atua.  

Moura e Henrique (2007), nos trazem como panorama da formação de professores da 

EPT, 

 

[...] é fácil constatar que não havia e ainda não há, na rede federal de EPT, 

um corpo de professores formados para atuar no campo específico da 

educação de jovens e adultos nem no ensino médio propedêutico, e muito 

menos ainda no ensino médio integrado à educação profissional. 
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Observa-se, portanto, que se não há formação específica e política pública de 

formação de professores para atuar na modalidade da educação profissional, menos ainda para 

atuar especificamente no Proeja. As únicas ações existentes foram a especialização, oferecida 

por 4 anos com financiamento da SETEC, além de cursos de aperfeiçoamento, com 

característica também de possibilitar melhorias nas práticas para atuar no PROEJA e algumas 

Pós-Graduações Stricto-Sensu, em que alguns programas oferecem, com financiamento da 

CAPES, eixos de pesquisa no Proeja.  

Estas ações pontuais não suportam o quantitativo de turmas e de alunos que estão hoje 

no Proeja, o que leva o professor sem nenhuma qualificação a ter que atuar nestas salas, 

adotando a mesma metodologia, a mesma avaliação, o mesmo material pedagógico das 

demais turmas, especialmente do ensino médio integrado, pois no imaginário de alguns, este 

curso é um integrado para adultos. Ledo engano, pois ele vai muito além, não somente pelo 

público que é atendido, mas pelas suas demais especificidades, em especial o saber construído 

que traz da vida, da sua experiência enquanto cidadão trabalhador. Este não pode ser 

desconsiderado, desprezado pelo professor, mas para ele ter esta sensibilidade precisa estar 

aberto, pensar no processo educativo como uma via de mão dupla, em que se ensinando 

aprende, e se aprende ensinando. Não há outra forma: ensinar é, obrigatoriamente, entrar em 

relação com o outro. Ou melhor, como nos diria Freire (2002), 

 

Ensinar inexiste sem aprender e vice-versa e foi aprendendo socialmente 

que, historicamente, mulheres e homens descobriram que era possível 

ensinar. Foram assim, socialmente aprendendo, que ao longo dos tempos 

mulheres e homens perceberam que era possível - depois, preciso - trabalhar 

maneiras, caminhos, métodos de ensinar. Aprender precedeu ensinar ou, em 

outras palavras, ensinar se diluía na experiência realmente fundante de 

aprender (FREIRE, 2002, p.7). 
 

Como descreveria também Tardiff (2002, p.49), o docente raramente atua sozinho. Ele 

se encontra em interação com outras pessoas, a começar pelos alunos. A atividade docente 

não é exercida sobre um objeto, sobre um fenômeno a ser conhecido ou uma obra a ser 

produzida. 

Diante de toda esta especificidade que é trabalhar com a EPT, atuando hoje em vários 

níveis e formas de oferta de ensino, diversos são os perfis exigidos ao professor que se 

habilita neste desafio. Rehem (2009) traz à discussão de que estes profissionais devem ser 

capazes de inovar, adquirir e construir conhecimentos, empreender seu serviço, tomar 

iniciativa, agir com autonomia, resolver problemas inusitados, prever problemas e antecipar 
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soluções, atuar com capacidade crítica, raciocínio rápido, boa comunicação e sociabilidade, 

além de, naturalmente, deter o domínio técnico dos conhecimentos em seu campo de trabalho. 

Com base em todas estas características, o professor que está nesta sala de aula deve ser 

inovador e capaz de conduzir a formação deste novo profissional. Fazendo aqui uma analogia, 

professor que pretende e objetiva formar com base na politecnia e na omnilateralidade
24

 

precisa também se formar nela e por ela. 

De modo geral, podemos dizer que o trabalho do docente da modalidade de educação 

profissional é precarizado. Temos ainda hoje instrutores que são recrutados dentre os mais 

diferentes profissionais, sem formação para a docência e que trabalham por períodos 

determinados e geralmente muito curtos, através de contratos de prestação de serviços 

(KUENZER, 2010). Não se profissionalizam como professores, e muitas vezes nem se 

reconhecem como tal. Esta é uma realidade ainda muito forte no Sistema S
25

. Observamos 

que a formação de professores para a EPT passa por um não reconhecimento de identidade 

própria, na verdade são diversos profissionais que, com dotada capacidade técnica, podem 

atuar na docência. 

Nos Institutos federais já se exige, via edital, a contratação de professor com a 

formação em nível superior e muitos já exigem a formação pedagógica ao assumir o cargo de 

docente, oferecida pela própria instituição como um dos critérios de avaliação de estágio 

probatório, obedecendo à lei que diz que os profissionais da educação básica devem ter 

formação em nível superior, em nível de graduação ou licenciatura (LDB 9394/96). 

Pudemos ver que a profissão docente requer várias competências e precisamos que 

nossos governantes ponham em prática suas propostas de políticas públicas e não mais 

programas paliativos, cursos aligeirados, para que elas se consolidem e efetivem e possam 

contribuir para o desenvolvimento do trabalho no país, através do ensino técnico e 

tecnológico, uma seara que ainda tem muito a contribuir na formação dos trabalhadores 

brasileiros.  

                                                 
24

 Para Marx, o ser humano deve ser integralmente desenvolvido em suas potencialidades, por meio de 

um processo educacional que leve em consideração a formação científica, a política e a estética. Só 

assim o ato pedagógico pode ser emancipador e libertar os seres da espécie, seja da ignomínia da 

ignorância e da miséria, seja da estupidez da dominação. 
25

 Para Grabowski (2005) apud Moura (2007), integram o Sistema “S”: SENAI – Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial, SESI – Serviço Social da Indústria, SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial, SESC – Serviço Social do Comércio, SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes, 

SEST – Serviço Social dos Transportes, SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SESCOOP – 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo e SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 

Pequenas Empresas. 
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Na verdade há de se repensar nos currículos das formações, nestas práticas, nestas 

metodologias de nossas instituições de ensino superior, mas esta é uma discussão maior, que 

não cabe aqui neste texto aprofundamento. Esta é uma dimensão bem maior, merece destaque 

especial. Nosso foco circunscrito nesta pesquisa é outro. 

Queremos, então, um professor para a educação profissional que seja capaz de aliar 

teoria e prática, formar profissionais e cidadãos, trabalhar com a integração. Este é nosso ideal 

de professor, talvez ainda não real, mas desejamos que ele se torne concreto. Já que falamos 

de saberes que os educadores precisam ter, Tardiff (2002) nos traz especialmente quatro que 

somados aos já elencados anteriormente, são indispensáveis nesta formação dos profissionais 

da educação. São eles: 

 Saber da formação profissional – conjunto de saberes transmitidos pelas instituições 

de formação de professores. Não se limitam a produzir conhecimentos, mas procuram 

também incorporá-los à prática do professor [...] esses conhecimentos se transformam 

em saberes destinados à formação científica ou erudita dos professores, e, caso sejam 

incorporados à prática docente, esta pode transformar-se em prática científica, em 

tecnologia de aprendizagem. [...] A articulação entre essas ciências e a prática docente 

se estabelece concretamente através da formação inicial ou contínua dos professores 

(p. 36-37). 

 Saber disciplinar – saberes de que dispõe a nossa sociedade, tais como se encontram 

hoje integrados nas universidades, sob forma de disciplina (...). Os saberes 

disciplinares (por exemplo, matemática, história, literatura, etc.) são transmitidos nos 

cursos e departamentos universitários independentes das faculdades de educação e dos 

cursos de formação de professores (p. 38). 

 Saber curricular – estes saberes correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta os saberes 

sociais por ela definidos e selecionados como modelos da cultura erudita e de 

formação para a cultura erudita. Apresentam-se concretamente sob a forma de 

programas escolares que os professores devem aprender a aplicar (p. 38). 

 Saber experiencial – Baseados em seu trabalho cotidiano e no conhecimento de seu 

meio. Esses saberes brotam da experiência e são por ela validados (p. 38-39). 

Tardiff (2002) ainda acrescenta que esta organização dos saberes é um processo de 

continuidade na busca de se atualizar, como pode ser observado no quadro abaixo extraído de 

sua obra. Os saberes iniciam na família, passam para as escolas de ensino fundamental e 
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médio, educação superior, nos cursos de Licenciaturas, somados aos livros didáticos e a 

prática na sala de aula. O saber, para o autor, não é uma coisa que flutua no espaço: o saber 

dos professores é o saber deles e está relacionado com a pessoa e a identidade deles, com a 

sua experiência de vida e com a sua história profissional, com as suas relações com aos alunos 

em sala de aula e com os outros atores escolares na escola, etc.  

Ainda com base em Tardiff (2002), o mesmo considera que a formação de professores 

deve introduzir quatro mudanças fundamentais, sendo: 

 

 Os pesquisadores universitários devem começar a trabalhar nas escolas e a realizar 

pesquisas em colaboração com os professores de forma a construírem um repertório de 

saberes. Ou seja, a universidade deve entrar nas escolas, ver e saber delas as 

realidades, as situações que existem em que as academias possam colaborar quando da 

formação dos professores. 

 É necessário criar dispositivos de formação, de ação e de pesquisa que sejam úteis 

para os professores. Ou seja, ensino, pesquisa e extensão não podem estar 

desarticulados, um é necessário para o bom andamento do outro.  

 É preciso quebrar a lógica disciplinar nos cursos de formação de professores de forma 

que seja possível impedir a fragmentação dos saberes e a criação de equipes de 

formação pluricategoriais. Ou seja, quebrar a ideia da linearidade e fragmentação do 

currículo nas instituições de ensino superior. 

 Os professores universitários devem começar a realizar pesquisas e reflexões críticas 

sobre as suas próprias práticas. Ou seja, as universidades não podem querer que 

somente os alunos que formam repensem seu fazer, mas os professores que fazem 

parte desta formação devem repensar também sua prática, impossível querer mudança 

do outro sem que ela parta do individual.   

 

As considerações apontadas por Tardiff são pertinentes, pois as instituições 

formadoras de professores sejam as universidades, institutos, faculdades, enfim, dificilmente 

trabalham experiências de independência de pensamento, de reflexão, de 

interdisciplinaridade
26

 e isto acaba fazendo com que o ensino se enfraqueça, pois as ações 

                                                 
26

 Moraes et al (2008) define interdisciplinaridade como uma abordagem epistemológica que nos 

permite ultrapassar as fronteiras disciplinares e nos possibilita tratar, de maneira integrada, os tópicos 

comuns às diversas áreas. O intuito da interdisciplinaridade é superar a excessiva fragmentação e 

linearidade no currículo. Mediante o estudo de temas comuns, estabelece-se um diálogo entre 
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isoladas são passíveis ao fracasso, o trabalho solitário acaba sendo falho pela sua lateralidade, 

pela visão de um só lado. Na verdade difundimos um conhecimento fragmentado, mas 

exigimos um indivíduo por inteiro.  

Pimenta (2000) também nos fala de saberes necessários para ensinar, sendo saberes da 

experiência, saberes do conhecimento e saberes pedagógicos. A autora mescla o que Tardiff 

separa como saberes curriculares e saberes disciplinares, chamando-os de saberes do 

conhecimento, mantendo o significado dos demais, trabalhando na ótica do autor, de que para 

se ensinar não basta apenas um saber, mas um conjunto de saberes que se complementam e se 

cruzam na perspectiva de uma prática pedagógica que seja eficiente e eficaz, e melhor, se 

traduza em aprendizagem significativa para os alunos. 

O grande mestre Paulo Freire, em seu livro Pedagogia da Autonomia, publicado em 

1996, também falava do professor que reflete sobre sua prática. Trouxe-nos um capítulo 

intitulado Não há docência sem discência, onde afirma que,  

 

[...] Na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o 

da reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de hoje 

ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso 

teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser tal modo concreto que quase 

se confunde com a prática. O seu "distanciamento" epistemológico da prática 

enquanto objeto de sua análise e maior comunicabilidade exercer em torno 

da superação da ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, que quanto 

mais me assumo como estou assim, mais me torno capaz de mudar, de 

promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de 

curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que o sujeito faz de si 

numa certa forma de estar sendo sem a disponibilidade para mudar. Para 

mudar e de cujo processo se faz necessariamente sujeito também (p. 13). 

 

A docência para a educação profissional compreende todos estes saberes que Tardiff, 

Freire e Pimenta nos apontam, e mais, ainda há um saber de conteúdo que é capaz de 

instrumentalizar o exercício profissional e sua formação que garanta a articulação dos saberes 

técnicos específicos de cada área aos saberes didáticos e aos saberes próprios de uma atitude 

de pesquisador (ARAUJO, 2010). Na verdade o saber profissional docente deve transcorrer 

                                                                                                                                                         
disciplinas, embora sempre considerando a especificidade de cada área, com seu saber acumulado que 

deriva do olhar especializado. A excessiva disciplinaridade e linearidade colocam o conhecimento 

numa camisa-de-força e não levam em conta o fato de que aprendemos estabelecendo relações entre 

assuntos, entre situações vividas ou imaginadas, entre coisas lidas e ouvidas, emoções, sensações 

tácteis, auditivas, visuais, gustativas, olfativas, elementos estes que não se submetem à tirania do 

tempo ou do espaço físico da sala de aula, das fronteiras arbitrárias das disciplinas ou das unidades de 

um livro. 
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pelo saber específico e demais saberes, que advém da experiência, da vivência em sala de 

aula, da convivência com seus pares e com os alunos, enfim, da relação com o mundo.  

Sobre esta necessidade de professor diferenciado para atuar na EPT, Santos e Furtado 

(2011), nos apontam que, 

 

Atualmente, estamos diante de um processo de reforma que traz em seu bojo 

novas solicitações e posicionamento dos professores em relação às suas 

práticas pedagógicas. Entretanto, tem passado ao largo a dificuldade didática 

encontrada por grande parte de professores que atuam na educação 

profissional, por carecerem de formação pedagógica inicial, em decorrência 

de essa modalidade de ensino ser muito caracterizada pelo “fazer”. Isso 

acaba marcando a modalidade pela forte ação de professores “leigos” no que 

tange aos aspectos pedagógicos e à formação humanista. 
 

Ainda trazendo Araújo (2010, p. 487) como suporte teórico, o mesmo nos diz que o 

perfil do docente de educação profissional não pode moldar-se à feição de transmissor de 

conteúdos definidos por especialistas externos, mas compor-se por características em que seu 

papel de professor se combine com as posturas de: 

 a) Intelectual; 

 b) Problematizador; 

 c) Mediador do processo ensino-aprendizagem; 

 d) Promotor do exercício da liderança intelectual; 

 e) Orientador sobre o compromisso social que a idéia de cidadania plena contém; 

 f) Orientador sobre o compromisso técnico dentro de sua área de conhecimento. 

 

Podemos dizer, de forma otimista, que uma nova mudança está à vista, pelo menos 

com relação à capacitação dos docentes. Com a Lei de Criação dos Institutos, a Lei 

11.892/2008, já se indica uma preocupação maior com a formação dos professores que atuam 

nesta modalidade de ensino,  

 

Art. 7o Observadas as finalidades e características definidas no art. 6o desta 

Lei, são objetivos dos Institutos Federais: 

[...] 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para 

os diferentes setores da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação 

pedagógica, com vistas na formação de professores para a educação 

básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para a educação 

profissional; (grifo nosso) 
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Notemos que há indicação de licenciatura para a educação profissional, uma 

possibilidade potencial e real de mudança em nosso ensino técnico e tecnológico, mas como 

somente de lei no papel não vive uma sociedade, mas sim de sua aplicabilidade, vamos 

aguardar que esta proposta se efetive nos IFs. Sobre esta questão de os governantes se 

preocuparem com a política da educação profissional e dar a ela o tratamento cabível, Araújo 

(2010, p. 483) nos fala que, 

 

A educação profissional, como política pública, implica o comprometimento 

do Estado com o direito à educação da população, a instituição de um 

sistema nacional de educação profissional (ou um subsistema) e a definição 

de recursos capazes de assegurar o desenvolvimento das estratégias 

formativas independentemente das “variações de humor” dos governantes de 

plantão. Pressupõe, também, a definição de objetivos, metas, estratégias, 

ações e financiamento dos processos de formação inicial e continuada de 

professores para esta modalidade de ensino. 
 

Por fim, formar professores para a educação profissional pressupõe, também, além de 

todo o perfil já elencado anteriormente sobre características e competências, a definição de 

objetivos, metas, estratégias, ações e financiamento dos processos de formação inicial e 

continuada de professores para esta modalidade de ensino. Sobre isso Araújo (2010, p. 490-

491) traça vários desafios que estão colocados para o enfrentamento da questão: 

 

a) A definição do perfil do docente de educação profissional necessário ao projeto de 

sociedade democrática e solidária, que requer que se trace um itinerário de formação para 

estes profissionais docentes. 

b) A definição de estratégias claras, sistêmicas e “perenes” de formação inicial e continuada 

de docentes para a educação profissional, configurando tais ações como políticas de Estado. 

c) A formação técnica de qualidade voltada para a educação profissional de trabalhadores. 

d) O resgate das demandas existentes por uma formação profissional de indivíduos com uma 

trajetória profissional já construída e, às vezes, com práticas enraizadas. 

e) A articulação da educação profissional como estratégia de escolarização em que se trabalhe 

sob o princípio da integração. 

f) A superação da visão dicotômica que tem prevalecido nos processos formativos da 

educação profissional e, também, nas ações de formação de docentes para atuar nesta 

modalidade de ensino. 
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g) A regulamentação das práticas formativas e da ação docente nos cursos de educação 

profissional livre. Neste “nível de ensino da educação profissional” ocorrem verdadeiras 

aberrações. Não é possível que não haja qualquer controle sobre ações formativas 

desenvolvidas ali. 

h) A garantia dos recursos necessários para o enfrentamento destes desafios, pois não se faz 

educação profissional nem se formam professores para esta modalidade de ensino sem 

recursos. 

