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Resumo                                                                        

Este trabalho analisa a institucionalização do Programa de Integração da Educação 
Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA1 no 
IF Goiano, desde o ano de 2005, data de homologação do decreto 5478/2005, substituído pelo 
5840/2006. Este artigo, por meio de revisão bibliográfica, análise de documentos e 
levantamento de dados, apresenta o conceito de institucionalização, analisa como ocorreu e os 
desafios para sua efetivação, as condições necessária para sua efetiva implantação. O fato do 
PROEJA ser ofertado pela rede federal representa uma grande conquista na história de luta da 
educação dos trabalhadores, principalmente por trazer uma formação profissional integrada à 
educação básica. Porém ofertar o curso não garante sua institucionalização na rede federal de 
educação. É preciso olhar para os dados, revelados nas matriculas desde a inserção no IF 
Goiano para verificar se a institucionalização de fato vem ocorrendo no IF Goiano no sentido 
de atender a proposta social e inclusiva que o programa se propõe.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Institucionalização; Educação Profissional; Educação de Jovens e 

Adultos. 
 

I Introdução  
 

 Este estudo é parte de uma pesquisa maior em andamento intitulada: “Desafios da 

Educação de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, 

currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais”2.  

                                                        
1 A partir do Decreto n. 5.840/06, Proeja passou a significar ―Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos‖. O significado anterior, 
oriundo do Decreto n. 5.478 de 2005 era: ―Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos‖. (BRASIL, 2005 e BRASIL, 2006) 
2 Projeto OBEDUC-CAPES nº 13.769. O projeto tem como centralidade o fortalecimento, consolidação e 
aprofundamento das pesquisas no âmbito da EJA integrada à educação profissional, realizadas a partir da rede 
constituída pelo Edital nº 3/2006 Proeja Capes-Setec. Busca estabelecer diálogos entre a produção dos 
Programas de Pós-Graduação em educação da UFG, UFES, UnB e gestores e profissionais da escola básica 
envolvidos com as políticas e ações da EJA nas diferentes configurações de sua oferta, assumida pelas redes 
públicas nos sistemas municipais, estadual, distrital e federal e suas relações com o mundo do trabalho.  
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 O Programa de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – visa oferecer oportunidades 

educacionais tanto a jovens e adultos que ainda não finalizaram o ensino fundamental, como 

àqueles que já o completaram, mas que não concluíram nem o ensino médio nem um curso 

que os habilite em uma profissão técnica de nível médio.  

 Neste trabalho, tem-se um duplo objetivo: analisar a institucionalização desse 

Programa no IF Goiano, suas possibilidades de contribuir para a melhoria das ofertas 

educacionais destinadas ao público da educação de jovens e adultos – EJA; e analisar as 

limitações e desafios nesse processo de institucionalização do programa. Para tanto, foi 

realizada análise de documentos e entrevistas nos campus de Ceres, Urutai, Iporá, Rio Verde e 

Morrinhos.  

 O texto está organizado em três partes: a) Breve discussão sobre os conceitos que 

envolvem a institucionalidade; b) As singularidades da oferta do PROEJA c) Desafios 

pertinentes ao processo de  institucionalização do PROEJA. 

 De acordo com os documentos oficiais (BRASIL, 2006a), o PROEJA foi instituído 

com uma dupla finalidade. A primeira é enfrentar as descontinuidades e o desobrigatoriedade 

que marcam a modalidade EJA no Brasil e integrar à educação básica uma formação 

profissional que contribua para a integração socioeconômica de qualidade do coletivo de 

jovens e adultos.  

 Apesar de o PROEJA abranger a integração da educação profissional à educação 

básica, o que inclui o ensino fundamental e o ensino médio, assim como a formação inicial e 

continuada de trabalhadores e a educação profissional técnica de nível médio, neste trabalho, 

foram analisadas os dados referentes aos cursos técnicos de nível médio, ofertados pelos 

Câmpus do IF Goiano.     

