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Este artigo objetiva discutir os desafios enfrentados na implantação do 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional (EP) com a 
Educação Básica na Modalidade  de Educação de Jovens e Adultos (EJA) - 
Proeja - e sua configuração como  Política Pública, Analisar as políticas de 
assistência estudantil do Proeja; avaliar os impactos do Proeja na vida dos 
estudantes, visa também, a aplicação da teoria de Vygotsky neste projeto como 
forma de auxílio ao corpo docente para que haja um equilíbrio e sintonia com 
aluno e professor. 

O trabalho ainda nos permite visualizar a contribuição que o Proeja pode 
trazer para a superação das deficiências na educação básica da população 
brasileira, na medida em que possibilita a formação integrada no ensino médio, 
buscando tanto elevar a escolaridade de milhões de jovens e adultos 
trabalhadores, que não concluíram sequer o ensino fundamental, quanto, ao 
mesmo tempo, preparar para o exercício de uma atividade profissional. 

Buscamos apresentar a necessidade que a prática EJA assume como 
campo de conhecimento específico, investigar as reais necessidades de 
aprendizagem dos sujeitos alunos, como produzem os conhecimentos, 
estratégias e táticas de resolver situações e enfrentar desafios; como interagir, 
como sujeitos de conhecimento, com os sujeitos professores, nesta relação de 
múltiplos aprendizados. 
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   EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
 
O descaso com a educação de jovens e adultos por parte do Estado 

dificulta sua permanência nas instituições e justifica em parte a evasão desses 
alunos, alunos sem materiais necessários para as aulas, à estrutura física da 
escola inadequada, professores sem um curso preparatório antes mesmo de 
lidar com esse público, quantidades insuficientes de vaga nas instituições. 
Esses alunos em muitos casos não tiveram a chance de estudar quando mais 
novo ou vivem em situações socioeconômicas desfavoráveis, outros trabalham 
o dia todo e em sala de aula enfrentam o cansaço e conteúdos sem 
significados que os professores despreparados propõe.  

 
Diante desse quadro, O Governo Federal instituiu, em junho de 2005, 
no âmbito federal o primeiro Decreto do PROEJA nº 5.478, de 24 de 
junho de 2005, em seguida substituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 
de julho de 2006, que introduz novas diretrizes que ampliam a 
abrangência do primeiro com a inclusão da oferta de cursos PROEJA 
para o público do ensino fundamental da EJA. 

 



O Proeja é um projeto ainda em construção, mas para alcançar novos 
patamares é necessária uma maior participação social. Nessa perspectiva de 
envolvimento social é situado o papel do professor que poderá dar efetiva 
contribuição nesse processo de legitimidade do Proeja, construindo um perfil 
profissional que rompa com as práticas pedagógicas tradicionais que quase 
nada comunicam para esses alunos. Esse perfil está voltado na compreensão 
e revisão das práticas pedagógicas que reproduzem modelos culturais de 
classes sociais distintas da que pertencem aos alunos em questão. 
 A média dos professores que trabalham no Proeja varia entre 1 e 4 
anos. A relação gênero está próxima, oito do gênero feminino e seis do gênero 
masculino, doze são casados. Os dados sobre à formação dos professores são 
um doutorado, seis são mestres, cinco especialistas e dois é graduado. Todos 
com formação em instituição pública. 
 Percebemos que o corpo docente não reconhece a importância da 
formação específica para atuar com o público da EJA. Isso certamente é uma 
ausência de reflexão crítica sobre a própria prática, é necessário um 
aperfeiçoamento para cada professor que for trabalhar nesta modalidade de 
ensino. É importante adequar os conteúdos disciplinares ao ritmo diferenciado 
de aprendizagem do aluno do Proeja. 
 A educação é direito de todos e tem sido uma das lutas dos movimentos 
sociais. Com a criação de uma política pública de inclusão social que 
reconhece a necessidade de atender o público jovem e adulto não apenas na 
educação básica, mas também na profissional. 
 É necessário destacar a importância do ensino da História para a 
construção de uma sociedade mais justa e tolerante. História é articulada com 
os saberes de outras ciências compondo o currículo escolar, além daqueles 
que os alunos já são portadores. Isso contribuirá para a formação de sujeitos 
críticos. 
 Em relação aos alunos da EJA, vítimas de preconceito, o ensino de 
História, realizado de forma interdisciplinar, possibilita uma participação mais 
ativa no exercício de sua cidadania. Uma das formas do aluno enxergar a 
realidade e entenderem o mundo a sua volta é por meio da História, que deve 
ser trabalha também com atualidade, existe uma necessidade de relacionar o 
passado ao presente, fizer com que este passado adquira sentido e esteja 
presente na realidade dos alunos. 
 

A psicologia sócio histórica, que tem como base a Teoria de 
Vygotsky, concebe o desenvolvimento humano das relações sociais 
que a pessoa estabelece no decorrer da vida. Nesse referencial, o 
processo de ensino-aprendizagem também se constitui dentro das 
interações que vão se dando nos diversos contextos sociais. A sala 
de aula deve ser considerada um lugar privilegiado de sistematização 
do conhecimento e o professor é um articulador na construção do 
saber. Tendo como base tais pressupostos teóricos, esse texto 
sistematiza alguns pontos da teoria com a possiblidade de trabalho 
do professor junto a seus alunos. (Série Ideias n. 28. São Paulo: FDE, 
1997. p.111-112) 
 

 O Proeja tem como perspectiva uma proposta educacional que pretende 
uma inclusão social e emancipatória de pessoas que tiveram sua trajetória 
escolar interrompida por diversos motivos. Propõe-se então com o PROEJA, 
atender a demanda de jovens e adultos por Educação Básica e Profissional.  