Vimos que não são poucas as características necessárias de um professor para atuar na 

educação profissional, tão menos para atuar na diversidade que é o Proeja. Falaremos a partir 

de então, na seção que segue, sobre a formação dos professores para o PROEJA, em especial 

o caráter da especialização ofertada para atender a esta demanda social. 

 

A especialização Proeja como proposta de mudança na prática pedagógica docente 

 

A proposta de especialização Proeja surgiu a partir de uma necessidade de se formar 

os professores e gestores que fossem receber as turmas ingressantes a partir do Decreto 

5478/05. No governo de Lula, o programa nasce como uma proposta de cunho social e 

educacional, e em 2006, numa nova versão, afirmava que o que realmente se pretendia com o 

PROEJA era, 

[...] A formação humana, no seu sentido lato, com acesso ao universo de 

saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos produzidos 

historicamente pela humanidade, integrada a uma formação profissional que 

permita compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na 

busca de melhoria das próprias condições de vida e da construção de uma 

sociedade socialmente justa. A perspectiva precisa ser, portanto, de 

formação na vida e para a vida e não apenas de qualificação do mercado ou 

para ele (BRASIL, 2006). 

 

Notoriamente, a questão social era extremamente necessária e latente para com estes 

jovens e adultos, pois o país tinha naquele momento como governante máximo um presidente 

que vinha das camadas populares, e melhor, vinha de um curso técnico de torneiro mecânico, 

concluído no Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). Era necessário olhar 

para esta parcela da população e pensar numa política que atingisse objetivamente a 

necessidade de elevação da escolaridade e formação profissional.  

A construção da proposta de especialização específica na área veio a partir de 

discussões de grupos de estudiosos da Rede e da SETEC/MEC, e da necessidade de formação 

de um novo profissional que pudesse atuar na Educação Profissional Integrada à Educação 
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Básica na Modalidade EJA, como profissional-pesquisador capaz de integrar trabalho, 

ciência, técnica e tecnologia, humanismo e cultura geral, buscando-se o enriquecimento 

científico, cultural, político e profissional das pessoas que atuavam nessa esfera educativa, 

trabalhando-se os princípios da interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade, que são 

exigências do mundo de trabalho e da própria sociedade (PPC, 2009).  

Podemos aqui destacar também a publicação do Edital 03/2006 – PROEJA-CAPES-

SETEC, que fomentava a pesquisa e realização de projetos entre as universidades e os IFs. 

Pesquisa e ensino buscavam trabalhar juntos na implementação e efetivação desta ação 

governamental. Segundo Moura e Baracho (2010), a partir de dados obtidos da SETEC, foram 

formados mais de 3.000 profissionais pela especialização PROEJA nos pólos constituídos e 

distribuídos em todo o país, a partir de 2006. 

Para alcançar esse objetivo da formação na área, foi necessária, segundo o Documento 

Base (2007) a ação em duas frentes: um programa de formação continuada sob a 

responsabilidade das instituições proponentes e programas de âmbito gerais fomentados ou 

organizados pela SETEC/MEC, sendo que as instituições proponentes deveriam contemplar 

em seu Plano de Trabalho a formação continuada através de, no mínimo: 

a) formação continuada totalizando 120 horas, com uma etapa prévia ao início do 

projeto de, no mínimo, 40 horas; 

b) participação em seminários regionais, supervisionados pela SETEC/MEC, com 

periodicidade semestral e em seminários nacionais com periodicidade anual, organizados sob 

responsabilidade da SETEC/MEC; 

c)  possibilitar a participação de professores e gestores em outros programas de 

formação continuada voltados para áreas que incidam sobre o Proeja, quais sejam, ensino 

médio, educação de jovens e adultos e educação profissional, bem como aqueles destinados à 

reflexão sobre o próprio Programa. 

 

A SETEC/MEC como gestora nacional do Proeja ficou responsável pelo 

estabelecimento de programas especiais para a formação de formadores e para pesquisa em 

educação de jovens e adultos, por meio de: 

 

a) oferta de Programas de Especialização em educação de jovens e adultos como 

modalidade de atendimento no ensino médio integrado à educação profissional; 
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b) articulação institucional com vista à cursos de pós-graduação (mestrado e 

doutorado) que incidam em áreas afins do Proeja; 

c)  fomento para linhas de pesquisa em educação de jovens e adultos, ensino 

médio e educação profissional. 

 

Nota-se que na ótica de implementação do programa, cada esfera ficou responsável 

por uma ação, quase todas visando especialmente à formação do educador que trabalharia no 

desenvolvimento do programa.  

No IFPA todos os 3 pontos indicados no documento foram atendidos, sendo que 

representantes da instituição participaram, e ainda participam, de programas de mestrado e 

doutorado em áreas afins que discutem o programa, financiados com recursos da CAPES, 

bem como por 4 anos houve a oferta da especialização, além da oferta de aperfeiçoamento 

(180h), para docentes e gestores do programa em Belém, Moju e Ananindeua (municípios do 

estado do Pará).  

Cabe ressaltar que a SETEC também cumpriu suas atribuições, especialmente 

fomentando e financiando várias ações neste sentido desde 2006. Foram investidos em média 

32 milhões de reais em programas de formação em nível de pós-graduação específica na área. 

Estes dados foram apresentados pela Coordenação Geral do PROEJA/SETEC, no evento 

ENEJA (Encontro Nacional de Educação de Jovens e Adultos), ocorrido em Belém/PA, em 

2009. 

É importante novamente reforçar o que já foi amplamente apresentado e discutido 

anteriormente, especialmente quando falamos da formação de professores da EPT, que para 

ensinar e poder traduzir em ações e práticas educativas os princípios prescritos no Documento 

Base, ao professor não basta conhecer o conteúdo específico de sua área; ele deverá ser capaz 

de transpô-lo para situações educativas, para o que deverá conhecer os modos como se dá a 

aprendizagem em cada etapa do desenvolvimento humano, as formas de organizar o processo 

de aprendizagem e os procedimentos metodológicos próprios a cada conteúdo (KUENZER, 

2010). Isto se traduz em formação, ação, reflexão e planejamento. 

A formação deste professor pautada nas especificidades do Proeja pode ocorrer, 

segundo Araújo (2010) em 3 espaços, como segue: 

 

a) CEFETs (hoje denominados IFs), que têm acúmulo na educação profissional e 

tecnológica e na formação de quadros docentes para esta modalidade de ensino; 



87 

 

 

 

b) As universidades, que é espaço consagrado para a formação de professores de nível 

médio e que têm acumulado experiências e conhecimentos, particularmente nos grupos de 

pesquisa que se ocupam da formação de trabalhadores. Esta é uma contribuição que os 

pesquisadores deste campo não podem se furtar a dar, reconhecendo-se que a formação 

didático-pedagógica dos cursos de licenciatura não prepara o docente para enfrentar uma sala 

de aula de instituição de educação profissional; 

c) Outros espaços institucionais que revelem capacidade e competência para proceder 

à formação de professores, ou por vincularem-se à discussão sobre práticas formativas ou por 

acumularem experiência em educação profissional e tecnológica. 

 

De posse de todas as características necessárias para a formação de um profissional 

para atuar na EPT e consequentemente no Proeja, e já caracterizadas as instituições que 

podem estar ofertando esta formação, podemos afirmar que a especialização planejada pela 

SETEC e executada pelos IFs atende, pelo menos em nível de proposta pedagógica de curso, 

estes perfis necessários ao docente. Foram oferecidas pelos CEFETs, e tinham como 

objetivos, 

 

Objetivo Geral 

Formar profissionais com capacidades para atuar na elaboração de 

estratégias, no estabelecimento de formas criativas das atividades de ensino-

aprendizagem e de prever pro-ativamente as condições necessárias e as 

alternativas possíveis para o desenvolvimento adequado da Educação 

Profissional de nível Básico e Técnico de nível Médio Integrado ao Ensino 

Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, considerando as 

peculiaridades, as circunstâncias particulares e as situações contextuais 

concretas em que programas e projetos deste campo são implementados.  

 

Objetivos Específicos 

 Formar profissionais especialistas da educação por meio do 

desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores 

pertinentes à atividade da docência no Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos. 

 Contribuir para a implementação democrática, participativa e 

socialmente responsável de programas e projetos educacionais, bem como 

identificar na gestão democrática ferramentas que possibilitem o 

desenvolvimento de estratégias, controle e organização do PROEJA. 

 Produzir conhecimentos como síntese da formulação e implementação 

teórico-prática da proposta integrada de educação profissional de nível 

básico e médio de educação de jovens e adultos. 

 Permitir o aprofundamento do conhecimento acerca da educação 

profissional de nível básico de nível médio e da EJA no contexto da 

realidade paraense. (PPC, 2009) 
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Cabe aqui ressaltar novamente que políticas efetivas e permanentes de formação de 

professores ainda não foram efetivadas na Rede. Temos ainda formações emergenciais, 

aligeiradas, especiais. Com a especialização Proeja não foi diferente, ela veio satisfazer uma 

necessidade urgente, o Decreto 5840/06 havia sido aprovado e não tínhamos na Rede 

experiência alguma com a EJA, de forma que fosse possível atender as suas especificidades. 

Ela cumpriu sim seu papel naquele momento e não podemos desmerecer sua importância para 

a efetivação do programa na instituição, mas precisamos sair do âmbito da formação 

continuada sem continuação. Ela deve ser constante, ser parte da prática docente, não atender 

somente programas ou projetos, nem ser somente trampolim financeiro. Toda formação tem 

um objetivo, e o principal é manter o profissional da educação atualizado, consciente de suas 

funções na sociedade e na escola. 

Araújo (2010) analisa que, apesar do reconhecimento sobre os avanços positivos dos 

principais programas de educação profissional (Projovem, Proeja, etc), no que se refere aos 

processos de formação de professores, eles estão se mostrando incapazes de promover a 

efetiva qualificação docente em função de problemas de concepção, administrativos, de 

descontinuidade ou mesmo dificuldades teórico-metodológicas de compreensão do 

encaminhamento das estratégias propostas por seus formuladores. Algumas situações-

problema podem ser assim identificadas: 

• Muitos professores não se reconhecem como docentes, mas como técnicos 

(engenheiros, biólogos, químicos, etc). Isso evidencia uma resistência muito forte aos 

apelos por uma ação fundada nas contribuições da pedagogia.  

 Parece estar impregnada entre os professores a concepção de que a formação 

profissional deve servir aos interesses do mercado. 

 É real a dificuldade de trabalho na perspectiva do ensino integrado, em função do 

pouco entendimento deste princípio pedagógico, da falta de experiências concretas que 

possam servir de exemplos e da tradição cultural disciplinar em que foram formados. 

 Faltam acúmulos e sistematização de experiências em programas como o ProJovem e 

o Proeja (p. 489-490). 

 

Em âmbito nacional, foram criados pólos da Especialização, tendo um em cada estado 

da federação, alguns não ofertando na capital, mas seus campi do interior. No IFPA, o curso 

foi oferecido no campus Belém e Abaetetuba, entretanto havia servidores de outros campi 

matriculados, garantindo que cada unidade da instituição tivesse pelo menos um especialista 

na área, que ajudaria na implementação do Proeja técnico posteriormente. 
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Na questão política, o governo federal (Lula), conhecedor da realidade dos índices de 

analfabetismo e abandono dos alunos da EJA, trabalhou com o objetivo de garantir uma 

educação de qualidade para todos, a partir das diretrizes de democratização do acesso e 

garantia de permanência em todos os níveis de ensino. Assim sendo, buscou retomar o papel 

regulador e indutor do Estado, na medida em que assumiu o protagonismo na criação e 

promoção de políticas públicas voltadas para a melhoria progressiva da educação, em 

consonância com os estados e municípios. Uma delas foi a implantação do FUNDEB, em 

2007, que contribui para assegurar à educação profissional e à educação de jovens e adultos 

os recursos orçamentários indispensáveis para que a presente política se consolidasse no 

marco da universalização da educação básica (BRASIL, 2007). 

Nota-se que o momento político e social era propício para a implementação do Proeja, 

havia vontade política e indicadores sociais que apontavam para esta necessidade. Pena que a 

forma de decreto não foi a mais astuta, pois nas instituições ficou claramente caracterizada 

não a aceitação do programa como uma possibilidade social e educacional, mas sim como 

algo imposto, que não contou com a participação democrática dos professores e gestores, 

gerando diversos conflitos e problemas operacionais. 

Esta realidade tem resquícios até hoje, alguns professores ainda trazem esta mágoa de 

governo, externando-a para os alunos quando dizem em sala que eles estão ali, mas que não 

são capazes tecnicamente e cognitivamente de estar matriculado, que a seleção em forma de 

sorteio coloca qualquer um para dentro, que só conseguiram entrar por isso, que se fosse 

prova, não conseguiriam, foi somente uma imposição do governo que os colocou ali (esta 

colocação ouvimos de alguns professores do IFPA num planejamento pedagógico ocorrido na 

instituição, demonstrando claramente a insatisfação da permanência do programa como uma 

forma de oferta de ensino). Vejamos, então, como aconteceu a especialização no IFPA, quais 

suas contribuições e possibilidades de mudanças nas práticas pedagógicas e na gestão.  

 

A especialização Proeja no IFPA 

 

Segundo a LDB 9394/96, cada instituição de ensino é responsável pela capacitação 

seus servidores dentro da política interna de capacitação de pessoal. Dentro desta perspectiva 

o IFPA desenvolve suas capacitações em diversas áreas e promoveu desde 2006 o curso de 

Pós-Graduação Lato Sensu em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 

modalidade EJA - PROEJA. Este novo desafio que é a formação dos professores e técnico 
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administrativo para atuar no programa é um dos pontos fundamentais adotados pelo IFPA 

para promover a transformação da realidade do Instituto e dos alunos. 

A especialização em nível nacional foi primeiramente apresentada no documento 

denominado Capacitação de profissionais do ensino público para atuar na Educação 

Profissional Técnica de nível médio integrada ao Ensino Médio na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). Propostas Gerais para Elaboração de Projetos Pedagógicos de 

Curso de Especialização (BRASIL, 2006). Neste documento continham as orientações 

básicas para a formatação dos cursos de especialização, como proposta inicial advinda da 

SETEC para a formação de professores e gestores do Proeja. 

No IFPA, inicialmente foram oferecidas turmas na sede Belém (ainda CEFET/PA), 

totalizando 106 alunos/servidores formados neste ano. Em 2007 foram abertas mais 03 

turmas, capacitando além de servidores da instituição, servidores da Prefeitura Municipal de 

Belém e do Governo do Estado e uma turma em parceria com a então Escola Técnica Federal 

de Palmas/TO.  

No ano de 2008, mais três turmas foram formadas, totalizando quase 300 alunos 

egressos no absoluto destes três anos de oferta. Houve também turmas específicas para 

docentes da rede estadual de educação do Pará, estas custeadas com recursos próprios da 

SEDUC, visando atender a demanda do Programa Brasil Profissionalizado
27

. A última turma 

ofertada foi em 2009, e finalizou suas atividades em dezembro daquele ano, e atendeu além de 

Belém, o município de Abaetetuba, onde há um campus do IFPA. Do ano de 2010 em diante 

não houve mais financiamento por parte do MEC para novas turmas, mas caso a instituição 

quisesse, poderia financiar o prosseguimento desta capacitação aos seus servidores a partir 

deste ano, utilizando recursos do próprio orçamento anual. Este não foi o caso do IFPA. 

O curso de especialização pode ser considerado como uma estratégia fundamental e 

estruturante na implementação e implantação do PROEJA com a qualidade, eficiência e 

eficácia que este programa requer, pois este campo de conhecimento é bastante peculiar e é 

um novo domínio educacional e de conhecimento, não havendo ainda formação sistemática de 

                                                 
27

 Lançado pelo Governo Federal em 2003, o Brasil Alfabetizado tem como objetivo prioritário a 

inclusão educacional, pelo caminho da efetiva alfabetização de jovens e adultos com quinze anos ou 

mais que não tiveram acesso à leitura e à escrita, com vistas a promover a perspectiva do direito à 

educação, iniciando o caminho de continuidade no nível do ensino fundamental. O Programa pretende, 

assim, ser um portal de entrada à cidadania, articulado diretamente com o aumento da escolarização de 

jovens e adultos e promovendo o acesso à educação como direito de todos, em qualquer momento da 

vida. O Programa é oferecido pelo Ministério da Educação em conjunto com os governos estaduais e 

municipais, por meio da transferência, em caráter suplementar, de recursos referenciados ao número 

de alunos matriculados no sistema (BRASIL/UNESCO, 2005). 
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professores para esse campo no Brasil, apesar de ainda haver resistências, como segue abaixo 

a afirmativa do R7, 

 

O Proeja desde sua implantação no IFPA não foi bem visto, pois os 

professores acreditam que não estão capacitados para trabalhar com EJA, e 

consideram as turmas com pouco conhecimento para estar num curso 

técnico. Como não acreditam, não querem fazer as capacitações 

direcionadas para o Proeja. 