  

II Institucionalização: conceito dinâmico e ousado 

O processo de institucionalização do Proeja como modalidade de ensino no IF Goiano 

tem início no contexto da implantação do programa determinado pelo governo federal por 

meio do decreto o 5478/2005, substituído pelo 5840/2006.  Ao promover uma reflexão sobre 

a institucionalização do Proeja no IF Goiano, notadamente da oferta dos cursos, busca-se 

analisar em que medida esse programa foi efetivamente institucionalizado no IF Goiano. Para 

isto, buscamos auxílio nos teóricos do campo das ciências humanas, principalmente aqueles 

que têm refletido sobre as instituições sociais.  
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Conceitos são dinâmicos e a configuração depende do contexto histórico-social em 

que se insere, de acordo com as condições materiais e objetivas. Assim assumimos que 

institucionalizar é uma palavra viva em sua existência política, histórica e social. De acordo 

com o Dicionário Houaiss, etimologicamente, o verbo institucionalizar verbo transitivo direto 

e pronominal dar ou adquirir caráter de instituição; tornar(-se) institucional; oficializar(-se); 

arraigar (-se), estabelecer(-se). Deriva do termo latim instituere,  que significa colocar em; 

estabelecer, construir, preparar, fundar, regulamentar. Etimologicamente, na língua 

portuguesa significa a coisa estabelecida, ou seja, institucionalização implica no "ato ou efeito 

de institucionalizar", ou seja, "dar o caráter de instituição, adquirir o caráter de instituição"; 

"dar forma institucional".  

Alguns autores como Barbier (1985) e Lourau (1996) chamam a atenção para a 

imprecisão do conceito no uso cotidiano. De forma mais geral e mais comum, o 

termo instituição designa um estabelecimento, como um hospital ou uma escola. Outros 

autores do chamado "movimento institucionalista" (BAREMBLIT, 1996; LAPASSADE, 

1989) alertam, no entanto, para outras formas materiais, mais complexas, chamadas de 

instituição ou outras formas organizativas não-materiais que também são chamadas de 

instituição, como a instituição da justiça, da honra, do trabalho, do parentesco. 

Para Lourau (1996) e Barbier (1985) o conceito de instituição evoluiu, e essa noção 

vai se modificando na medida em que os indivíduos vão se tornando sujeitos da história e da 

construção social. Também para outros estudiosos, o padrão de comportamento associado a 

um equilíbrio é visto como “institucionalizado” (NELSON, 1995, p. 80). O termo encobre 

uma grande variedade de coisas que vão desde normas, leis, comportamentos até organizações 

e os aspectos da cultura que afetam a ação humana e organizacional. Sob esta perspectiva, as 

instituições “referem-se à complexidade de valores, normas, crenças, significados, símbolos, 

costumes e padrões socialmente aprendidos e compartilhados, que delineiam o elenco de 

comportamento esperado e aceito em um contexto particular”. (NELSON, 1995, p. 80). 

 Saviane (2005, p.28) ao definir o conceito de instituição afirma que de qualquer 

modo, a aparente diversidade de significados, “a palavra instituição guarda a idéia comum de 

algo que não estava dado e que é criado, posto, organizado, constituído pelo homem.  E ainda 

argumenta  que “essa é ainda uma idéia muito geral, pois as coisas que o homem cria são 

muitas e dos mais diferentes tipos e nem todas podem ser consideradas como instituição”.  

Assim, a escola como instituição criada pelo homem se apresenta como uma estrutura 

material que é constituída para atender a uma determinada necessidade humana, mas não 
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qualquer necessidade, ou seja, uma necessidade de caráter permanente. Por isso a instituição é 

criada para permanecer.  
Se observarmos mais atentamente o processo de produção de instituições, notaremos 
que nenhuma delas é posta em função de alguma necessidade transitória, como uma 
coisa passageira que, satisfeita à necessidade que a justificou, é desfeita. Para 
necessidades transitórias não se faz mister criar instituições. (SAVIANE, 2005, 
p.28) 
 

Ressalta-se que a preocupação em definir esse conceito para o propósito deste artigo e 

no sentido de analisar a institucionalização do Proeja no IF Goiano de maneira geral por meio 

dos dados e, de forma particular como tomou corpo e foi absorvida, abraçada como projeto 

institucional essa modalidade de oferta educacional.  Como essa prática se consolidou na 

dinâmica o IF Goiano, deixando marcas dignas de nota na instituição. Conforme argumenta 

Saviani (2005), 

obviamente, não obstante o fato reconhecido e reiterado à exaustão de que as 
instituições, como todos os produtos humanos, por serem históricos, não deixam, em 
última instância de ser, também elas, transitórias. Mas sua transitoriedade se define 
pelo tempo histórico e não, propriamente, pelo tempo cronológico e, muito menos, 
pelo tempo psicológico. 
 
