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RESUMO 

 

O presente texto analisa a incorporação do trabalho como princípio educativo no 

documento base do PROEJA, em função de sua utilização nas ações pedagógicas 

para o ensino médio integrado ao ensino profissional na modalidade EJA. Para esse 

fim, sistematiza elementos que direcionem a organização de uma arquitetura 

curricular para o PROEJA, tendo como eixo articulador o trabalho como princípio 

educativo. Para que tal proposta curricular assuma um caráter exequível e aplicável 

ao contexto dos educandos, buscou-se expor aspectos do perfil socioeconômico dos 

alunos das primeiras turmas do PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), considerando como base física a 

unidade sediada no município de Currais Novos, tendo em vista o aperfeiçoamento 

de suas ações pedagógico-administrativas. Por fim, a título de prospecção, discute-

se sucintamente o PROEJA enquanto programa de governo em curso e o desafio 

em consolidá-lo como Política de Estado. 

 

 

Palavras-Chaves: Trabalho. Princípio educativo. Arquitetura curricular. PROEJA 



 

ABSTRACT 

 

The present text analyzes the incorporation of labor as an educational principle in the 

base document of PROEJA, as a means of its utilization in pedagogical actions for 

secondary education integrated with professional education in the EJA mode.  To this 

end, it sistemetizes elements that guide the organization from a curricular 

architecture to PROEJA, having as its articulating axis labor as an educational 

principle. In order that said curricular proposal assume the executable and aplicable 

character in the context of the academies, it seeks to expose factors of the 

socioeconomic profile of the students of the first classes of the PROEJA of the 

Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte 

(IFRN), considering as a physical base the unit headquartered in the municipality of 

Currais Novos, having in view the betterment of its pedagogic and administrative 

actions. Finally, for the sake of prospect, the PROEJA is succinctly discussed as a 

government course program together with the challenge of consolidating it as State 

Policy. 

 

 

Key words: Labor. Educational principle. Curricular architecture. PROEJA 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Justificando o trabalho 

 

Este estudo consiste em um exercício acadêmico obrigatório, exigido como 

trabalho de conclusão da primeira turma do curso de pós-graduação lato sensu em 

Educação Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade Educação de 

Jovens e Adultos da Unidade de Ensino Descentralizada do então Centro Federal de 

Educação Tecnológica (CEFET), atualmente Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Currais Novos. Essa turma é 

parte de um conjunto de ações que objetivam a consolidação do Programa Nacional 

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

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Programa este que prevê um projeto 

educacional fundamentado na integração entre trabalho, ciência, tecnologia, 

humanismo e cultura geral com a finalidade de contribuir para o enriquecimento 

científico, cultural, político e profissional, condição necessária para o efetivo 

exercício da cidadania. 

Faz-se necessário um engajamento de vários segmentos da sociedade civil e, 

em especial, daqueles que laboram na educação escolar. Para esse público, 

destaca-se a promoção de cursos de formação lato sensu, dirigidos a docentes e 

gestores, além da constituição de núcleos de pesquisas visando à materialização de 

redes de colaboradores acadêmicos. 

É imprescindível que esses profissionais considerem que, no contexto das 

desigualdades da sociedade brasileira, centenas de famílias são forçadas a buscar 

no trabalho infantil uma alternativa para a complementação do sustento familiar, 

alijando, assim, milhares de crianças de uma infância saudável e da escola. Mais 

tarde, esses indivíduos, jovens ou adultos, retornam aos bancos escolares em busca 

dos programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA), muitas vezes de caráter 

temporário e descontínuo. 

Essa clientela, em sua maioria, é convicta das conseqüências da falta de 

escolaridade, acredita que a negativa em postos de trabalho se associa 

exclusivamente à baixa escolaridade e, levada pela ideologia massificada, atribui a 
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sua condição de penúria à suposta incompetência e desobriga o sistema capitalista 

da responsabilidade que lhe cabe pelo desemprego estrutural (BRASIL, 2007).  

Ao longo da história da educação escolar brasileira, várias ações isoladas e 

descontínuas relativas à modalidade EJA, vem tentando atender, sem obter os 

resultados almejados, à demanda potencial e ao cumprimento de um direito que é 

hoje constitucional. Essas ações não estão conseguindo acompanhar o avanço das 

políticas públicas educacionais que vêm alargando a oferta de matrícula para o 

ensino fundamental, universalizando o acesso a essa etapa de ensino ou, ainda, 

ampliando a oferta no ensino médio, na perspectiva prevista pela Constituição 

Brasileira. 