 

 Segundo a proposta pedagógica do curso revisada em 2009 (a cada nova edição/edital 

se revisava a PPC), o mesmo possuía carga horária de 360 horas de disciplinas, acrescidas de 

80h/a de orientação de artigo final, obedecendo a Resolução n° 1/2007
28

, e tinha como 

público-alvo os profissionais da rede federal de educação profissional e tecnológica, 

profissionais dos sistemas de ensino estaduais e municipais integrantes do Programa Brasil 

Profissionalizado que atuam/atuarão em cursos Proeja, profissionais dos sistemas municipais 

que atuam em cursos Proeja e profissionais dos Centros de Reabilitação de adolescentes em 

conflito com a lei. Nota-se o público-alvo bastante específico, bem definido para atender as 

demandas reais do programa, especialmente a demanda social. 

O critério de seleção obedecia ao que segue, 

 

Os candidatos deverão ser integrantes do quadro funcional efetivo da rede 

federal, estadual e municipal de ensino e sistema penitenciário, que 

trabalhem com o PROEJA e/ou PROEJA FIC, ou que planejem implementar 

estas ações em suas Instituições. 

Os requisitos necessários para inscrição no Processo Seletivo são: 

 Preenchimento do formulário de inscrição; 

 Entrega da cópia do Diploma de Graduação ou Certificado de 

conclusão de curso; 

 Entrega de cópias da carteira de identidade, CPF, comprovante de 

quitação com a justiça eleitoral e, se do sexo masculino, comprovante de 

alistamento militar; 

 Entrega de curriculum vitae comprovado; 

 Entrega da proposta de trabalho; 

 Apresentação da comprovação de vínculo com as instituições de 

ensino federal, estadual e municipal que atuem com a modalidade EJA e/ou 

Educação Profissional que pretendam ofertar atividades de Educação 

Profissional vinculadas ao PROEJA. 

 Termo de compromisso Instituição em que trabalha o candidato, 

referente a liberação do servidor para participação no curso. 
        

O curso foi financiado em todas suas edições integralmente pela Setec, e forma de 

oferta presencial. O curso era coordenado por 03 Pedagogas, contando também com suporte 

                                                 
28

 Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização. 
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de secretaria e secretaria acadêmica, que efetivavam todas as ações de lançamento de dados 

acadêmicos no sistema de registro escolar da instituição. Os professores lotados no curso 

eram todos mestres, doutores ou especialistas na área, atendendo ao que prevê a Resolução 

01/2007.  

Como uma das responsabilidades das instituições formadoras, as mesmas deveriam 

entregar ao final de cada turma o relatório final à SETEC, com dados reais de demanda, 

concluintes, evasão, desistência, para que pudesse ser feita a verificação do atendimento que 

estava sendo feito e se os resultados estavam dentro do esperado pela Secretaria e pelo MEC, 

que investiram alto nesta formação, conforme dados abaixo apresentados no Quadro 1 pela 

SETEC no ENEJA 2009, em Belém/PA. 

 

Quadro 1 – Vagas e valores investidos nas formações Proeja, 2006 a 2009 

 

ANO VALOR FINANCIADO VAGAS 

2006 a 2008 R$ 25.000.000,00 
 

8.400 

2009 R$ 7.632.802,12 
 

2.720 

Dados apresentados pela SETEC/MEC. XI ENEJA, Belém/PA, de 17 a 20/09/09. 

 

A Especialização Proeja atendeu servidores federais, estaduais e municipais, 

aumentando o leque de possibilidades de expansão do programa não só na esfera federal, mas 

também nas demais esferas da administração pública, visando efetivamente atender os jovens 

e adultos de todas as instituições. Os dados do Gráfico 4 demonstram de forma sucinta como 

se deu a especialização no IFPA, de sua oferta de vagas a seu quadro de alunos egressos, no 

período compreendido entre 2006 e 2008. 

 

Gráfico 4. Evolução de vagas, inscritos, matrículas, egressos, desistências Especialização 

PROEJA 2006 a 2008. 
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 (Fonte: Adaptado pela autora, de Relatório Circunstanciado Especialização PROEJA – 2006-2008) 

 

Podemos observar que os números acima mostram que a capacitação tem uma boa 

procura e o acesso, permanência e saída dos alunos é bastante grande em termos de números, 

pois a média de alunos egressos é de mais de 90%. Neste universo de egressos há servidores 

das rede municipal, estadual e federal.  

Diante desta realidade de vários alunos egressos é que surgiu a inquietação de saber se 

estes profissionais capacitados estão atuando efetivamente no Proeja ou pelo menos 

trabalhando para a implementação do Programa em seus locais de trabalho, e se o curso 

possibilitou um repensar na prática pedagógica, pois sabemos que a formação do profissional 

docente tem um papel fundamental quando se fala de qualidade de educação, pois ela 

depende, em primeiro lugar, da qualidade do professor (DEMO, 2002). 

Caracterizando agora o currículo da especialização, este estava organizado por 

módulos de disciplinas, ofertadas nas turmas de 2006 a 2007 durante 15 dias de cada mês, 

somente no período noturno, com espaço de 15 dias para que os alunos realizassem as 

atividades propostas pelos professores. Na turma de 2008 as aulas foram oferecidas nos 

períodos vespertino e noturno, já com 1 semana de aula, e intervalo de 15 dias. Era composto 

por 9 disciplinas, todas direcionadas e com objetivos a atender às demandas e especificidades 

do Proeja, sendo assim definido: 
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Matriz Curricular Especialização PROEJA 

Eixo Curricular Carga horária (h/a) 
A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS COMO POLÍTICA PÚBLICA E SEUS MEIOS DE 

INTEGRAÇÃO 

50h 

 PESQUISA EM EDUCAÇÃO 40h 

A GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA E ECONOMIA SOLIDÁRIA 40h 

JUVENTUDE E TRABALHO 40h 

CONCEPÇÕES CURRICULARES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

NA EDUCAÇÃO BÁSICA NA MODALIDADE DE  EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

40h 

DIDÁTICA NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E NA EDUCAÇÃO DE 

JOVENS E ADULTOS 

60h 

INCLUSÃO E CIDADANIA NO PROEJA 40h 

PROCESSOS COGNITIVOS E CULTURAIS DA APRENDIZAGEM DOS 

JOVENS E ADULTOS 

40h 

OFICINA TEMÁTICA 12h 

Carga horária total 360h 
Fonte: Proposta pedagógica do curso de Especialização PROEJA 

 

Analisando esta organização curricular, podemos verificar que ela traz pontos-chaves 

de extrema importância para a discussão da implementação do Proeja nas instituições. Fala de 

currículo, didática, política, gestão, pesquisa, inclusão, assuntos que precisam ser discutidos e 

esclarecidos quando da dimensão pedagógica do programa. Acreditamos que caiba aqui uma 

observação pertinente de que não se tem uma disciplina que discuta a educação popular, que 

segundo Freire (2001),  

Educadores e grupos populares descobriram que Educação Popular é 

sobretudo o processo permanente de refletir a militância; refletir, portanto, a 

sua capa-cidade de mobilizar em direção a objetivos próprios. A prática 

educativa, reconhecendo- se como prática política, se recusa a deixar-se 

aprisionar na estreiteza burocrática de procedimentos escolarizantes. 

Lidando com o processo de conhecer, a prática educativa é tão interessada 

em possibilitar o ensino de conteúdos às pessoas quanto em sua 

conscientização. Nesse sentido, a Educação Popular, de corte progressista, 

democrático, superando o que chamei, na Pedagogia do oprimido, “educação 

bancária”, tenta o esforço necessário de ter no educando um sujeito 

cognoscente, que, por isso mesmo, se assume como um sujeito em busca de, 

e não como a pura incidência da ação do educador (p. 16). 

 

Apesar de estar intrínseco que a educação popular possa ter sido discutida no 

desenvolvimento das ementas, seria interessante que fosse uma disciplina que discutisse 

somente esta questão do aluno se ver como sujeito em busca de algo que não dependesse 

exclusivamente do educador para se formar, saindo do âmbito da educação bancária que 

Freire tanto combatia. 
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Voltando ao currículo da Especialização, nota-se que as disciplinas indicam teorias, 

nenhuma no sentido da prática ou de estágio, alguma forma de aplicação das teorias 

apresentadas no curso, apesar de nos colocar no item metodologia do curso que consta na 

PPC, que o desenvolvimento do curso seria feito através de uma articulação entre eixos 

temáticos, atividades de pesquisa e acompanhamento de elaboração das monografias, onde a 

relação teoria-prática estivesse sempre presente, levando à reflexão das práticas vivenciadas 

pelo grupo. Sobre isso, R2 aponta, 

 

Na especialização não tivemos prática. O curso é mesmo teórico, não fomos 

às turmas do Proeja conhecer como eles aprendem, como se dá o 

desenvolvimento das aulas dos professores. Acho isso um problema, porque 

a gente deveria sim ter ido conhecer como são esses alunos, ver lá na prática 

com eles de que forma a gente pode fazer diferente para ensinar.   

 

Na verdade o que havia eram situações levadas pelos alunos como ilustração, e nas 

aulas o professor se apropriava do fato e colocava a teoria em questão, mas nada além desta 

ação. Podemos dizer que este foi um grande problema na execução do curso, a falta do 

contato com as turmas do Proeja técnico, para colocar os alunos na relação, no convívio, 

fazendo a sensibilização in loco, partir da teoria para a prática. Impossível se propor como 

atividade aos alunos da especialização a construção de um currículo integrado sem a prática, 

sem ver nos alunos as necessidades, sem buscar deles o que sabem, o que trazem de saber. 

 Sob a ótica do currículo oficialmente concebido para o curso de especialização, 

podemos observar que há o direcionamento para o cumprimento que prevê as diretrizes para a 

EPT, especialmente na lógica da intedisciplinaridade, quando nos coloca na proposta 

pedagógica do curso que, 

 

Todos os cursos de Pós-Graduação Lato Sensu são elaborados e regulados 

por normatizações da SESU, do CNE, da CAPES e do INEP, sendo a 

observância a essas normas condição necessária para assegurar a titulação 

dos participantes, e por concepções de formação que orientam o currículo e 

as formas de desenvolvê-lo. 

Seguindo as orientações dos órgãos acima descritos, o conteúdo 

programático do curso foi organizado levando-se em consideração a 

formação em nível de especialização e foi definido a partir de eixos 

curriculares fundamentais que garantem a concepção do curso, 

coerentemente com a proposta filosófica e pedagógica do Programa para o 

qual se devem voltar os profissionais titulados nesse curso.  

O currículo foi organizado por eixos curriculares, que visam 

representar uma síntese das discussões entre ciência, tecnologia, 

natureza, cultura e trabalho, e permitir a união entre as áreas de 

educação profissional, educação básica e educação de jovens e adultos, 
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favorecendo a aproximação entre elas, de forma a proporcionar aos 

alunos um fazer pedagógico específico e especial para os alunos 

atendidos pelo PROEJA, já que esta especialização tem como foco a 

formação de profissionais para atuar neste Programa (grifo nosso). 

 

A proposta da interdisciplinaridade como princípio organizador do currículo e como 

método de ensino-aprendizagem se aplicava no currículo oficial do curso, quando colocava 

que sua organização se dava por eixos, sendo que os professores eram orientados a se planejar 

para que os trabalhos finais das disciplinas versassem sobre propostas conjuntas, onde cada 

um na especificidade de suas disciplinas pudesse contribuir com uma proposta de trabalho. Na 

ementa das disciplinas o assunto interdisciplinaridade era comum. 

O perfil do egresso, conforme consta nos documentos oficiais é, 

 

Capacitar profissionais especialistas em educação com conhecimentos 

teórico-práticos na elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de 

programas e projetos educacionais, políticas educacionais e gestão 

democrática tendo em vista a sua atuação na Educação Profissional de nível 

básico e Técnico Integrada ao Ensino Médio na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos. Além disso, fomentar pesquisas referentes à EJA e fazer a 

divulgação para que a comunidade entenda como funciona esta modalidade 

de ensino e o próprio PROEJA. 
 

Ou seja, o aluno formado pela especialização deveria ser capaz de elaborar, executar, 

acompanhar e avaliar propostas de cursos em Proeja. Mas por que muitos não estão atuando 

na área? Todos nossos respondentes, do 1 ao 10, foram unânimes quando supuseram que isto 

possa acontecer porque a especialização foi vista somente como progressão e aumento 

financeiro, poucos se importavam com o conhecimento. 

 

 [...] muitos buscaram a especialização pela titulação e aumento financeiro, 

poucas pessoas fizeram pelo conhecimento, pelo interesse pelo PROEJA. Fiz 

um levantamento em 2008 e verifiquei que muitos que fizeram a 

especialização nunca trabalharam no PROEJA, que as pessoas têm ainda 

preconceito, que o PROEJA é excluído dentro da própria instituição, 

precisamos ver o outro, não ver a docência como um bico, mas sim como um 

compromisso social (R1). 

 

[...] acho que fizeram pelo aumento, quando falaram nos corredores que ia 

ter especialização de graça, todos correram, não sabiam nem do que se 

tratava. [...] de 2007 pra cá a procura foi bem menor...eles acham 

desnecessário e querem logo o Mestrado (R2). 

 

[...] tem colegas nossos que fizeram a especialização, e não gostam de 

trabalhar com o PROEJA. Agora pergunto por que fez esta especialização? 

Fica uma interrogação: Foi por causa do aumento do salário?  Eu Acredito 
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que dos 100% dos docentes que fizeram esta especialização, é 70% a 80% 

não estão ministrando aulas para o Proeja (R3). 

 

 [...] porém aqui os que fizeram a especialização a grande maioria não 

assumiu não, eles (alunos) foram determinados para outros professores, 

percebemos que esses outros professores desconhecem estas especificidades, 

tinha até professores que disseram “como vou trabalhar com esses alunos, 

eles tem dificuldades, vou fazer meu planejamento e eles não tem como fazer 

o acompanhamento, passaram tanto tempo fora da sala da aula, eles não 

sabem, não vão conseguir nunca.” Outros diziam: “O que vou ganhar em 

trabalhar com esses alunos”? (R4). 

 

[...] é triste, mas é a realidade. Nossos colegas usaram a especialização 

como trampolim financeiro, quando vais dizer que ta faltando professor no 

Proeja ele é o primeiro que pula fora (R5). 

 

[...] a instituição deveria ter um mecanismo de obrigar estes professores a 

trabalhar no Proeja, não foi investido recurso na capacitação dele, porque 

ele não devolve isso para a escola em forma de trabalho? Pior é que obrigar 

professor já sabe....eles são tão estrelas...Só querem trabalhar no superior, é 

o status, imagina o quanto é ruim dizer que trabalha numa instituição 

federal nas salas da EJA, nada a ver...[...] (R8). 

 

[...] acho que obrigar é pior. Tem que sensibilizar, mesmo aqueles que 

fizeram a especialização. O dinheiro é bom, mas ele é resultado do nosso 

trabalho, acho falta de respeito com a escola e com os alunos esse negócio 

de dizer que não está preparado para trabalhar, eles não fizeram o curso? 

Queriam só o aumento? Eu fiz e me acho apto, a teoria e as coisas que 

aprendemos lá não são a receita de bolo, aquilo que será aplicado a todo 

curso, mas ajuda e muito [...] (R9). 

       

Inegável a análise de que num universo de 10 pessoas entrevistadas todas possam 

deduzir que a especialização foi vista inicialmente como ganho nos vencimentos pelos 

colegas de turma, que a intenção de formar profissionais que pudessem entrar na luta pelo 

Proeja não foi o que motivou muitos a se matricularem. Nesta ótica é interessante fazer uma 

pesquisa com um universo maior de egressos e buscar deles o que pode estar acontecendo, 

talvez até desmitificando o estigma que têm do interesse apenas financeiro na formação.  

Sobre a metodologia utilizada no curso, esta vem ratificar a proposta da 

interdisciplnaridade já apontada na construção do currículo, quando nos assinala que, 

 

Tendo a interdisciplinaridade como princípio, o desenvolvimento do 

curso far-se-á através de uma articulação entre eixos temáticos, atividades de 

pesquisa e acompanhamento de elaboração das monografias. A relação 

teoria-prática estará sempre presente, levando à reflexão das práticas 

vivenciadas pelo grupo. 

Os eixos temáticos oportunizarão aos discentes acessarem e se apropriarem 

de fundamentação teórica e metodológica básica que os qualifiquem para 

atuar na docência da educação profissional de nível técnico voltada à 
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população jovem e adulta, enfatizando-se conhecimentos que possam 

subsidiar a prática de ensino e pesquisa fundamentados em princípios 

humanistas que atendam as necessidades de qualificação ampla e de 

desenvolvimento humano e social (grifo nosso). 