 

Para satisfazer necessidades humanas as instituições são criadas como unidades de 

ação e nesse sentido, essas ações são institucionalizadas constituindo, pois, como um conjunto 

de práticas com seus agentes e com os meios e instrumentos por eles operados tendo em vista 

as finalidades por elas perseguidas. Neste artigo institucionalizar implica em analisar a forma 

que o Proeja tomou corpo dentro do IF Goiano. Nesse processo de institucionalização que 

num primeiro momento se desenvolveu indiferenciada, não se distinguindo os seus elementos 

constitutivos, exercidas de forma não institucionalizada, assistemática, informal. Espera-se 

que após dez anos de implantação do programa no IF Goiano, esse programa tenha 

institucionalizado, no sentido de uma intervenção determinada, identificando-se as 

características específicas que o diferenciam de outras modalidades ofertadas.  

O conceito de instituição assumido nesse artigo se compõe de três momentos 

dinâmicos apontados por Lourau & Lapassade (1972), ou seja, a universalidade, dada pelo 

instituído; a particularidade, dada pelo movimento instituinte e a singularidade, dada pela 

institucionalização.  

É evidente que este processo exigiu (e exige) discussões e enfrentamento, desafios e 

tensões.  
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III As singularidades da oferta do PROEJA  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano é fruto do 

reordenamento e expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciados 

em abril de 2005.  A implantação e a expansão dos Institutos Federais está relacionadas ao 

conjunto de políticas em curso para a Educação Profissional e Tecnológica. 2008, a Lei nº. 

11.892/2008, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, que 

resultou da integração e/ou transformação de instituições que compunham a Rede Federal de 

Educação Tecnológica.  

Por meio da Lei foram criados trinta e oito IF’s, com vários Campi espalhados por 

todo território nacional, atuando em cursos técnicos, preferencialmente na forma integrada 

com o Ensino Médio e Graduações, podendo, ainda, ofertar cursos de Pós-Graduação lato e 

stricto sensu, além de atuar na pesquisa e na extensão. 

As instituições federais de educação profissional e tecnológica (EPT), convocadas a 

implantar o PROEJA, atuavam historicamente no ensino médio integrado aos cursos técnicos 

aos alunos egressos do ensino fundamental. O IF Goiano assim, como a grande maioria dessas 

instituições não havia atuado na modalidade EJA, até o surgimento do PROEJA, (MOURA e 

PINHEIRO, 2009, p. 96). Mesmo as que já tinham trabalhado com essa modalidade de 

ensino, não o faziam na perspectiva do currículo integrado, soma ainda o despreparo dos 

professores para trabalhar com essa modalidade.  

Cabe ressaltar que na Portaria N.º 2080/2005, o governo federal institui um percentual 

mínimo obrigatório de vagas que deveriam ser direcionadas para essa modalidade de ensino. 

De acordo com essa portaria, seriam ofertadas 10% das vagas de ingressos em tais instituições 

em 2006 e 20% em 2007. A partir de então, fica assegurado ao público da EJA, o direito ao 

ingresso nessas instituições. O lugar de excelência na formação de educação profissional do 

país agora teria o desafio de manter essa excelência com um público diferenciado do que 

vinha atendendo (MACHADO, 2011, p. 20).  

O Instituto Federal Goiano (IF Goiano) integrou os antigos Centros Federais de 

Educação Tecnológica (CEFETs) de Rio Verde, Urutaí e sua respectiva Unidade de Ensino 

Descentralizada – UNED de Morrinhos, bem como a Escola Agrotécnica Federal de Ceres 

(EAFCE) – todos provenientes de antigas escolas agrícolas e uma Reitoria instalada em 

Goiânia, capital do Estado de Goiás. 
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Em 2010 o IF Goiano inaugurou o Câmpus Iporá e em 2014, os campi de Posse, 

Campos Belos, Trindade e os pólos de Ipameri, Cristalina e Catalão.  Atende atualmente mais 

de sete mil alunos.  

Os dados coletados em 2015 revelam que a faixa etária dos educandos atendidos é de 

15 à 55 anos, numa proporção equilibrada entre indivíduos do gênero masculino e feminino. 

Na educação profissional técnica de nível médio, o IF Goiano atua, preferencialmente, na 

forma integrada, atendendo também ao público de jovens e adultos, por meio do Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação Jovem e Adulto (Proeja).  

Para Lima Filho (2010, p. 114), esse programa é uma iniciativa pioneira, que não 

encontra precedentes na história da educação brasileira. Para ele, seu pioneirismo está no 

conjunto composto pela integração da EJA com a educação profissional, na proposta do 

currículo integrado, com obrigatoriedade de oferta de vagas na Rede Federal de educação 

tecnológica.  

O Decreto nº 5.840/2006 prevê especificamente para o PROEJA, as possibilidades de 

articulação considerando as formas integradas e concomitantes, portanto, o Documento Base 

sinaliza para que se busque caracterizar a forma integrada, que se traduz por um currículo 

integrado. Por meio desse decreto o Programa passou por uma reestruturação que ampliou a 

sua abrangência e mudou sua denominação para Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (PROEJA) (BRASIL, 2006).  