Ante esse fato, justifica-se a urgência de ações que contribuam para a 

implementação de políticas públicas perenes ao atender a demanda, cada vez 

maior, na esfera desta modalidade de ensino.  O Programa Nacional de Integração 

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

Adultos (PROEJA), objeto de estudo deste trabalho, vem somar-se a uma dessas 

ações. 

 

Objeto de estudo 

 

As diretrizes consubstanciadas no documento base do PROEJA demonstram 

preocupação com a situação de exclusão educacional que muitos jovens e adultos 

se encontram e respaldam os principais objetivos do Programa, com ênfase na 

ampliação do acesso da população ao ensino profissional e à democratização do 

ensino básico. 

Em seu bojo, o PROEJA realça uma proposta pedagógica fundamentada em 

concepções e princípios que, segundo o próprio documento, foram definidos a partir 

de teorias de educação em geral e de estudos específicos do campo da EJA. 

Este trabalho monográfico se propõe, mediante o exposto no documento base 

do Programa, a considerar como objeto de estudo o PROEJA, especificamente no 

aspecto relativo ao quarto princípio nele contido que ―compreende o trabalho como 

princípio educativo‖ (BRASIL, 2007, p. 38). 
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Objetivos 

 

O desenvolvimento deste trabalho e a pertinência dos resultados 

sistematizados são conduzidos pelos seguintes objetivos: 

a) Analisar a incorporação do trabalho como princípio educativo no documento 

base do PROEJA, em função de sua utilização nas ações pedagógicas para 

o ensino médio integrado ao ensino profissional na modalidade EJA; 

b) Sistematizar elementos que direcionem a organização de uma arquitetura 

curricular para o PROEJA no campus Currais Novos do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), tendo como 

eixo articulador o trabalho como princípio educativo; 

c) Expor aspectos do perfil socioeconômico dos alunos das primeiras turmas do 

PROEJA do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), considerando como base física a unidade sediada 

no município de Currais Novos, tendo em vista o aperfeiçoamento de suas 

ações pedagógico-administrativas. 

 

Aspectos teórico-metodológicos e técnicos 

 

O aspecto teórico-metodológico apóia-se no entendimento do trabalho como 

princípio educativo conforme preceitos defendidos por Gramsci. 

Foram considerados aspectos conceituais e epistemológicos, respeitando-se as 

dimensões históricas, políticas e sociais em que a temática trabalho e educação se 

insere e suas potenciais implicações nas análises da relação estabelecidas entre 

educação-trabalho-economia. 

A análise dessa relação torna-se imperativo para que se chegue a uma 

arquitetura curricular coerente com a proposta pedagógica apresentada no 

documento base do PROEJA, que tem como eixo o trabalho como princípio 

educativo. 

Foram privilegiados autores que se caracterizam como pertencentes à 

abordagem materialista-histórica, tais como Marx, Engels, Gramsci e estudiosos 

críticos brasileiros, destacado-se Dermeval Saviani e Acácia Kuenzer. Sendo os dois 

últimos, fontes de pesquisa sobre aspectos relativos à história das principais 

abordagens do trabalho como princípio educativo no Brasil. 
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Os procedimentos incluem a pesquisa bibliográfica, fazendo-se uso, além do 

documento base do PROEJA/ensino médio, outros textos de diversos autores que 

vêm discutindo a temática trabalho e educação de forma crítica, não estabelecendo 

uma relação mecanicista entre educação e economia.  

Fez-se uso de variáveis utilizadas em um levantamento de dados executados 

pelo setor de Assistência Social da então Unidade de Ensino Descentralizada – 

Currais Novos (UNED/CN), junto a 77 alunos do curso técnico de nível médio 

integrado em Alimentos na modalidade de jovens e adultos – UNED de Currais 

Novos, ao fim do primeiro semestre das primeiras turmas de PROEJA em 2006, 

objetivando traçar o perfil socioeconômico dos educandos e, com isso, propor 

critérios de seleção para bolsas de trabalho aos que se encontravam em um índice 

de fragilidade social maior. As variáveis consideradas são as seguintes: faixa etária; 

gênero; estado civil; sistema escolar de origem; porque escolheu o CEFET; 

permanência e abandono escolar; localização do domicílio; responsabilidade 

financeira familiar; renda familiar e situação familiar no mercado de trabalho.  