 

Novamente questionamos a relação teoria e prática apontada na proposta metodológica 

do curso indicada acima, não efetivada consubstancialmente pelos professores. O curso era 

essencialmente teórico. 

 

[...] esse formato que no momento que fizemos a especialização, ele foi um 

formato que ajudou bastante em esclarecer como você trabalhar com esse 

adulto, com esse jovem, deu muita teoria (R4). 

 

[...] na primeira turma se viu muito a teoria, inclusive a disciplina 

metodologia de ensino era pautada nas teorias, descreviam sobre elas, que 

deve ser diferenciada, com espaços diferenciados, não houve uma relação, 

não se trouxe experiência real/concreta (R1). 

 

[...] esta especialização contribui realmente na teoria com o pensamento 

que tínhamos em relação à Educação de Jovens e Adultos (R3). 

 

[...] prática não vimos não. Aprendemos as teorias, as possibilidades de 

trabalhar com estes alunos, mas nunca fomos às salas de aula, ver mesmo 

como as coisas acontecem  (R5). 

 

[...] teria sido bom se o curso tivesse uma prática, será que os professores 

não se sensibilizariam vendo a realidade? É uma proposta para novas 

turmas, colocar o aluno da especialização em contato com as turmas do 

Proeja técnico (R7). 

 

Este talvez tenha sido em minha visão um dos grandes gargalos da especialização: a 

falta das aulas práticas. Indubitavelmente elas deveriam ter sido trabalhadas desde o início, 

tomando as turmas do Proeja técnico como laboratório, como momento de verificação in loco 

de como se desenvolvem as práticas nas salas de aula, sensibilizando de maneira mais eficaz 

os alunos, pois o contato com as turmas traria novas visões acerca de como trabalhar com 

novas metodologias, com formas diferentes de ensinar. 

Ao final do curso cada aluno deveria fazer um trabalho acadêmico, em forma de 

artigo, em que o objeto da pesquisa e o problema viessem da realidade de suas escolas ou a 

partir de pesquisa no IFPA (o aluno poderia fazer uma pesquisa exploratória, verificando nos 

cursos quais problemas existiam: evasão, repetência, formação de professor, avaliação, 

enfim.), devendo ser pensado em forma de proposta de intervenção pedagógica, evidenciando 

uma possibilidade de superação do problema.  
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O trabalho final do curso versará sobre uma problemática atual, vivida pelos 

discentes em suas unidades de ensino e poderá assumir a forma de artigo 

acadêmico, sendo necessária a sua apresentação em um seminário a 

acontecer ao final do curso. 

 

Novamente a interdisciplinaridade é levantada na proposta, numa compreensão de vê-

la como uma mediação que deve ser favorecida, 

 

[...] por meio do processo de construção dos trabalhos de conclusão do 

curso, pois desde o início das atividades curriculares os discentes serão 

orientados sobre a sua produção, oportunizando, na articulação da teoria com 

a prática, a construção de estratégias de diálogo entre as várias visões acerca 

do fenômeno educativo, no geral, e, em especial, sobre as práticas de 

educação profissional e de Educação de Jovens e Adultos, materializando 

uma ação interdisciplinar no processo de formação e possibilitando ao 

aluno às várias visões sobre as práticas educativas (grifo nosso). 

 

Ao final do curso, o aluno que tivesse cumprido todas as exigências definidas na 

proposta do curso e no regimento da instituição faria jus ao certificado de Especialista em 

Educação Profissional Integrada à Educação Básica na modalidade EJA de Educação, 

estando, portanto, apto a trabalhar com as competências colocadas ao aluno egresso, como 

elaboração, execução, acompanhamento e avaliação de programas e projetos educacionais, 

políticas educacionais e gestão democrática.  

E interessante aqui pontuar que esta formação específica na área docente não consegue 

trazer sozinha a garantia de melhoria material de vida aos alunos do Proeja, pois existem 

outros elementos externos que precisam ser redimensionados, em especial os postos de 

trabalho, mas esta capacitação dos professores abrirá possibilidades para que eles estimulem-

nos a galgar novos espaços nesta dinâmica do trabalho, além, obviamente, de se enriquecerem 

com outras referências culturais, sociais, históricas, laborais, dando a possibilidade de leitura 

e releitura do mundo. Precisamos não gerar expectativas falsas para saídas da exclusão, do 

subdesenvolvimento, e do desemprego, precisamos sim contribuir conscientizando os alunos 

trabalhadores a enfrentarem, em todas as frentes, a exclusão do trabalho, do conhecimento e 

da cidadania (BRASIL, 2006). 

Dentro desta ótica de redimensionamento dos processos produtivos, é pertinente 

ressaltar que, segundo Kuenzer (2007),  

 

[...] o que determina a inserção de um trabalhador na cadeia produtiva não é 

o seu nível de qualificação, mas sim a demanda do próprio processo 

produtivo, o que nos leva a afirmar que o discurso em torno da necessidade 
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de aumento de qualificação dos trabalhadores soa como uma construção 

basicamente ideológica de tentar ocultar o fato de que o capital tem o 

interesse histórico de aumentar sua autonomia em relação ao emprego da 

força de trabalho humana ou então aumentar seu grau de precarização. 

 

Podemos fazer uma análise a partir da colocação da autora de que os programas de 

governo apesar de trazerem consigo um caráter de inclusão, no fundo traduzem a real 

necessidade e intenção do governo e do capital em aumentar seus resultados e lucros. Mas 

queremos aqui indicar que as ações e intenções das escolas devem ir além disso, devem 

perceber a dívida social, perceber que estes jovens precisam ter uma nova oportunidade, e ela 

será dada através da educação, pois hoje o mundo exige a escolaridade e muitas vezes 

experiência, e as instituições formadoras devem estar atentas a esta formação, partir do 

princípio da autonomia da escola e da responsabilidade com a formação, atendendo sim aos 

preceitos básicos da Constituição Federal e da LDB 9394/96. 

Definidas as principais características e finalidades da formação de professores para o 

Proeja, no capítulo a seguir apresentaremos a construção do Círculo Hermenêutico Dialético, 

bem como a construção final, ou melhor, construção coletiva do grupo de pesquisados, que 

concluíram, em consenso, quais objetivos efetivamente a especialização Proeja conseguiu 

atingir. 
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                                           CAPÍTULO IV 

 

METODOLOGIA CONSTRUTIVISTA E A CONSTRUÇÃO DO CÍRCULO 

HERMENÊUTICO DIALÉTICO (CHD) 

 

Neste capitulo serão apresentadas a metodologia e a técnica de pesquisa utilizada no 

trabalho, bem como a construção final obtida a partir das análises dos sujeitos entrevistados, o 

consenso acerca do alcance dos objetivos da especialização Proeja no IFPA. 

 

O início da metodologia construtivista 

 

Iniciamos o trabalho aqui apresentado com a leitura de documentos oficiais e decretos 

e leis que dão as diretrizes da EPT e do PROEJA. Após este momento de pesquisa 

bibliográfica e análise documental, iniciamos a construção do referencial teórico da 

dissertação, em especial trazendo leituras de Tardiff, Pimenta, Moura, Frigotto, Moll, Moraes, 

para posteriormente aplicar a técnica da entrevista semi-estruturada aos respondentes 

escolhidos para participar da pesquisa.  

A metodologia utilizada foi a Metodologia Construtivista
29

 (Guba & Lincoln, 1989) 

que visa, através da conversa e da reflexão, uma discussão e construção conjunta entre os 

sujeitos escolhidos para a pesquisa e o entrevistador, em busca do que os referidos autores 

chamam de consenso (quando este é possível). A construção final, chamada de relatório de 

caso é a construção conjunta que surge como resultado do processo hermenêutico dialético 

(MORAES, 1995), em que há impressões do entrevistador e entrevistados. A técnica utilizada 

foi a do Círculo Hermenêutico Dialético. 

Esta técnica de aplicação do CHD foi muito empregada em avaliações de empresas, 

sobre a relação entre as mercadorias e satisfação dos clientes, mas ainda tinha alguns aspectos 

que foram questionados por Guba & Lincoln, que ao propor o paradigma construtivista 

trouxeram aspectos novos em sua definição. A investigação construtivista segundo Almeida 

(2006) é um processo de ensino e aprendizagem, sócio-político, compartilhado e colaborativo, 

contínuo, recursivo e altamente divergente, substancialmente imprevisível e que constrói uma 

realidade. 

                                                 
29

 É denominada construtivista porque atribui ao investigador a tarefa de extrair as construções que 

vários atores elaboram para reuni-las umas com as outras e com outras informações que se relacionem 

com os tópicos em questão. (CASTRO, 2008) 
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Observamos que a relação entre entrevistador e entrevistado é bastante próxima, mas o 

que não afasta e nem descarta o caráter acadêmico nem fidedigno da pesquisa.  

Para compreendermos melhor o método, precisamos definir o que é a hermenêutica 

dialética. A hermenêutica é considerada a arte ou técnica de interpretar textos (OLIVEIRA, 

2010) e a dialética é a tentativa de defesa de opinião particular, arte de argumentar e negar, 

em busca do conhecimento verdadeiro (LAROUSSE, 1995, apud Oliveira, 2010, pág. 122).  

Nesta constante relação entre pesquisador e entrevistados, se faz a dialética, que supõe 

constantes diálogos, críticas, análises, construções e reconstruções coletivas (OLIVEIRA, 

2010). Furtado (2001) coloca que no CHD, fala-se de hermenêutico porque o mesmo possui 

um caráter interpretativo, e dialético porque implica na comparação e no contraste entre 

diferentes pontos de vista. 

Esta metodologia vem de encontro ao método positivista, que trabalha com a 

dualidade sujeito-objeto. Na metodologia construtivista, os achados de um estudo existem 

precisamente porque existe uma relação de reciprocidade entre observador e observado, entre 

os atores da pesquisa.  

A coleta dos dados na metodologia construtivista é sistemática, como toda pesquisa 

requer, independente de ser positivista ou construtivista, e deixa claro que as idas e vindas 

com os sujeitos não pode ser somente um processo acumulativo. Neste vai e vem as 

construções vão ficando melhores, mais bem elaboradas, pois se pode ter uma construção 

coletiva sobre o assunto tratado, não uma visão unilateral. 

As entrevistas são transcritas logo após seu acontecimento e elaboradas sínteses, que 

são apresentadas ao entrevistado posterior, que após responder às perguntas, lê a construção e 

se posiciona, acrescentando, discordando ou concordando com o que lhe foi apresentado. Esta 

dinâmica de entregar a construção somente após a entrevista já é uma adaptação, pois na 

proposta de Guba e Lincoln se apresentava a construção no início, o que acabava 

tendenciando o entrevistado a responder basicamente o que lia na construção. Oliveira (1999) 

ao fazer uso do CHD durante sua pesquisa de doutorado verificou que, 

 

 [...] ao chegar a terceira pessoa, quase nada era acrescido, uma vez que a 

pessoa entrevistada se limitava a concordar com a síntese dos dados 

coletados, juntos aos entrevistados anteriores. Assim, o CHD permitia pouca 

interação entre os envolvidos, o que tornava as mudanças pouco 

significativas. Então, propôs uma adaptação dessa técnica de forma que cada 

pessoa respondia as questões e, somente após as suas respostas, apresentava-

se a síntese da entrevista anterior ou o resultado de todas as entrevistas já 

realizadas. Desta forma, foi possível a inserção de novos elementos e o CHD 
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tornou-se mais interativo, com maior enriquecimento das informações, 

garantindo melhor aproximação da realidade. 

 

 

Falando sobre este momento da transcrição, Szymanski (2004) traz à discussão a 

importância deste momento quando diz que, 

 

Após as entrevistas, estas serão transcritas e analisadas imediatamente, para 

que a construção do sujeito entrevistado seja entregue ao seguinte, a fim de 

que faça suas considerações. O processo de transcrição de entrevista é 

também um momento de análise, quando realizado pelo próprio pesquisador. 

Ao transcrever, revive-se a cena da entrevista, o aspecto da interação é 

relembrado. Cada reencontro com a fala do entrevistado é um momento de 

reviver e refletir. O texto de referência pode incluir as impressões, 

percepções e sentimentos do pesquisador durante a entrevista e transcrição. 

(SZYMANSKI, 2004, pág. 74) 

 

O método proposto por Guba e Lincoln (1989) nos apresenta um círculo, também 

chamado de Círculo Hermenêutico Dialético, que traduz todo este caminho que a metodologia 

construtivista percorre desde a escolha dos insumos até a chegada o consenso, à construção 

coletiva. O círculo é assim traduzido, como na Figura 2 abaixo: 

 

Figura 2 – Círculo Hermenêutico Dialético 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podemos observar que os autores trabalham com os insumos, já mencionados 

anteriormente nesta pesquisa, que utilizaremos na pesquisa como os dados existentes de 

legislação e documentos avaliativos do curso de Especialização Proeja. Demais 
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materiais/insumos podem surgir no decorrer das pesquisas, como forma de complementação 

das discussões trazidas pelos sujeitos, visando à melhoraria da compreensão e análise das 

minhas construções enquanto observador e das construções coletivas (CC). Na verdade o 

entrevistador volta a campo quantas vezes forem necessárias para complementar informações 

que não foram dadas durante o CHD (OLIVEIRA, 2010). 

Podemos de forma mais didática definir este método da seguinte maneira: o 

investigador seleciona um respondente inicial (R1). O respondente é engajado numa 

entrevista aberta para determinar uma construção inicial do que se está investigando ou 

avaliando - o foco da pesquisa. O respondente é solicitado a descrever o foco da maneira 

como ele o constrói, descrevendo-o e comentando-o em seus próprios termos. Em avaliações, 

estes comentários podem incluir observações sobre pedidos, preocupações, problemas e 

observações sobre a entidade avaliada. Os temas, conceitos, ideias, valores, preocupações e 

problemas centrais propostos por R1 são analisados pelo investigador numa formulação 

inicial da construção de R1 designada como C1. A análise de dados acompanha de perto a 

coleta de dados e é completada para R1 antes de chegarmos a R2. R2 é entrevistado e lhe é 

permitido expressar-se tão livremente quanto R1. Apresentam-se então os temas de R1 a fim 

de deixar que R2 se manifeste sobre eles. Dessa maneira a entrevista com R2 fornece 

informação não só sobre R1 como também sobre suas informações e construção. O 

investigador completa uma segunda análise que resulta na formulação C2, agora uma 

construção mais informada e sofisticada baseada nas duas fontes R1 e R2. Este é o início da 

construção comum final procurada. O processo é repetido com novos respondentes até que a 

informação recebida ou torna-se redundante ou cai em duas ou mais construções conflitantes 

(tipicamente porque os valores que apóiam as diferentes construções estão em conflito) 

(GUBA & LINCOLN (1989) apud MORAES (1995). 

Enfatizamos aqui que a definição de consenso da metodologia construtivista é o 

resultado final da aplicação da técnica do círculo hermenêutico-dialético. Após a aplicação da 

técnica é possível se alcançar resultados o mais próximo da realidade pesquisada, pois neste 

processo de vai-e-vem das respostas e análise do entrevistador logo após a entrevista nos 

permite que a construção se dê ao longo do processo, que não seja acabada em si, 

especialmente por se tratar de pesquisa com seres sociais, que estão em constante busca de 

conhecimentos e novas concepções de vida e de trabalho.  
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O método utilizado nesse estudo exigiu que a análise e a coleta de dados fosse um 

processo paralelo, um processo direcionando o outro. Além disso, sendo uma proposta de 

avaliação participativa, os sujeitos do estudo interferiram em ambos os processos. 

Sobre os resultados que o CHD pode apresentar, Minayo (1996) nos coloca que o 

método hermenêutico dialético é  

 

[...] o mais capaz de dar conta de uma interpretação aproximada da 

realidade. Essa metodologia coloca a fala em seu contexto para entendê-la a 

partir do seu interior e no campo da especificidade histórica e totalizante, em 

que é produzida (Minayo, 1996, p. 231). 
 

Definimos como objetivo deste estudo investigar se os alunos egressos da 

Especialização PROEJA oferecida pelo IFPA estão utilizando em sua prática pedagógica os 

conteúdos ministrados no curso, bem como incentivando e sendo multiplicadores da 

concepção do Programa na Instituição.  A partir desta definição do problema e do objeto da 

pesquisa, pensamos nas amostras dos sujeitos, sendo 06 de cada grupo ou cargo na instituição: 

professor e técnico administrativo. Infelizmente não pudemos atingir este quantitativo no 

grupo dos técnicos, pois somente 04 servidores que fizeram a especialização já estiveram na 

gestão do PROEJA na instituição, portanto, nosso universo ficou em 10 sujeitos. Esta escolha 

de sujeitos nos fez chegar ao consenso que busca o método CHD, sendo, portanto, amostra 

suficiente para o estudo em tela. 