O referido Programa passou, então, a possibilitar também a articulação dos cursos de 

formação inicial e continuada de trabalhadores com o Ensino Fundamental na modalidade de 

EJA, bem como proporcionou a participação dos sistemas estaduais, distrital e municipais de 

educação. 

O Decreto que instituir o Proeja na Rede federal foi publicado em junho de 2005 e o  

IF Goiano começou a ofertar do Proeja somente no ano de  2006. De forma que o  Cefet Rio 

Verde ofereceu a partir do segundo semestre de 2006, em parceria com a Secretaria Estadual 

de educação; o Cefet/Urutai  em junho de 2007 e na UNEd Morrinhos em fevereiro de 2007. 
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IV PROEJA: desafios rumo à institucionalização   

 

Um dos grandes desafios do Programa é integrar três campos da educação 

historicamente dissociados: o ensino médio, a formação profissional técnica de nível médio e 

a educação de jovens e adultos. Igualmente desafiante é conseguir fazer com que as ofertas 

resultantes do Programa efetivamente contribuam para a melhoria das condições de 

participação social, política, cultural e no mundo do trabalho desses coletivos, em vez de 

produzir mais uma ação de contenção social. Entre as concepções de educação depreendidas 

das obras de Marx e Gramsci e presentes no Documento Base do Proeja, destacam-se: 

formação humana integral; trabalho ciência e tecnologia como categorias inseparáveis da 

formação humana; trabalho como princípio educativo; pesquisa como princípio educativo; 

articulação parte totalidade na proposta curricular (BRASIL, 2007b).  

Considerando a trajetória descontínua dos jovens adultos, a institucionalização passa 

pela garantia das condições para sua permanência e conclusão uma vez que “a volta desses 

sujeitos à escola é um caminho duro e difícil, ao qual jovens e adultos trabalhadores associam 

enormes expectativas.” (Lima Filho, 2008, p. 123).  É preciso reconhecer que eles “exigirão 

tempo individual e social, saúde e condições materiais para frequentar escola e trabalho 

simultaneamente e poder deslocar-se com fluidez entre o trabalho, a escola e sua casa, em seu 

cotidiano”. (Lima Filho, 2008, p. 123).  

Também abrange a efetuação da prática pedagógica com grupos etários e até então não 

recebidos, com trajetórias descontínuas. Portanto, é preciso investir na formação dos 

professores para trabalhar com essa modalidade de educação, e segundo Jamil Cury isso 

implica um modo próprio de fazê-la, indicando que as características dos sujeitos jovens e 

adultos, seus saberes e experiências do estar no mundo, são guias para a formação de 

propostas curriculares político-pedagógicas de atendimento (Parecer CNE nº. 11/2000).  

As perspectivas do aluno devem ser consideradas, pois esse adulto retorna ao ambiente 

escolar por diversos motivos, dentre eles, ressaltam-se o mercado de trabalho exige uma 

escolarização que o jovem adulto não possui; em busca de saber escolarizado; para contribuir 

com os filhos ou porque a escola esta próxima a suas casas e oferece um curso noturno. Uma 

escola pública, que oferece uma habilitação profissional e perto de sua residência representam 

muito para o jovem adulto, que busca dar continuidade nos estudos, para dar significados às 

suas vidas, pois encontra na escola um espaço de aprendizagem e de sociabilidade. Por outro 
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lado os sonhos de um futuro melhor para si. As falas abaixo reproduzidas pelos jovens adultos 

ilustram: 
“Sinto feliz por retornar depois  à escola depois 20,  anos depois... Morava na roça e 
não tinha escola perto” Estudante Ceres” (junho de 2014) 
 
“Só agora consegui estudar, depois que meus filhos cresceram até para trabalhar de 
faxineira na prefeitura precisa fazer concurso” Estudante Iporá (junho de 2014) 
 
 

Há um movimento que deve ser consideração a inserção do público mais jovem. Hoje 

representa 60% dos estudantes atendidos no IF Goiano, na faixa etária de 18 a 25 anos, 

apontados pelos dados da pesquisa no IF Goiano e em outras pesquisas conforme análises de 

Stecanela (2015): 
A partir de 2004 observa-se mudança no perfil da EJA com a redução do número de 
alunos e com um crescente processo de juvenilização, sendo as matrículas 
compostas por um maior número de homens do que mulheres para a faixa etária até 
os 29 anos, sendo a maior concentração entre 15 e 17 anos...  