 
De acordo com o Decreto nº 5840, 13 de julho de 2006, os 
documentos base do PROEJA e a partir da construção do projeto 
pedagógico integrado, os cursos PROEJA podem ser oferecidos da 
seguinte forma: 
• Educação profissional técnica integrada ao ensino médio na 

modalidade de educação de jovens e adultos. 
• Educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na 

modalidade de educação de jovens e adultos. 
• Formação inicial e continuada ou qualificação profissional 

integrada ao ensino fundamental na modalidade de educação de 
jovens e adultos.  

• Formação inicial e continuada ou qualificação profissional 
concomitante ao ensino fundamental na modalidade de educação 
de jovens e adultos. 

• Formação inicial e continuada ou qualificação profissional 
integrada ao ensino médio na modalidade de educação de jovens 
e adultos. 

• Formação inicial e continuada ou qualificação profissional 
concomitante ao ensino médio na modalidade de educação de 
jovens e adultos. 

 
Mediante todo esse contexto, podemos fazer uma correlação com os 

pensamentos de Lev Semenovich Vigotski (1896-1934), morreu há mais de 70 
anos e sua obra está em pleno processo de descoberta e debate em vários 
lugares do mundo, incluindo o Brasil. A corrente pedagógica que originou do 
seu pensamento é denominada socioconstruitivismo ou sociointeracionismo.  

Os estudos de Vygotsky sobre aprendizado decorrem da compreensão 
do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. "Na 
ausência do outro, o homem não se constrói homem", escreveu o psicólogo. 
Para Lev Vygotsky a formação se dá na relação dialética do homem com a 
sociedade que ele habita. O que interessa é a interação que cada pessoa 
estabelece com determinado ambiente. “O homem modifica o ambiente e o 
ambiente modifica o homem”. 

Outro conceito-chave de Vygotsky é a mediação. Segundo a teoria 
vygotskiana, toda relação do indivíduo com o mundo é feita por meio de 
instrumentos técnicos - como, por exemplo, as ferramentas agrícolas, que 
transformam a natureza - e da linguagem - que traz consigo conceitos 
consolidados da cultura à qual pertence o sujeito. A mediação é vista como 
central, pois é através dessa, que as Funções Psicológicas Superiores, se 
desenvolvem.  

O problema algumas vezes não está no aluno, e sim no 
desenvolvimento dos processos de aprendizagem. É preciso que o professor 
utilize situações vivenciais ou experiências, possibilitando reflexões e o 
estabelecimento de relações e, assim então, se dará a formação do conceito. E 
no quesito de educação de jovens e adultos é necessário certo tipo de 
tratamento e paciência dedicado a eles, pois não são crianças que possuem a 
cabecinha fresca pronta para receber informações. Os jovens e adultos já 
carregam na sua bagagem de conhecimento experiências adquiridas ao longo 
dos anos de vida e tudo deve ser levado em consideração.  

Segundo Vygotsky a aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo 
adquire informações, habilidades, atitudes, valores, etc. A partir de seu contato 
com a realidade, o meio ambiente, as outras pessoas. Essa é a base para ser 
trabalhada com os alunos de PROEJA, pois depende muito das pessoas 



envolvidas no processo, atenção que os profissionais e os estudantes atribuem 
a si mesmos e aos sujeitos que se educam. Requer um amparo maior por parte 
dos professores que muitas vezes não compreendem as dificuldades de 
aprendizagem dos alunos da Educação de Jovens e Adultos. 
 Reportando-nos à fala de Diálogo, constatamos a ideia de que a 
aprendizagem se dá quando o aluno se esforça, como se não houvesse uma 
relação íntima entre ensino e aprendizagem. Nesse momento, cabe bem 
ressaltar a contribuição da teoria histórico-cultural ou sócio-histórica, 
representada por Vygotsky, que entende “ensino-aprendizagem como 
processos indissociáveis”.  
 Com relação à categoria de situações de fracasso na aprendizagem, nos 
deparamos com uma atitude de negatividade em relação aos alunos, uma 
desvalorização de suas experiências, como fatores que criam um obstáculo ao 
desenvolvimento de sua aprendizagem. A responsabilidade pelo fracasso de 
aprendizagem do educando sempre está relacionada a fatores externos à 
instituição escolar e à relação entre ensinar e aprender, como dificuldade para 
abstrair ideias, a falta de empenho e motivação, pobreza de vocabulário, 
ausência de conhecimentos prévios. 

  
  

CONCLUSÃO 

 

Conclui-se então que a teoria de Vygotsky possui grande influência na 
educação em geral, desde infantil até a educação adulta. Preza muito a 
interação social, sendo sua questão central o conhecimento pela relação do 
sujeito com o meio, que são as experiências adquiridas pelos alunos, no caso 
os jovens e adultos do PROEJA, que não devem ser ignoradas. 

A linguagem é vista como simbólica e um elemento imprescindível para 
a aprendizagem, como forma de reciprocar conhecimentos através da 
mediação, que por sua vez é também outro elemento essencial, por meio de 
um professor o aprendizado se torna mais preciso. 

A interação social desses jovens e adultos pela educação é um passo 
positivo não só para a convivência com o meio, mas também para seu próprio 
ser e para melhora do senso crítico político-social, amplitude do vocábulo, 
oportunidades extensivas de um bom emprego, e principalmente, uma 
adequação de acordo com os parâmetros exigidos pela sociedade, isto é, uma 
formação de nível médio ou formação de nível superior. 
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