Na fase exploratória da pesquisa utilizamos um questionário, com perguntas abertas e 

fechadas aos alunos egressos da especialização, dos anos de 2006 a 2008, encaminhado via 

endereço eletrônico, para que pudéssemos iniciar a definição dos sujeitos respondentes de 

nossa pesquisa. O questionário foi um documento exploratório constituído de questões sobre 

Dados Pessoais, outra sobre Dados da Formação e outra sobre Dados de Instituição/Local de 

Trabalho atual. Deste questionário veio a opção de participar ou não das demais fases da 

pesquisa pelos egressos, sendo que os 10 escolhidos para a pesquisa do mestrado se 

colocaram a disposição das fases posteriores da investigação. Vale ressaltar que os 10 já 

atuaram ou estão atuando nas turmas ou gestão do Proeja. 

Estes questionários orientaram na escolha dos sujeitos, especialmente o respondente 1, 

que foi escolhido pelo seu envolvimento efetivo pela causa do Proeja na instituição. Trata-se 

de um professor bastante atuante e conhecedor do tema, sendo que as entrevistas iniciaram em 

22 de junho de 2011, seguindo com os demais no decorrer de agosto e setembro de 2011. 
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Os sujeitos desta pesquisa podem ser assim caracterizados, todos alunos egressos que 

já atuaram nas turmas do Proeja, sendo na função de professor seja na função de coordenador: 

 

Caracterização dos sujeitos da pesquisa 

 

RESPONDENTE 

 

CARGO/FUNÇÃO 

 

TEMPO NA 

INSTITUIÇÃO 

 

PÓS-GRADUAÇÃO 

ATUANDO 

ATUALMENTE NO 

PROEJA TÉCNICO 

R1 Professor  7 anos Mestre. Especialista em 

PROEJA 

Sim 

R2 Professor  5 anos Mestrando. Especialista 

em PROEJA 

Não 

R3 Professor  15 anos Mestre. Especialista em 

PROEJA 

Sim 

R4 Técnico Administrativo  25 anos Especialista em 

PROEJA 

Não 

R5 Professor  7 anos Mestre. Especialista em 

PROEJA 

Sim 

R6 Técnico Administrativo  21 anos Especialista em 

PROEJA 

Não 

R7 Professor  8 anos Mestre. Doutorando 

Especialista em 

PROEJA 

Não 

R8 Técnico Administrativo  24 anos Pedagoga. Especialista 

em PROEJA 

Não 

R9 Técnico Administrativo 

 

13 anos Pedagoga. Especialista 

em PROEJA 

Não 

R10 Professor 

 

30 anos Mestre. Especialista em 

PROEJA 

Não 

Fonte: construído pela autora a partir de informações das entrevistas. 

 

Foram apresentadas ao grupo de sujeitos perguntas norteadoras, que indicaram novos 

caminhos a serem seguidos em busca da construção coletiva, a saber:  

 

 O que você entende hoje sobre o PROEJA e que mudanças sentiu nos últimos 

05 anos para a efetivação deste programa na instituição?  

 Como é sua prática hoje, se considerar que é egresso da capacitação PROEJA?  

 E possível realmente adequar o currículo às demandas da sociedade?  

 A integração curricular na instituição e possível ou ainda está no âmbito 

teórico, no imaginário das pessoas e a que ou quem você atribui esta realidade? 
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 Você acha que a sua formação continuada contribuiu para sua mudança de 

concepção e postura diante das turmas do PROEJA?  

 Em sua concepção, o que leva os alunos egressos da especialização a não 

estarem atuando na área? 

Esta elaboração de roteiro de entrevista é interessante para que a cada entrevistado 

sejam aplicadas as mesmas questões, já que buscamos um provável consenso, e jamais o 

pesquisador deve induzir as respostas, limitando-se a apenas solicitar que as pessoas falem 

livremente sobre o que pensam sobre cada item do instrumental da pesquisa (OLIVEIRA, 

2010, p. 133). Também serviu o roteiro para que os entrevistados não fugissem do foco da 

entrevista por muito tempo. 

O grande propósito desta pesquisa é que ao final dela fosse possível traçar um 

panorama avaliativo da proposta e objetivos do curso de especialização, se ela foi capaz de 

melhorar as práticas pedagógicas dos egressos, de forma a garantir a efetividade da 

aprendizagem e permanência dos alunos da instituição.  

 

A realidade das entrevistas, consolidando o CHD 

 

Nossa primeira entrevista (junho de 2011) aconteceu de forma bastante descontraída e 

isenta de interferências ou situações constrangedoras, a respondente 1 ficou bastante à 

vontade para expressar suas impressões acerca da especialização Proeja, sendo elas negativas 

ou positivas. No curso onde teve a oportunidade de participar como aluna e como professora, 

tendo, portanto, duas visões diferenciadas da aplicação e resultado da capacitação. Os demais 

respondentes também ficaram a vontade, e a eles foram perguntadas as mesmas questões 

orientadoras, bem como novas perguntas surgidas na conversa e a partir da construção do 

respondente anterior. 

Iniciamos com R1. Quando perguntada sobre o que entende hoje sobre o Proeja e que 

mudanças sentiu nos últimos 05 anos para a efetivação deste programa na instituição, nos 

informou que, 

 

Não vê compromisso na instituição, e o grande exemplo é que há três anos 

não se oferta o PROEJA técnico no campus Belém, enquanto que em outros 

estados e até outros campi do IFPA está sendo possível o crescimento e 

implementação do programa. Acredita que a gestão de 2 ou 3 anos não sabe 

nem por onde caminha, que precisamos cumprir a Lei de criação dos Ifs, 

que nos obriga ofertar 50% das vagas para o ensino médio. Acha que 

precisa recomeçar a discussão, a efetiva implementação do PROEJA na 
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instituição, que os alunos estão sozinhos, se sentem deslocados na 

instituição, não se sentem como do IFPA, que os coloca a margem ao não 

lhe dar o valor como aluno (R1). 
 

Sentimos na fala da professora certa indignação sobre a situação em que se encontra o 

Proeja na instituição, está marginalizado, colocado de lado, ficando sem a devida assistência 

por parte da gestão e dos professores, contrariando toda a política social que vem embutida 

com o programa. Ainda neste sentido, R4 completa quando fala, 

 

A gente vê que o Proeja cresceu em nível nacional quando pesquisa na 

internet, mas na instituição ele parou, não vê integração e falta a gestão 

agir mais. Falta direcionamento da gestão, ela olhar o Proeja não como 

apêndice, nossa instituição é mais uma forma de oferta, o Proeja é 

discriminado, te falo isso porque se você for lá os alunos te falam, eles se 

sentem alheios, pena que não possa gravar, este cidadão já viu a 

necessidade de estudar e voltou à escola, mas de novo a gente castra este 

desejo de escolarização, a escola é a luz, mas a instituição não olhou esta 

esperança, a instituição não respeita, não tem professor, não tem aula, não 

tem compromisso. 
 

Ainda nesta direção, R3 acrescenta: 

 

O Proeja aqui parou. Nunca mais ofertamos vagas, nem sei por que. 

Ninguém se interessa, se alguém tivesse batido o pé, duvido que estivesse 

parado desse jeito. Quando o decreto veio a gente foi obrigado, foi uma 

correria, mas e agora? Esqueceram, não é?  

 

E R8, 

 
E a gestão, cadê ela? Ninguém sabe. Esqueceu-se dos meninos do Proeja, 

acha que dar uma bolsa de 100 reais, que atrasa mais que não sei o que,é 

suficiente. Mana, cem reais não é nada, claro que para este aluno é, mas 

nossa direção acha que isso é favor, então pronto, o aluno tá bem na foto, 

imagine, como se esta permanência do aluno dependesse só disso, não 

lembra que precisa de professor, de sala de aula, de laboratório, de 

estímulo, de amor, de assistência social e pedagógica.   
 

 

E R6, 

O PROEJA aqui é bonito só no papel, lá na sala deles, são revoltados, 

querem ser vistos como da instituição, demoram a se formar, não tem 

estágio, são mesmo marginalizados, a gente enquanto escola age 

completamente ao contrário do que a especialização disse, ninguém pensa 

na cidadania, na inclusão, no respeito. A gente e um ponto aqui que eles 

respeitam e acreditam, pena que a instituição não veja estes alunos. A noite 

não fica ninguém responsável, todo mundo trabalha de dia, a escola fecha e 
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eles ficam aqui, coitados. Se falta alguma coisa, alguém passa mal, fica 

complicado, e o pior e professor que falta e não tem a misericórdia de 

avisar, eles ficam aqui esperando, é muita falta de respeito. 
 

Observa-se que o programa está visivelmente parado, há três anos não se oferta vagas, 

sendo que a principal causa, na visão de nossos respondentes está na falta de gestão e 

compromisso. Sobre esta questão da importância da gestão democrática na escola Zanlorenço 

e Schnekenberg (2008, p. 4-5) 

 

Os avanços acontecem na escola com a coletividade do grupo, onde todos se 

tornam partícipes reais e se comprometem com a qualidade de ensino, 

fortalecendo cada vez mais o trabalho educativo com sucesso, beneficiando e 

enriquecendo-o na transformação e mudança individual, como ser humano e 

cidadão. [...] Na gestão democrática, a visão que prevalece é a do 

conjunto, onde todos unidos conseguem produzir resultados positivos 

em atuações que possibilitem o crescimento do aluno e a sua inserção 

social, sem traumas ou riscos de exclusão, permitindo que ele desenvolva 

suas capacidades e conquiste seu espaço por merecimento e por ter plena 

consciência de que sua atuação tem que estar equilibrada com os valores 

inerentes à cidadania. A gestão democrática destaca o relacionamento entre 

os profissionais da escola, buscando valores e crenças como a generosidade, 

transparência, honestidade, comprometimento e participação. Essas atitudes 

favorecem a formação de um ambiente saudável e aprazível, motivador e 

construtivo. Quando essas atitudes fazem parte do dia-a-dia dos professores, 

funcionários, alunos e pais não há espaço para comportamentos negativos, 

críticas e reclamações no ambiente escolar (grifo nosso). 
 

 

Torna-se, portanto, inviável para o Proeja obter resultados significativos em avaliação, 

metodologia, financiamento, formação, se a gestão está descomprometida, já que ela é quem 

dá o norte das ações a serem desenvolvidas pela escola. Sem a participação efetiva dos 

gestores no planejamento e desenvolvimento dos cursos, a instituição permanecerá parada nas 

ofertas, o que indubitavelmente anula toda a discussão em torno do papel social que tem esta 

instituição para a região metropolitana de Belém. 

 Sobre questão de como é a prática hoje do entrevistado, ao se considerar que e egresso 

da capacitação PROEJA, pontuamos o que R4 apresenta: 

 

A especialização contribuiu muito na sensibilização. [...] A especialização 

mexeu com a prática, contribuiu e enriqueceu, pois só desenvolvemos o que 

conhecemos, se você não conhece você não contribui. [...] Melhorou sim a 

prática. 

  

R2 vai além,  
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A especialização foi única. A gente diz que sabe sobre EJA, mas todo 

conhecimento acrescenta. Conseguiu trazer a ajuda da teoria para minha 

prática. Minhas aulas não eram as mesmas dos demais alunos, tinha algo a 

mais, tinha a empolgação, de ver aqueles alunos aprendendo, isso é 

indescritível. A especialização mexeu com a minha prática, além de me dar 

muita sensibilização. Agradeço muito à especialização pelo que sou hoje, 

isso mostra o quanto é importante estarmos nos capacitando, indo atrás de 

novos conhecimentos. 

 

Ainda neste sentido, R1 afirma: 

 

[...] que a formação trouxe possibilidade de nova leitura, literatura, de 

teoria, trazer leituras novas sobre a EJA e especialmente sobre a Educação 

Profissional. [...] A especialização veio para mobilizar, para sensibilizar a 

instituição sobre o que era o PROEJA, qual sua importância social. , a 

especialização trouxe acréscimos na prática sim, mas bem mais leitura, bem 

mais teoria, e que se doou aos estudos e leituras posteriores, somando ao 

que foi aprendido na especialização. 

 

Sob esta ótica, R6 adiciona, 

 

A especialização foi uma marco em sua formação. Sou pedagoga há muito 

tempo, mas não tinha ainda nenhuma especialização, e esta oferecida pelo 

CEFET somou muito, e melhor, era gratuita. No inicio fui atrás sim atrás do 

aumento do salario, quem não foi? Depois, quando conheci o que era o 

PROEJA, me apaixonei. A teoria lá ensinada era muito nova, no pais todo 

ninguém sabia aquilo, fiquei toda metida. Ia poder acrescentar, ser uma 

pessoa que poderia trazer mudança na vida de muita gente. E impossível 

uma formação não mudar a gente, não trazer um repensar. 

 

Corroborando, R3 finaliza: 

 

A especialização contribuiu para a sua prática na Matemática. A 

Especialização foi oferecida para trabalhar com estas turmas, no momento 

da implantação do Proeja, particularmente, esta especialização contribui 

realmente como o pensamento em que tínhamos em relação à Educação de 

Jovens e Adultos. 

 

Sobre esta pergunta norteadora podemos analisar que a especialização foi sim um 

grande marco na vida profissional destes egressos, talvez até um divisor de águas, 

especialmente quando dizem que houve um grande acréscimo teórico, haja vista que a prática 

como já foi citado anteriormente, não foi aplicada no curso. É importante ressaltar que a teoria 

tem seu papel fundamental, mas a prática também é necessária neste processo de formação. 

Caminhando na ótica da impossibilidade de dissociação teoria e prática, Pimenta 

(2002, p. 24) afirma que: 
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O saber docente não é formado apenas da prática, sendo também nutrido 

pelas teorias da educação. Dessa forma, a teoria tem importância 

fundamental na formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados 

pontos de vista para uma ação contextualizada, oferecendo perspectivas de 

análise para que os professores compreendam os contextos históricos, 

sociais, culturais, organizacionais e de si próprios como profissionais.  
 

Sendo assim, a teoria tem sua importância vicária na formação deste profissional da 

educação, mas ela não pode estar sozinha, ela caminha paralela à prática.  

Passando à pergunta seguinte, se na visão do entrevistado era possível realmente 

adequar o currículo às demandas da sociedade, tivemos as seguintes considerações, 

 

[...] é possível sim, com certeza. Porque ele conhece a parte a prática, cadê 

a parte teórica? E ele tem essa necessidade. Atualmente o mercado faz essa 

cobrança. O mercado quer documentos (R4). 

 

Sobre o assunto R6 salienta, 

 

O currículo do Proeja deve sim atender ao mundo, de que adianta a gente 

formar e este aluno não ter emprego depois? Temos que estudar as 

demandas da sociedade e do mundo do trabalho, ele deve orientar a 

abertura dos cursos, mas aqui não é assim, são sempre os mesmos cursos, 

tem gente que sai e nem tem emprego, porque tem muita gente formada na 

área.  
 

 

R2 completa, 
 

O currículo do curso deve ser integrado e adequado às realidades, se 

sempre continuarmos oferecendo os mesmos cursos só para dizer que 

estamos fazendo, é hipocrisia. Temos sim que ofertar cursos necessários, 

será que não precisamos do técnico em bar, do técnico em segurança do 

trabalho, do técnico em enfermagem? Por que a gente sempre trabalha os 

mesmos, mecânica, eletrotécnica, informática, edificações, acho que já 

esgotou este mercado. 

 

Ainda neste sentido, R1 finaliza, 

 

Que é possível ouvir a comunidade, para trazer a necessidade da região e 

poder ofertar o curso ideal, que nem sempre as audiências públicas revelam 

os anseios da região, que precisa se ver qual a característica que a 

população precisa. 
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 É interessante aqui reforçar a ideia de que os sistemas de ensino, apoiados na 

participação coletiva dos sujeitos envolvidos nas teorias educacionais, busquem a respectiva 

solução para organizar seus currículos, pois ninguém mais que o próprio grupo, o próprio 

coletivo conhece a realidade, e, portanto, está mais habilitado para tomar decisões a respeito 

do currículo que se vai levar à prática (BRASIL, 2006). Observamos pelas falas dos 

entrevistados que o currículo dos cursos Proeja do IFPA campus Belém não se adéqua à 

realidade, o que leva a crer que os cursos não atendem às demandas do mundo do trabalho, o 

que descaracteriza toda a finalidade dos IFs, de ofertar cursos que atendam às demandas 

locais e de APLs. É necessário que a instituição considere as particularidades regionais 

objetivando atender às demandas e especialmente ao desenvolvimento sustentável.  

Brasil (2006) sobre esta importância de trazer as demandas da sociedade para a 

construção do currículo destaca que, 

 

 A proximidade do ensino médio e da educação profissional para com a 

realidade social dos jovens, dos trabalhadores, do mundo do trabalho, da 

economia, das empresas e das tecnologias, ou seja, da ciência, cultura, e do 

trabalho, torna não só necessário assumir o desenvolvimento local e regional 

como ponto de partida e de atividade formativa, mas necessita constituir-se 

em um compromisso de todas as instituições, politicas, escolas e educadores 

a transformação e a superação das desigualdades regionais existentes no 

Brasil. 

 

 Sobre a quarta pergunta, se a integração curricular na instituição é possível ou ainda 

está no âmbito teórico, no imaginário das pessoas e a que ou quem você atribui esta realidade, 

obtivemos as seguintes respostas: 

 

Então, hoje em dia ainda continua isso e essa coisa da integração já vem a 

tempo, a gente querendo integrar, fala de integração e todo ano, no 

planejamento tenta convergir e aí diverge (R3). 
 