 

São jovens que buscam por meio da escolarização melhores oportunidades de 

trabalhos. Os “dados apontam uma fala comum: “estudo porque quero ser alguém na vida”,” 

arrumar emprego melhor e mudar de vida “ser alguém na vida” e “mudar de vida” Percebe-se 

que esses jovens depositam muitas esperanças na instituição escolar, após a conclusão do 

Proeja.    

Nesse sentido, é importante destacar que embora a questão da formação inicial e 

continuada de professores para atuar no PROEJA seja um dos elementos fundamentais nos 

documentos oficiais de formulação desta política (Brasil. MEC, 2007), a pesquisa revelou, por 

meio dos discursos dos docentes, que ela se dá ainda de forma incipiente no IF Goiano. O que 

pode ser ilustrado pelas falas dos docentes. Segundo eles, a formação: 
é informal por meio de leituras, reuniões, troca de experiências [não 
institucionalizada]; ação individual que busca aprender para ensinar, não 
configurando uma ação política institucional; falta de uma formação inicial em sua 
própria formação acadêmica.(dados da pesquisa grupo focal Rio Verde,  em  
10/06/14.) 

Apontam inclusive para uma necessidade específica da educação profissional:  

É preciso pensar a Formação pedagógica para os bacharéis, a capacitação deve ser 
pensada em termos de gestão do IF goiano, deve ser pensada como política do IF 
Goiano (dados da pesquisa grupo focal Iporá em 30/06/2014) 

 

Afirmações, como estas, emergem praticamente dos câmpus, em que foram realizados  

a técnica do grupo focal. A formação continuada dos docentes para atuar no PROEJA 
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constituem estratégicas necessárias para que estes possam atuar com vistas à consecução dos 

objetivos de garantir ingresso, continuidade e conclusão dos cursos pelos jovens e adultos.  

Neste sentido, no ano de 2006, por meio do Edital Proeja3 a Setec propôs às Escolas da 

Rede Federal a criação dos Cursos de Pós-graduação lato sensu em Proeja com a finalidade 

de “apoiar a promoção e a implementação de políticas sistemáticas de formação de docentes e 

gestores, de produção de conhecimento e de infraestrutura técnica para os campos 

educacionais envolvidos no [...] Proeja.” (BRASIL, 2011a, p. 1) 

 Nesse ano, o CEFET Minas ofertou o Curso de Especialização Proeja no IF Goiás, em 

Goiânia do qual participou professores do IF Goiano dos campi Urutai, Rio Verde, Morrinhos 

e Ceres. Posteriormente, no ano de 2009, o mesmo curso foi ofertado no campus Rio Verde 

atendendo professores do próprio instituto, da rede municipal e estadual.  No entanto, não 

houve pesquisa quanto ao impacto desta formação na prática pedagógica na instituição e nem 

mesmo quanto a continuidade da formação destes professores.  

A análise dos dados aponta os impasses e dilemas da institucionalização deste 

programa, revelando que ainda permanece um tratamento diferenciado dos docentes e da 

escola com relação aos alunos e com a educação de jovens e adultos. Além da alta 

rotatividade dos docentes, a comparação entre a qualidade entre os outros cursos ofertados, 

dificuldade em efetivação do currículo integrado. 

É imprescindível pensar em um modelo mais flexível de escola, conectado com a vida; 

investir na formação do docente; pesquisar sobre os impactos de programas e cursos de 

formação; reorganizar os tempos e espaços da instituição para que efetivação de uma sólida 

formação. Também foi constatado que as licenciaturas oferecidas pela instituição não 

contemplam uma disciplina especificamente voltada para a atuação na EJA. Acreditamos que 

inserção de disciplinas obrigatórias e optativas na graduação que visem à formação para atuar 

nesta modalidade de ensino contribua para a construção de uma coerência e efetivação da 

responsabilidade social. Estes podem ser considerados elementos constitutivos do processo de 

institucionalização. Alguns passos foram dados nesta direção, mas do cenário emerge a 

necessidade de uma estruturação mais ousada para que Proeja não seja um apêndice, mas que 

se torne parte integrante dos Institutos Federais.  

                                                        
3 As instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, por meio do Edital Proeja 
– Capes/Setec nº 003/ 2006, para apresentarem “projetos de implantação de redes de cooperação acadêmica no 
País na área de educação, com vistas ao estabelecimento de fomento no âmbito do Programa de Apoio ao Ensino 
e à Pesquisa Científica e Tecnológica” em Proeja (Capes, 2006, p. 1). 
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