 

R6 admite que, 

A integração ainda está nas ideias, na vontade, na sala de aula não 

acontece, na verdade alguns tentam se juntar, fazer um curso mais ou menos 

integrado, se é que é possível isso, mas são poucos que se dedicam a isso. 

Sei de professores que sentam juntos, planejam, mas e os outros? Assim não 

se dá a integração nunca, nem que façam a especialização, isso é da gente, é 

da cabeça da gente, da nossa responsabilidade com o futuro dos alunos.  
 

R2 sobre esta questão também afirma que, 
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Não vejo não. Desconheço cursos que sejam integrados aqui. Tudo é ainda 

no papel, ninguém avança, o pessoal não gosta destas novidades que a 

educação traz, professor quer ser a mesma coisa a vida toda.  

 

Diante das falas, fica evidente que a instituição ainda não trabalha na proposta da 

integração em seu sentido pleno. Este é um problema grande que precisa ser revisto 

imediatamente, pois a proposta de curso deve ser executada, e existem na instituição pelo 

menos 10 cursos de ensino médio integrado e 4 cursos Proeja. Sobre esta definição e 

caracterização da integração, o Documento Base do Proeja (2007, pág.41) contribui quando 

diz que, 

 

O que se pretende é uma integração epistemológica, de conteúdos, de 

metodologias e de práticas educativas. Refere-se a uma integração teoria-

prática, entre o saber e o saber-fazer. Em relação ao currículo, pode ser 

traduzido em termos de integração entre uma formação humana mais geral, 

uma formação para o ensino médio e para a formação profissional.  Assim, 

alunos e professores - sujeitos históricos de sua própria ação – engajam-se 

num processo de construção coletiva que restaura a unidade do 

conhecimento e a sua própria. 
 

 Ramos (2005, p. 122) completa, 

  

É importante reiterar que a sobreposição de disciplinas consideradas de 

formação geral e de formação específica ao longo do curso não é o mesmo 

que integração, assim como não o é a adição de um ano de estudos 

profissionais a três do ensino médio. Ela exige a relação entre 

conhecimentos gerais e específicos e que sejam construídos continuamente 

ao longo da formação, sob eixos do trabalho, ciência e cultura. 

 

Integrar é, portanto, uma ação conjunta entre professor, aluno e escola. A superação 

desta visão de ensino fragmentado precisa ser alcançada pelo IFPA, a fim de que ele cumpra 

na totalidade sua proposta que é nata da Rede que é a integração. 

Sobre a questão dos entrevistados acharem ou não que a sua formação continuada 

contribuiu para sua mudança de concepção e postura diante das turmas do PROEJA, tivemos 

as seguintes respostas: 

 

No início fui atrás sim atrás do aumento do salário, quem não foi? Depois, 

quando conheci o que era o PROEJA, me apaixonei. A teoria lá ensinada 

era muito nova, no pais todo ninguém sabia aquilo, fiquei toda metida. Ia 

poder acrescentar, ser uma pessoa que poderia trazer mudança na vida de 

muita gente. Então entrei de cabeça, eles procuram a gente direto, para 

conversar da vida, para falar de professor, para jogar conversa fora (R6). 
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[...] a especialização trouxe acréscimos na prática sim, mas bem mais 

leitura, bem mais teoria, e que se doou aos estudos e leituras posteriores, 

somando ao que foi aprendido na especialização. Que o profissional precisa 

correr atrás, que as formações são a diretriz, cada um precisa se atualizar, 

precisa somar, não ficar parado. Que sempre estuda para as turmas, que 

cada turma é pensada de forma diferenciada (R1) 

 

A especialização me deu outra visão sim. Não vejo com pena, mas como 

sujeitos diferentes, que merecem aulas diferentes, contextualizadas, aulas 

boas e planejadas (R10). 

 

Nossa, como contribuiu. Pena que o proeja esteja tão ruim das pernas. Mas 

a gente sozinho não consegue mudar. É preciso um todo, que todo mundo 

reveja suas posturas e seus preconceitos, não precisa nem fazer 

especialização, basta ser humano (R9). 

 

Sem dúvidas contribuiu. Dificilmente você entra e sai do mesmo jeito. A 

gente aprende muita coisa nova (R8). 

 

Converso muito com os meninos. Vejo-os como sujeitos cidadãos que vêm 

estudar todos os dias, cansados, precisam de um apoio, de um profissional 

que esteja ali para somar, não para lhe colocar para baixo, faço minha 

parte, e devo muito à especialização (R7). 
 

 

Podemos concluir a partir das falas que a especialização contribuiu com a mudança de 

postura nas salas, na prática, no desenvolvimento das aulas, pelo menos dos entrevistados. 

Infelizmente esta não é uma via de regra, pois ainda temos muitos alunos egressos que sequer 

pisaram na sala do Proeja ou participaram das discussões sobre as propostas de curso.   

Finalmente, com relação à ultima pergunta, na concepção do entrevistado, o que leva 

os alunos egressos da especialização a não estarem atuando na área, a mesma já foi 

respondida anteriormente no texto, sendo que na fala da maioria dos respondentes ficou 

evidente que o interesse na formação era somente financeiro, o que traduz hoje em 

professores que fizeram a especialização não estarem nas turmas. É notória a dificuldade em 

conseguir que os professores e técnicos egressos da especialização assumam o Proeja, e 

apliquem os conhecimentos adquiridos no curso. É claro o descaso com esta forma de ensino 

na instituição, especialmente por aqueles que foram formados para atendê-los.  

 

Finalmente o relatório de caso: a construção coletiva 

 

Ao finalizarmos nosso Círculo Hermenêutico Dialético, decidimos encaminhar via e-

mail ao grupo de sujeitos entrevistados a proposta de construção coletiva, que deveria ser lida, 

analisada e contestada ou não pelo grupo, a fim de que fosse possível apresentar as 
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impressões daquele grupo de respondentes sobre os objetivos propostos nesta pesquisa, bem 

como de que forma veem hoje o Proeja na instituição.  

Obtivemos retorno dos respondentes, e a construção coletiva foi finalizada com a 

contribuição de cada um, sendo que alguns concordaram ipsis litteris com o texto e outros 

acrescentaram ou retiraram informações, mas deixando íntegra a informação central que 

levava ao atendimento do objetivo geral desta dissertação. Podemos então apresentar o 

relatório de caso da pesquisa, como segue abaixo. 

Tomando como base as falas dos respondentes, podemos dizer que a construção 

coletiva deste trabalho caminhou em uma só direção, ou melhor, como diz Guba e Lincoln, 

resultou no consenso de que os alunos egressos da Especialização PROEJA oferecida pelo 

IFPA que fizeram parte desta pesquisa estão utilizando ou já utilizaram em sua prática 

pedagógica os conteúdos teóricos ministrados no curso, bem como incentivaram e estão sendo 

multiplicadores da concepção do Programa na Instituição. Ressaltamos que foi a teoria que 

contribuiu já que o curso não oportunizou a prática. Lembramos que a especialização não 

visava dar ao aluno a receita de como trabalhar no Proeja, esta não é a intenção de qualquer 

formação, mas sim de dar diretrizes, trazer à tona discussões que levassem à reflexão da ação.  

Esta foi uma constatação de que o objetivo geral desta pesquisa foi alcançado, dentro 

da ótica do grupo escolhido, não aplicado ao todo de egressos, pois no universo definido nesta 

pesquisa de 10 respondentes, todos, unânimes, informaram que a especialização trouxe um 

acréscimo, possibilitou repensar, rever, reajustar posturas, planejamentos, metodologias, 

práticas, gestão. Estão ou estiveram, dentro de suas especificidades e de seu raio de atuação, 

adotando posturas diferenciadas, com base nas apresentadas no curso. Pena que muitos que 

fizeram a formação não tenham conseguido ainda esta visão diferenciada, mas quem sabe 

lendo esta dissertação possam se espelhar e ser também mais um agente multiplicador de 

práticas diferenciadas para o Proeja.  

A formação continuada de professores deve ser valorizada e disponibilizada sempre, 

pois é com ela que as mudanças podem ocorrer, as formações sempre acrescentam algo, 

mesmo que seja somente teoria. Ficou clara a necessidade de uma política forte de formação 

continuada na Rede, para que a educação profissional cresça em qualidade. O Proeja precisa 

entrar nestas discussões da formação, apesar de ter havido várias capacitações e 

investimentos, o Programa ainda caminha a passos lentos na efetivação, especialmente no 

IFPA, Campus Belém. 
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Com relação às dificuldades e possibilidades encontradas pelos professores e gestores 

com relação à efetivação do currículo integrado, foi possível constatar que ele ainda não 

conseguiu sair do âmbito das discussões teóricas, a implementação do currículo integrado em 

sua plena concepção atendendo ao Decreto nº 5840 e Documento Base ainda não ocorreu, 

mas a instituição está se organizando com um projeto piloto que visa iniciar esta efetividade, e 

ser modelo para os demais cursos. Fica reforçada a ideia da necessidade da construção 

coletiva do currículo integrado, é importante que o grupo de professores se reúna e discuta 

esta ação integrada. 

A efetivação do currículo integrado requer estudos e tem algumas especificidades que 

não podem ser desconsideradas quando se pensa na proposta de curso. O currículo é integrado 

e interdisciplinar quando adota um planejamento conjunto por parte de uma equipe 

interdisciplinar, que não se orienta apenas a produzir resultados. Nunca poderá ser imposto, já 

que significa uma tomada de atitude, que só se torna realidade quando partilhada em equipe. 

Infelizmente o currículo integrado traz um risco iminente aos que não o conhecem de perda de 

espaço a determinados professores, pois a forma fragmentada e burocratizada que o currículo 

tradicional adota a anos potencializa o distanciamento e divisão entre as disciplinas (BRASIL, 

2006). A integração vê todas as disciplinas como importantes, cada uma na sua 

especificidade. 

Sobre a importância, na visão dos alunos egressos da especialização, da formação 

continuada de professores para a compreensão e efetivação do currículo integrado concebido 

pelo Proeja, ficou claro na resposta dos respondentes que a especialização somou bastante, ela 

conseguiu abrir os caminhos das discussões, pena que ainda se esbarra no problema da gestão, 

em falta de sensibilidade de alguns docentes, mas que é possível alcançar se o grupo se unir. 

Na verdade precisamos construir um espaço que permita o engajamento de docentes das 

diversas áreas de conhecimento comprometidos com o diálogo, com a reciprocidade, com a 

partilha, com atitude, juntamente com a gestão da escola. O IFPA precisa ver o aluno do 

Proeja como orgânico, como parte do todo. 

Na opinião dos respondentes, a especialização, nos moldes em que se apresentou nos 4 

anos de oferta, não conseguiu atingir seu objetivo maior de formar profissionais com 

capacidades para atuar na elaboração de estratégias, no estabelecimento de formas criativas 

das atividades de ensino-aprendizagem e de prever pro-ativamente as condições necessárias e 

as alternativas possíveis para o desenvolvimento adequado do Proeja. Na verdade formou 

alunos, inclusive em grande quantidade, atendendo a uma matriz e um perfil exigido pelos 



117 

 

 

 

documentos oficiais, mas que não conseguiu inculcar a responsabilidade e o compromisso 

deste egresso em contribuir com seus conhecimentos para o sucesso do Proeja no campus 

Belém. Formou números, mas não foi possível traduzir estes números em qualidade do 

ensino, em resultados na sala de aula, já que ainda existe resistência e discriminação com as 

turmas do Proeja, pelo que pudemos observar na reincidência das falas dos respondentes.  

Caso venham novas turmas, sugerem que se redefina melhor o critério de seleção, com 

o cuidado para que não se torne um processo de exclusão, inclusive se vier a proposta do 

Mestrado e Doutorado na área, que seja considerado na seleção principalmente aquele que já 

atua na área, para que a instituição não venha a ter vários alunos egressos que não priorizam 

sua atuação nessa área, e com isso deixam de contribuir para a melhoria do ensino. É 

necessário se atribuir compromisso e responsabilidade a quem estuda para que mostre sua 

contribuição na prática, atuando nos cursos, seja no desenvolvimento didático, seja na gestão, 

pois teoricamente já temos vários estudos que apontam os problemas. Precisamos de gente 

interessada em mudar efetivamente a realidade. 

Ficou evidente também nas falas que a especialização foi vista naquele momento 

como aumento no salário, foi o que impulsionou a procura pelo curso, não o cunho social e 

didático dela. 

É necessário que se adote a postura de Freire, com a conscientização, criticidade e 

mudança, estes três itens em conjunto podem melhorar o Proeja na instituição. A gestão e o 

grupo de professores precisam se conscientizar que o Proeja existe e que é um curso como os 

demais da instituição, que precisam agir com criticidade na construção das propostas 

pedagógicas e dos currículos e trabalhar com a mudança de postura e de prática.  

As falas dos respondentes revelaram a ausência de uma identidade docente em relação 

ao Proeja, descrita nas falas que há a negação do ser docente, falta identidade nos professores, 

o que pode ser um entrave no reconhecimento do Proeja como oferta na instituição. Se não me 

reconheço como professor, não assumo e incorporo a docência como postura, ignoro todos os 

saberes que são necessários para ser educador. Ser docente requer conhecimento, mas requer 

também habilidade social e emocional, e isto claramente ficou evidente nas falas de todos os 

entrevistados, falta sensibilização nos professores do Campus Belém. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao finalizar esta pesquisa, sinto um profundo sentimento de missão cumprida. Após 

quatro anos ofertando um curso, era extremamente necessário avaliá-lo, e pela experiência na 

área, sei o quanto e difícil avaliar, especialmente quando fazemos parte do processo. Mas foi 

uma experiência ímpar, sem dúvida bastante satisfatória e que possibilitou a visualização dos 

erros e acertos na proposta da especialização Proeja, a fim de que em projetos futuros, os 

pontos fracos não mais existam e os pontos positivos possam ser reforçados. 

A aplicação da metodologia construtivista e do método hermenêutico dialético, ambos 

novos para mim, foi bastante valiosa, pois foi possível ouvir, transcrever e validar as falas, e 

este é um ponto muito forte no desenvolvimento deste método, dá a ele o caráter da 

construção coletiva realmente. O retorno da construção que recebi dos respondentes, o vai e 

vem que a metodologia prevê é fundamental para que a construção final seja o mais próximo 

do real, o mais fidedigno possível, pois os entrevistados podem ler o fruto final e opinar 

sobre, de maneira que todos se envolvem nas considerações.  

Com relação ao desenvolvimento da dissertação pudemos apresentar de maneira geral 

toda a organização política e legal que norteia a educação profissional e tecnológica no Brasil, 

trazendo fatos desde a escola de aprendizes e artífices até a caracterização atual de Institutos 

Federais (à exceção da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná), única 

universidade que compõe a Rede atualmente). Apresentamos dados estatísticos recentes 

acerca da expansão da rede, bem como trouxemos o contexto político e social que 

impulsionou a implantação do decreto nº 5840/06, que apresenta o Proeja às instituições 

federais. Debatemos a proposta da especialização Proeja pensada no âmbito nacional e do 

IFPA, apresentando a proposta pedagógica do curso, somando a ela a legislação pertinente à 

discussão. 

Após a apresentação de todo o referencial que subsidiou teoricamente a pesquisa,  

podemos afirmar que com relação ao objetivo geral deste estudo, foi possível sim investigar 

se os alunos egressos escolhidos para serem os respondentes conseguem ou já conseguiram 

aplicar a teoria e partir para a prática nas aulas ou gestão do Proeja. O resultado foi que todos 

os entrevistados melhoraram sua prática, seu fazer pedagógico nas salas de aula ou na gestão, 

atribuindo à especialização esta possibilidade de reflexão, advinda das teorias apresentadas no 

curso, seja da didática, das políticas, da inclusão, das metodologias de ensino.  
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Isto mostra que a teoria pode contribuir na mudança de postura, que a formação 

continuada é necessária sempre numa instituição de ensino, especialmente de ensino técnico e 

tecnológico como o IFPA, onde estão atuando em sala de aula muitos engenheiros, arquitetos, 

administradores, que por formação não possuem a visão de como aprende especialmente um 

jovem e adulto.  

Já com relação aos objetivos específicos, foi possível contextualizar a implantação do 

programa a nível nacional e IFPA, situando o momento político antes e durante sua 

implantação. Historiamos e conceituamos a proposta de currículo integrado para o Proeja, 

trazendo a compreensão e análise de quais as dificuldades e possibilidades encontradas pelos 

professores e gestores com relação à efetivação deste currículo e finalmente identificamos e 

analisamos qual a importância, na visão dos alunos egressos da especialização, da formação 

continuada de professores na compreensão e efetivação do currículo integrado concebido pelo 

Proeja. 

Pudemos constatar que existem sim dificuldades por parte dos professores quando o 

assunto é currículo integrado, como colocá-lo em prática na sala de aula. Existem ações que a 

instituição está tomando no sentido de colaborar com as coordenações de curso na construção 

das propostas de cursos integrados. Esta atitude indica que as mudanças internas começam a 

se revelar. Pensar e realizar a integração pressupõe a existência de espaços institucionalizados 

de planejamento do currículo no cotidiano da escola, na relação com os pares e com os 

educandos.  

Como possibilidade, a integração está bem clara nas concepções, o grande impasse 

ainda se encontra na efetivação. Foi possível observar pelas falas dos respondentes que 

participaram da pesquisa que a especialização foi um marco para a compreensão das diretrizes 

que norteiam a construção de uma proposta integrada.   

Com os objetivos alcançados, acredito que tenha ficado claro ao leitor que as 

categorias formação continuada de professores, currículo integrado e saberes docentes foram 

contempladas quando definimos sessões que se propunham a explicar os conceitos, trazendo 

sempre a discussão para a educação profissional e tecnológica e para o Proeja. Impossível 

nesta situação falar de uma categoria sem o suporte da outra. Pudemos claramente identificar 

nas falas e nas entrelinhas as categorias. 

Apesar de ter sido bem evidente que alguns alunos egressos da especialização podem 

ainda ter resistência em trabalhar nas turmas, acreditamos que seja possível uma nova análise 

e uma nova chance, chamando estes professores para uma conversa e verificar a partir deles, 
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onde está o possível problema, o motivo que o leva a não aceitar o Proeja como uma 

responsabilidade sua.  

Quem sabe se a instituição promover este retorno à sensibilização sejam possíveis 

novos resultados, pois na obrigação será bem mais difícil e dolorosa a aceitação do Proeja no 

campus, uma vez que o que é imposto, e aqui temos a experiência do Decreto nº 5840 que 

colocou o Proeja nos IFs, não logra êxito, não é bem visto pelo grupo. É pela mobilização, 

pela abertura a momentos de rediscussão que podemos novamente tocar estes professores e 

gestores e buscar deles a ideia do trabalho coletivo. É a partir da ação e reflexão e reflexão da 

ação que as mudanças iniciam. 

Na verdade o que deve ser feito é o resgate da concepção educativa e social do Proeja, 

tomando como base todos os documentos que o orientam, mas é necessário que se reveja todo 

o processo, desde a oferta do curso, que não é feita há 3 anos no IFPA Campus Belém, bem 

como a capacitação do professor das turmas. Este deve estar consciente de sua função e em 

consonância com o que prevê a legislação que ampara a EJA no Brasil. 

Podemos concluir, portanto, que a especialização atingiu o objetivo de formar 

profissionais capazes de atuar com metodologias e práticas de ensino diferenciadas, apesar de 

esbarrarmos ainda na resistência que alguns possuem em não atuar nas turmas do Proeja, mas 

acreditamos que ainda haja tempo de se rever esta questão, tempo de se repensar, de 

colaborar, de construir junto a educação tão sonhada para a instituição.  

Entretanto não podemos perder de vista alguns pontos que precisam ser revistos de 

maneira urgente no âmbito nacional: que tenhamos realmente a efetivação de uma política 

pública para educação profissional que traga como uma de suas prioridades a formação de 

professores para esta modalidade de ensino, saindo do âmbito dos programas paliativos.  

Assim, caso a Rede consiga dar este passo, ganhos maiores terão os alunos da EPT, 

com professores melhores qualificados e capacitados para compreender a dinâmica e 

funcionamento desta grande modalidade de ensino chamada Educação Profissional e 

Tecnológica.  
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Decreto 5840/06 

 
DECRETO Nº 5.840, DE 13 DE JULHO DE 2006. 

 

 

Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos - PROEJA, e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inicso IV, 

da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 35 a 42 da Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, e no Decreto n
o
 5.154, de 23 de julho de 2004, no art. 6

o
, inciso III, da Lei n

o
 8.080, de 19 de 

setembro de 1990, e no art. 54, inciso XV, da Lei n
o
 8.906, de 4 de julho de 1994, 

DECRETA: 

Art. 1
o
  Fica instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, conforme 

as diretrizes estabelecidas neste Decreto. 

§ 1
o
  O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educação profissional: 

I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e 

II - educação profissional técnica de nível médio. 

§ 2
o
  Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as características dos jovens e 

adultos atendidos, e poderão ser articulados: 

I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de escolaridade do 

trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de trabalhadores, nos termos do art. 3
o
, § 2

o
, do 

Decreto n
o
 5.154, de 23 de julho de 2004; e 

II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, nos termos do art. 4
o
, § 1

o
, incisos I e 

II, do Decreto n
o
 5.154, de 2004. 

§ 3
o
  O PROEJA poderá ser adotado pelas instituições públicas dos sistemas de ensino estaduais e 

municipais e pelas entidades privadas nacionais de serviço social, aprendizagem e formação 

profissional vinculadas ao sistema sindical (“Sistema S”), sem prejuízo do disposto no § 4
o
 deste 

artigo. 

§ 4
o
  Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em qualquer caso, a partir da 

construção prévia de projeto pedagógico integrado único, inclusive quando envolver articulações 

interinstitucionais ou intergovernamentais. 

§ 5
o
  Para os fins deste Decreto, a rede de instituições federais de educação profissional 

compreende a Universidade Federal Tecnológica do Paraná, os Centros Federais de Educação 

Tecnológica, as Escolas Técnicas Federais, as Escolas Agrotécnicas Federais, as Escolas Técnicas 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.840-2006?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art3%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art4%C2%A71i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/Decreto/D5154.htm#art4%C2%A71i
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Vinculadas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II, sem prejuízo de outras instituições que 

venham a ser criadas. 

Art. 2
o
  As instituições federais de educação profissional deverão implantar cursos e programas 

regulares do PROEJA até o ano de 2007. 

§ 1
o
  As instituições referidas no caput disponibilizarão ao PROEJA, em 2006, no mínimo dez 

por cento do total das vagas de ingresso da instituição, tomando como referência o quantitativo de 

matrículas do ano anterior, ampliando essa oferta a partir do ano de 2007. 

§ 2
o
  A ampliação da oferta de que trata o § 1

o
 deverá estar incluída no plano de desenvolvimento 

institucional da instituição federal de ensino. 

Art. 3
o
  Os cursos do PROEJA, destinados à formação inicial e continuada de trabalhadores, 

deverão contar com carga horária mínima de mil e quatrocentas horas, assegurando-se 

cumulativamente: 

I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para formação geral; e 

II - a destinação de, no mínimo, duzentas horas para a formação profissional. 

Art. 4
o
  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do PROEJA deverão contar 

com carga horária mínima de duas mil e quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente: 

I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação geral; 

II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação profissional técnica; e 

III - a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos normativos do Conselho 

Nacional de Educação para a educação profissional técnica de nível médio, para o ensino fundamental, 

para o ensino médio e para a educação de jovens e adultos. 

Art. 5
o
  As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão 

responsáveis pela estruturação dos cursos oferecidos e pela expedição de certificados e diplomas. 

Parágrafo único.  As áreas profissionais escolhidas para a estruturação dos cursos serão, 

preferencialmente, as que maior sintonia guardarem com as demandas de nível local e regional, de 

forma a contribuir com o fortalecimento das estratégias de desenvolvimento socioeconômico e 

cultural. 

Art. 6
o
  O aluno que demonstrar a qualquer tempo aproveitamento no curso de educação 

profissional técnica de nível médio, no âmbito do PROEJA, fará jus à obtenção do correspondente 

diploma, com validade nacional, tanto para fins de habilitação na respectiva área profissional, quanto 

para atestar a conclusão do ensino médio, possibilitando o prosseguimento de estudos em nível 

superior. 

Parágrafo único.  Todos os cursos e programas do PROEJA devem prever a possibilidade de 

conclusão, a qualquer tempo, desde que demonstrado aproveitamento e atingidos os objetivos desse 

nível de ensino, mediante avaliação e reconhecimento por parte da respectiva instituição de ensino. 
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Art. 7
o
  As instituições ofertantes de cursos e programas do PROEJA poderão aferir e reconhecer, 

mediante avaliação individual, conhecimentos e habilidades obtidos em processos formativos extra-

escolares. 

Art. 8
o
  Os diplomas de cursos técnicos de nível médio desenvolvidos no âmbito do PROEJA 

terão validade nacional,  conforme a legislação aplicável. 

Art. 9
o
  O acompanhamento e o controle social da implementação nacional do PROEJA será 

exercido por comitê nacional, com função consultiva. 

Parágrafo único.  A composição, as atribuições e o regimento do comitê de que trata o caput deste 

artigo serão definidos conjuntamente pelos Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego. 

Art. 10.  O § 2
o
 do art. 28 do Decreto n

o
 5.773, de 9 de maio de 2006, passa a vigorar com a 

seguinte redação: 

“§ 2
o
  A criação de cursos de graduação em direito e em medicina, odontologia e psicologia, inclusive 

em universidades e centros universitários, deverá ser submetida, respectivamente, à manifestação do 

Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Conselho Nacional de Saúde, 

previamente à autorização pelo Ministério da Educação.” (NR) 

Art. 11.  Fica revogado o Decreto n
o
 5.478, de 24 de junho de 2005. 

Art. 12.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 13 de  julho de 2006; 185
o
 da Independência e 118

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.7.2006 
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Decreto 5154/04 

 
 

 

DECRETO Nº 5.154 DE 23 DE JULHO DE 2004. 

 

 

Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da 

Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, 

e dá outras providências. 

        O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso IV, 

da Constituição, 

        DECRETA: 

        Art. 1
o
  A educação profissional, prevista no art. 39 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), observadas as diretrizes curriculares nacionais 

definidas pelo Conselho Nacional de Educação, será desenvolvida por meio de cursos e programas de: 

        I - formação inicial e continuada de trabalhadores; 

        II - educação profissional técnica de nível médio; e 

        III - educação profissional tecnológica de graduação e de pós-graduação. 

        Art. 2º  A educação profissional observará as seguintes premissas: 

        I - organização, por áreas profissionais, em função da estrutura sócio-ocupacional e tecnológica; 

        II - articulação de esforços das áreas da educação, do trabalho e emprego, e da ciência e 

tecnologia. 

        Art. 3º  Os cursos e programas de formação inicial e continuada de trabalhadores, referidos no 

inciso I do art. 1
o
, incluídos a capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização, em 

todos os níveis de escolaridade, poderão ser ofertados segundo itinerários formativos, objetivando o 

desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva e social. 

        § 1
o
  Para fins do disposto no caput considera-se itinerário formativo o conjunto de etapas que 

compõem a organização da educação profissional em uma determinada área, possibilitando o 

aproveitamento contínuo e articulado dos estudos. 

        § 2
o
  Os cursos mencionados no caput articular-se-ão, preferencialmente, com os cursos de 

educação de jovens e adultos, objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de 

escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com aproveitamento dos referidos cursos, fará 

jus a certificados de formação inicial ou continuada para o trabalho.  

        Art. 4
o
  A educação profissional técnica de nível médio, nos termos dispostos no § 2

o
 do art. 36, 

art. 40 e parágrafo único do art. 41 da Lei n
o
 9.394, de 1996, será desenvolvida de forma articulada 

com o ensino médio, observados: 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%205.154-2004?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art39
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art36%C2%A72
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art40
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art41p
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        I - os objetivos contidos nas diretrizes curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de 

Educação; 

        II - as normas complementares dos respectivos sistemas de ensino; e 

        III - as exigências de cada instituição de ensino, nos termos de seu projeto pedagógico. 

        § 1
o
  A articulação entre a educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio dar-se-á 

de forma: 

        I - integrada, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, sendo o curso 

planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma 

instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno;  

        II - concomitante, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental ou esteja 

cursando o ensino médio, na qual a complementaridade entre a educação profissional técnica de nível 

médio e o ensino médio pressupõe a existência de matrículas distintas para cada curso, podendo 

ocorrer: 

        a) na mesma instituição de ensino, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis;  

        b) em instituições de ensino distintas, aproveitando-se as oportunidades educacionais disponíveis; 

ou 

        c) em instituições de ensino distintas, mediante convênios de intercomplementaridade, visando o 

planejamento e o desenvolvimento de projetos pedagógicos unificados; 

        III - subseqüente, oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino médio. 

        § 2
o
  Na hipótese prevista no inciso I do § 1

o
, a instituição de ensino deverá, observados o inciso I 

do art. 24 da Lei n
o
 9.394, de 1996, e as diretrizes curriculares nacionais para a educação profissional 

técnica de nível médio, ampliar a carga horária total do curso, a fim de assegurar, simultaneamente, o 

cumprimento das finalidades estabelecidas para a formação geral e as condições de preparação para o 

exercício de profissões técnicas. 

        Art. 5
o
  Os cursos de educação profissional tecnológica de graduação e pós-graduação organizar-

se-ão, no que concerne aos objetivos, características e duração, de acordo com as diretrizes 

curriculares nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação. 

        Art. 6
o
  Os cursos e programas de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de 

educação profissional tecnológica de graduação, quando estruturados e organizados em etapas com 

terminalidade, incluirão saídas intermediárias, que possibilitarão a obtenção de certificados de 

qualificação para o trabalho após sua conclusão com aproveitamento. 

        § 1
o
  Para fins do disposto no caput considera-se etapa com terminalidade a conclusão 

intermediária de cursos de educação profissional técnica de nível médio ou de cursos de educação 

profissional tecnológica de graduação que caracterize uma qualificação para o trabalho, claramente 

definida e com identidade própria. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24i
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art24i
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        § 2
o
  As etapas com terminalidade deverão estar articuladas entre si, compondo os itinerários 

formativos e os respectivos perfis profissionais de conclusão. 

        Art. 7
o
  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio e os cursos de educação 

profissional tecnológica de graduação conduzem à diplomação após sua conclusão com 

aproveitamento. 

        Parágrafo único.  Para a obtenção do diploma de técnico de nível médio, o aluno deverá concluir 

seus estudos de educação profissional técnica de nível médio e de ensino médio. 

        Art. 8
o
 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 

       Art. 9
o
 Revoga-se o Decreto n

o
 2.208, de 17 de abril de 1997. 

Brasília, 23 de julho de 2004; 183º da Independência e 116º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 26.7.2004 
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Lei 11.892/08 

 

LEI Nº 11.892, DE29 DE DEZEMBRO DE 2008. 

 

 

Institui a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, cria os Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia, e dá outras 

providências. 

 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte Lei: 

CAPÍTULO I 

DA REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL, CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA 

Art. 1
o
 Fica instituída, no âmbito do sistema federal de ensino, a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, vinculada ao Ministério da Educação e constituída pelas 

seguintes instituições: 

I - Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais; 

II - Universidade Tecnológica Federal do Paraná - UTFPR; 

III - Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - CEFET-RJ e de 

Minas Gerais - CEFET-MG; 

IV - Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais. 

Parágrafo único. As instituições mencionadas nos incisos I, II e III do caput deste artigo 

possuem natureza jurídica de autarquia, detentoras de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar. 

Art. 2
o
 Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação profissional e tecnológica nas 

diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 

com as suas práticas pedagógicas, nos termos desta Lei. 

§ 1
o
 Para efeito da incidência das disposições que regem a regulação, avaliação e supervisão das 

instituições e dos cursos de educação superior, os Institutos Federais são equiparados às universidades 

federais. 

§ 2
o
 No âmbito de sua atuação, os Institutos Federais exercerão o papel de instituições 

acreditadoras e certificadoras de competências profissionais. 

§ 3
o
 Os Institutos Federais terão autonomia para criar e extinguir cursos, nos limites de sua área 

de atuação territorial, bem como para registrar diplomas dos cursos por eles oferecidos, mediante 
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autorização do seu Conselho Superior, aplicando-se, no caso da oferta de cursos a distância, a 

legislação específica. 

Art. 3
o
 A UTFPR configura-se como universidade especializada, nos termos do parágrafo único 

do art. 52 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, regendo-se pelos princípios, finalidades e 

objetivos constantes da Lei 11.184, de 7 de outubro de 2005. 

Art. 4
o
 As Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais são estabelecimentos de 

ensino pertencentes à estrutura organizacional das universidades federais, dedicando-se, 

precipuamente, à oferta de formação profissional técnica de nível médio, em suas respectivas áreas de 

atuação. 

CAPÍTULO II 

DOS INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

Seção I 

Da Criação dos Institutos Federais 

Art. 5
o
 Ficam criados os seguintes Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia: 

I - Instituto Federal do Acre, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Acre; 

II - Instituto Federal de Alagoas, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Alagoas e da Escola Agrotécnica Federal de Satuba; 

III - Instituto Federal do Amapá, mediante transformação da Escola Técnica Federal do Amapá; 

IV - Instituto Federal do Amazonas, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Amazonas e das Escolas Agrotécnicas Federais de Manaus e de São Gabriel da 

Cachoeira; 

V - Instituto Federal da Bahia, mediante transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Bahia; 

VI - Instituto Federal Baiano, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais de Catu, 

de Guanambi (Antonio José Teixeira), de Santa Inês e de Senhor do Bonfim;  

VII - Instituto Federal de Brasília, mediante transformação da Escola Técnica Federal de 

Brasília; 

VIII - Instituto Federal do Ceará, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Ceará e das Escolas Agrotécnicas Federais de Crato e de Iguatu; 

IX - Instituto Federal do Espírito Santo, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Espírito Santo e das Escolas Agrotécnicas Federais de Alegre, de Colatina e de Santa 

Teresa; 

X - Instituto Federal de Goiás, mediante transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Goiás; 

XI - Instituto Federal Goiano, mediante integração dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica de Rio Verde e de Urutaí, e da Escola Agrotécnica Federal de Ceres; 

http://www.leidireto.com.br/lei-9394.html
http://www.leidireto.com.br/lei-11184.html
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XII - Instituto Federal do Maranhão, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Maranhão e das Escolas Agrotécnicas Federais de Codó, de São Luís e de São 

Raimundo das Mangabeiras; 

XIII - Instituto Federal de Minas Gerais, mediante integração dos Centros Federais de Educação 

Tecnológica de Ouro Preto e de Bambuí, e da Escola Agrotécnica Federal de São João Evangelista; 

XIV - Instituto Federal do Norte de Minas Gerais, mediante integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Januária e da Escola Agrotécnica Federal de Salinas; 

XV - Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, mediante integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Rio Pomba e da Escola Agrotécnica Federal de Barbacena; 

XVI - Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, mediante integração das Escolas Agrotécnicas 

Federais de Inconfidentes, de Machado e de Muzambinho; 

XVII - Instituto Federal do Triângulo Mineiro, mediante integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Uberaba e da Escola Agrotécnica Federal de Uberlândia; 

XVIII - Instituto Federal de Mato Grosso, mediante integração dos Centros Federais de 

Educação Tecnológica de Mato Grosso e de Cuiabá, e da Escola Agrotécnica Federal de Cáceres; 

XIX - Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, mediante integração da Escola Técnica Federal 

de Mato Grosso do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Nova Andradina; 

XX - Instituto Federal do Pará, mediante integração do Centro Federal de Educação Tecnológica 

do Pará e das Escolas Agrotécnicas Federais de Castanhal e de Marabá; 

XXI - Instituto Federal da Paraíba, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica da Paraíba e da Escola Agrotécnica Federal de Sousa; 

XXII - Instituto Federal de Pernambuco, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Pernambuco e das Escolas Agrotécnicas Federais de Barreiros, de Belo Jardim e de 

Vitória de Santo Antão; 

XXIII - Instituto Federal do Sertão Pernambucano, mediante transformação do Centro Federal 

de Educação Tecnológica de Petrolina; 

XXIV - Instituto Federal do Piauí, mediante transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica do Piauí; 

XXV - Instituto Federal do Paraná, mediante transformação da Escola Técnica da Universidade 

Federal do Paraná; 

XXVI - Instituto Federal do Rio de Janeiro, mediante transformação do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Química de Nilópolis; 

XXVII - Instituto Federal Fluminense, mediante transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Campos; 

XXVIII - Instituto Federal do Rio Grande do Norte, mediante transformação do Centro Federal 

de Educação Tecnológica do Rio Grande do Norte; 



137 

 

 

 

XXIX - Instituto Federal do Rio Grande do Sul, mediante integração do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Bento Gonçalves, da Escola Técnica Federal de Canoas e da Escola 

Agrotécnica Federal de Sertão; 

XXX - Instituto Federal Farroupilha, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de São Vicente do Sul e da Escola Agrotécnica Federal de Alegrete; 

XXXI - Instituto Federal Sul-rio-grandense, mediante transformação do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Pelotas; 

XXXII - Instituto Federal de Rondônia, mediante integração da Escola Técnica Federal de 

Rondônia e da Escola Agrotécnica Federal de Colorado do Oeste; 

XXXIII - Instituto Federal de Roraima, mediante transformação do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Roraima; 

XXXIV - Instituto Federal de Santa Catarina, mediante transformação do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de Santa Catarina; 

XXXV - Instituto Federal Catarinense, mediante integração das Escolas Agrotécnicas Federais 

de Concórdia, de Rio do Sul e de Sombrio; 

XXXVI - Instituto Federal de São Paulo, mediante transformação do Centro Federal de 

Educação Tecnológica de São Paulo; 

XXXVII - Instituto Federal de Sergipe, mediante integração do Centro Federal de Educação 

Tecnológica de Sergipe e da Escola Agrotécnica Federal de São Cristóvão; e 

XXXVIII - Instituto Federal do Tocantins, mediante integração da Escola Técnica Federal de 

Palmas e da Escola Agrotécnica Federal de Araguatins. 

§ 1
o
 As localidades onde serão constituídas as reitorias dos Institutos Federais constam do 

Anexo I desta Lei. 

§ 2
o
 A unidade de ensino que compõe a estrutura organizacional de instituição transformada ou 

integrada em Instituto Federal passa de forma automática, independentemente de qualquer 

formalidade, à condição de campus da nova instituição. 

§ 3
o
 A relação de Escolas Técnicas Vinculadas a Universidades Federais que passam a integrar 

os Institutos Federais consta do Anexo II desta Lei. 

§ 4
o
 As Escolas Técnicas Vinculadas às Universidades Federais não mencionadas na 

composição dos Institutos Federais, conforme relação constante do Anexo III desta Lei, poderão, 

mediante aprovação do Conselho Superior de sua respectiva universidade federal, propor ao 

Ministério da Educação a adesão ao Instituto Federal que esteja constituído na mesma base territorial. 

§ 5
o
 A relação dos campi que integrarão cada um dos Institutos Federais criados nos termos 

desta Lei será estabelecida em ato do Ministro de Estado da Educação. 

Seção II 

Das Finalidades e Características dos Institutos Federais 
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Art. 6
o
 Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e modalidades, formando 

e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da economia, com 

ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e nacional; 

II - desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e investigativo 

de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades 

regionais; 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação profissional e 

educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de pessoal e os recursos de gestão; 

IV - orientar sua oferta formativa em benefício da consolidação e fortalecimento dos arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais, identificados com base no mapeamento das potencialidades de 

desenvolvimento socioeconômico e cultural no âmbito de atuação do Instituto Federal; 

V - constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e de ciências 

aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito crítico, voltado à investigação 

empírica; 

VI - qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo capacitação técnica e atualização pedagógica aos docentes 

das redes públicas de ensino; 

VII - desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica; 

VIII - realizar e estimular a pesquisa aplicada, a produção cultural, o empreendedorismo, o 

cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; 

IX - promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias sociais, 

notadamente as voltadas à preservação do meio ambiente. 

Seção III 

Dos Objetivos dos Institutos Federais 

Art. 7
o
 Observadas as finalidades e características definidas no art. 6

o
 desta Lei, são objetivos 

dos Institutos Federais: 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma de cursos 

integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 

adultos; 

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em todos os níveis 

de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

III - realizar pesquisas aplicadas, estimulando o desenvolvimento de soluções técnicas e 

tecnológicas, estendendo seus benefícios à comunidade; 
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IV - desenvolver atividades de extensão de acordo com os princípios e finalidades da educação 

profissional e tecnológica, em articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais, e com 

ênfase na produção, desenvolvimento e difusão de conhecimentos científicos e tecnológicos; 

V - estimular e apoiar processos educativos que levem à geração de trabalho e renda e à 

emancipação do cidadão na perspectiva do desenvolvimento socioeconômico local e regional; e 

VI - ministrar em nível de educação superior: 

a) cursos superiores de tecnologia visando à formação de profissionais para os diferentes setores 

da economia; 

b) cursos de licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com vistas na 

formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e matemática, e para 

a educação profissional; 

c) cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os diferentes 

setores da economia e áreas do conhecimento; 

d) cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento e especialização, visando à formação 

de especialistas nas diferentes áreas do conhecimento; e  

e) cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado e doutorado, que contribuam para 

promover o estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e tecnologia, com vistas no 

processo de geração e inovação tecnológica. 

Art. 8
o
 No desenvolvimento da sua ação acadêmica, o Instituto Federal, em cada exercício, 

deverá garantir o mínimo de 50% (cinqüenta por cento) de suas vagas para atender aos objetivos 

definidos no inciso I do caput do art. 7
o
 desta Lei, e o mínimo de 20% (vinte por cento) de suas vagas 

para atender ao previsto na alínea b do inciso VI do caput do citado art. 7
o
. 

§ 1
o
 O cumprimento dos percentuais referidos no caput deverá observar o conceito de aluno-

equivalente, conforme regulamentação a ser expedida pelo Ministério da Educação. 

§ 2
o
 Nas regiões em que as demandas sociais pela formação em nível superior justificarem, o 

Conselho Superior do Instituto Federal poderá, com anuência do Ministério da Educação, autorizar o 

ajuste da oferta desse nível de ensino, sem prejuízo do índice definido no caput deste artigo, para 

atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7
o
 desta Lei. 

Seção IV 

Da Estrutura Organizacional dos Institutos Federais 

Art. 9
o
 Cada Instituto Federal é organizado em estrutura multicampi, com proposta orçamentária 

anual identificada para cada campus e a reitoria, exceto no que diz respeito a pessoal, encargos sociais 

e benefícios aos servidores. 

Art. 10. A administração dos Institutos Federais terá como órgãos superiores o Colégio de 

Dirigentes e o Conselho Superior. 
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§ 1
o
 As presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão exercidas pelo 

Reitor do Instituto Federal. 

§ 2
o
 O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-

Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal. 

§ 3
o
 O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será composto por representantes 

dos docentes, dos estudantes, dos servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da 

sociedade civil, do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, 

assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. 

§ 4
o
 O estatuto do Instituto Federal disporá sobre a estruturação, as competências e as normas de 

funcionamento do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior. 

Art. 11. Os Institutos Federais terão como órgão executivo a reitoria, composta por 1 (um) 

Reitor e 5 (cinco) Pró-Reitores. 

§ 1
o
 Poderão ser nomeados Pró-Reitores os servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira 

docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativos do Plano de 

Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que possuam o mínimo de 5 (cinco) 

anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e tecnológica. 

§ 2
o
 A reitoria, como órgão de administração central, poderá ser instalada em espaço físico 

distinto de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que previsto em seu estatuto e 

aprovado pelo Ministério da Educação. 

Art. 12. Os Reitores serão nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 4 (quatro) 

anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade escolar do respectivo 

Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 

(um terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a 

manifestação do corpo discente. 

§ 1
o
 Poderão candidatar-se ao cargo de Reitor os docentes pertencentes ao Quadro de Pessoal 

Ativo Permanente de qualquer dos campi que integram o Instituto Federal, desde que possuam o 

mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação profissional e 

tecnológica e que atendam a, pelo menos, um dos seguintes requisitos: 

I - possuir o título de doutor; ou 

II - estar posicionado nas Classes DIV ou DV da Carreira do Magistério do Ensino Básico, 

Técnico e Tecnológico, ou na Classe de Professor Associado da Carreira do Magistério Superior. 

§ 2
o
 O mandato de Reitor extingue-se pelo decurso do prazo ou, antes desse prazo, pela 

aposentadoria, voluntária ou compulsória, pela renúncia e pela destituição ou vacância do cargo. 

§ 3
o
 Os Pró-Reitores são nomeados pelo Reitor do Instituto Federal, nos termos da legislação 

aplicável à nomeação de cargos de direção. 
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Art. 13. Os campi serão dirigidos por Diretores-Gerais, nomeados pelo Reitor para mandato de 

4 (quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade do respectivo 

campus, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um 

terço) para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a 

manifestação do corpo discente. 

§ 1
o
 Poderão candidatar-se ao cargo de Diretor-Geral do campus os servidores ocupantes de 

cargo efetivo da carreira docente ou de cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-

administrativos do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, desde que 

possuam o mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício em instituição federal de educação 

profissional e tecnológica e que se enquadrem em pelo menos uma das seguintes situações: 

I - preencher os requisitos exigidos para a candidatura ao cargo de Reitor do Instituto Federal; 

II - possuir o mínimo de 2 (dois) anos de exercício em cargo ou função de gestão na instituição; 

ou 

III - ter concluído, com aproveitamento, curso de formação para o exercício de cargo ou função 

de gestão em instituições da administração pública. 

§ 2
o
 O Ministério da Educação expedirá normas complementares dispondo sobre o 

reconhecimento, a validação e a oferta regular dos cursos de que trata o inciso III do § 1
o
 deste artigo. 

CAPÍTULO III 

DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 

Art. 14. O Diretor-Geral de instituição transformada ou integrada em Instituto Federal nomeado 

para o cargo de Reitor da nova instituição exercerá esse cargo até o final de seu mandato em curso e 

em caráter pro tempore, com a incumbência de promover, no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) 

dias, a elaboração e encaminhamento ao Ministério da Educação da proposta de estatuto e de plano de 

desenvolvimento institucional do Instituto Federal, assegurada a participação da comunidade 

acadêmica na construção dos referidos instrumentos. 

§ 1
o
 Os Diretores-Gerais das instituições transformadas em campus de Instituto Federal 

exercerão, até o final de seu mandato e em caráter pro tempore, o cargo de Diretor-Geral do respectivo 

campus. 

§ 2
o
 Nos campi em processo de implantação, os cargos de Diretor-Geral serão providos em 

caráter pro tempore, por nomeação do Reitor do Instituto Federal, até que seja possível identificar 

candidatos que atendam aos requisitos previstos no § 1
o
 do art. 13 desta Lei. 

§ 3
o
 O Diretor-Geral nomeado para o cargo de Reitor Pro-Tempore do Instituto Federal, ou de 

Diretor-Geral Pro-Tempore do Campus, não poderá candidatar-se a um novo mandato, desde que já se 

encontre no exercício do segundo mandato, em observância ao limite máximo de investidura 

permitida, que são de 2 (dois) mandatos consecutivos. 
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Art. 15. A criação de novas instituições federais de educação profissional e tecnológica, bem 

como a expansão das instituições já existentes, levará em conta o modelo de Instituto Federal, 

observando ainda os parâmetros e as normas definidas pelo Ministério da Educação. 

Art. 16. Ficam redistribuídos para os Institutos Federais criados nos termos desta Lei todos os 

cargos e funções, ocupados e vagos, pertencentes aos quadros de pessoal das respectivas instituições 

que os integram. 

§ 1
o
 Todos os servidores e funcionários serão mantidos em sua lotação atual, exceto aqueles que 

forem designados pela administração superior de cada Instituto Federal para integrar o quadro de 

pessoal da Reitoria. 

§ 2
o
 A mudança de lotação de servidores entre diferentes campi de um mesmo Instituto Federal 

deverá observar o instituto da remoção, nos termos do art. 36 da Lei 8.112, de 11 de dezembro de 

1990. 

Art. 17. O patrimônio de cada um dos novos Institutos Federais será constituído:  

I - pelos bens e direitos que compõem o patrimônio de cada uma das instituições que o integram, 

os quais ficam automaticamente transferidos, sem reservas ou condições, ao novo ente; 

II - pelos bens e direitos que vier a adquirir;  

III - pelas doações ou legados que receber; e  

IV - por incorporações que resultem de serviços por ele realizado. 

Parágrafo único. Os bens e direitos do Instituto Federal serão utilizados ou aplicados, 

exclusivamente, para a consecução de seus objetivos, não podendo ser alienados a não ser nos casos e 

condições permitidos em lei. 

Art. 18. Os Centros Federais de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca CEFET-RJ e 

de Minas Gerais - CEFET-MG, não inseridos no reordenamento de que trata o art. 5
o
 desta Lei, 

permanecem como entidades autárquicas vinculadas ao Ministério da Educação, configurando-se 

como instituições de ensino superior pluricurriculares, especializadas na oferta de educação 

tecnológica nos diferentes níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atuação prioritária 

na área tecnológica, na forma da legislação. 

Art. 19. Os arts. 1
o
, 2

o
, 4

o
 e 5

o
 da Lei 11.740, de 16 de julho de 2008, passam a vigorar com as 

seguintes alterações: 

“Art. 1
o
 Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para redistribuição a instituições 

federais de educação profissional e tecnológica: 

................................................................................... ” (NR) 

“Art. 2
o
 Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para alocação a instituições federais de 

educação profissional e tecnológica, os seguintes cargos em comissão e as seguintes funções 

gratificadas: 

I - 38 (trinta e oito) cargos de direção - CD-1; 

http://www.leidireto.com.br/lei-8112.html
http://www.leidireto.com.br/lei-11740.html
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............................................................................................. 

IV - 508 (quinhentos e oito) cargos de direção - CD-4; 

............................................................................................. 

VI - 2.139 (duas mil, cento e trinta e nove) Funções Gratificadas - FG-2. 

................................................................................... ” (NR) 

“Art. 4
o
 Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para redistribuição a instituições 

federais de ensino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação, os seguintes cargos: 

................................................................................... ” (NR) 

“Art. 5
o
 Ficam criados, no âmbito do Ministério da Educação, para alocação a instituições federais de 

ensino superior, nos termos de ato do Ministro de Estado da Educação, os seguintes Cargos de Direção 

- CD e Funções Gratificadas - FG: 

................................................................................... ” (NR) 

Art. 20. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília, 29 de dezembro de 2008; 187
o
 da Independência e 120

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Fernando Haddad 

Paulo Bernardo Silva 

 

 

 

 

 

 