Como se pretende compor elementos para a organização de um currículo 

arquitetado sobre o trabalho, fez-se imperativo considerar os escolares como 

indivíduos concretos, históricos e socialmente construídos, compreendendo o 

contexto que se inserem e suas práticas sociais, materializadas no trabalho e nas 

relações a eles inerentes. 

Os dados fornecidos pelo setor de Assistência Social são relevantes para o que 

se pretende nesse trabalho, visto que considerou-se uma noção contextualizada dos 

sujeitos beneficiados pelo Programa para que a práxis pedagógica seja edificada 

segundo a realidade e as necessidades locais e dos próprios alunos.  

 
Composição do trabalho 

 
O corpo do trabalho é composto por seis tópicos distribuídos como segue. Essa 

introdução que apresenta a justificativa e o objeto de estudo do presente trabalho, 

bem como seus objetivos e aspectos teórico-metodológicos técnicos utilizados. 

O corpo central do trabalho é composto por quatro capítulos. O primeiro trata, 

de modo breve, das quatro principais concepções de educação que, desde 1960, 

vem contribuindo para a discussão acadêmica, sobretudo, a que propõe a relação 
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trabalho e educação, finalizado com o trabalho enquanto princípio educativo no 

âmbito do documento base do PROEJA.  

O segundo capítulo, como o próprio título sugere, busca restabelecer relações 

relevantes entre trabalho e educação, para o ensaio de uma arquitetura curricular. 

Para isso, foi apresentado o conceito de currículo sustentado por este trabalho e, em 

seguida, foram indicados cinco propósitos básicos para que esta arquitetura 

curricular esteja em harmonia com o princípio educativo que o rege. 

O terceiro capítulo fez uma aproximação da experiência do PROEJA no Seridó 

potiguar, especificamente as das primeiras turmas da Unidade Descentralizada de 

Currais Novos, traçando, desde sua implantação, cursos oferecidos como também a 

justificativa da escolha destes por parte do então CEFET/RN, para a UNED de 

Currais Novos. Ainda no terceiro capítulo, baseado nos dados colhidos pelo setor de 

Assistência Social daquela Unidade de Ensino, buscou-se compor o perfil 

socioeconômico dos educandos atendidos pelo PROEJA em Currais Novos.  

O quarto capítulo propõe uma arquitetura curricular afinada, não apenas com o 

princípio que a rege, como também comprometida com o homem sócio-histórico em 

um contexto real de educação. Assim, foi proposto uma organização curricular 

estruturada em eixos temáticos e encaminhamento teórico-metodológico e técnico 

necessários para a efetivação exitosa da proposta pedagogia sugerida. 

Por fim, as considerações finais que, retomando o perfil socioeconômico dos 

alunos das primeiras turmas do PROEJA do IFRN-campus Currais Novos, faz uma 

breve análise sobre o público-alvo que o programa, em termos formais, almeja 

alcançar e o real. Nessa lógica, se reafirma a proposta curricular que concebe o 

trabalho como princípio educativo, destacando os desafios a serem enfrentados ao 

longo do processo de sua implementação, discutindo sua viabilidade de aplicação no 

atual momento. Ainda se discute brevemente sobre a condição atual do PROEJA 

como política de governo e as várias ações já em curso para sua consolidação como 

política de Estado. 
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2  O TRABALHO COMO PRINCÍPIO EDUCATIVO 

 

2.1 QUATRO ABORDAGENS 

 

O que se pretende neste capítulo não é explorar exaustivamente a temática do 

trabalho como princípio educativo. Tal detalhamento se caracterizaria como um 

desvio dos limites do propósito do presente estudo. Contudo, se faz necessário 

abordar, ainda que sucintamente, a trajetória deste assunto, buscando entender as 

ideias que lhe dão sustentação, seus principais pressupostos e sua extensão no 

âmbito brasileiro, a fim de desenhar uma visão panorâmica que servirá de subsídio 

para o desenvolvimento da temática desta monografia. 

Respeitando a ordem recente da introdução desse assunto no Brasil, esta 

trajetória histórica será introduzida pela abordagem da Teoria do Capital Humano, 

seguida de sua contra proposta, as concepções crítico-reprodutivistas, em seguida a 

crítico-social dos conteúdos, finalizando com a concepção de trabalho como 

princípio educativo, temática alvo deste estudo.  

 

2.1.1 A educação como suporte da economia 

 

Na década de 1960, uma linha de investigação denominada Economia da 

Educação se desenvolveu no país, com a difusão da Teoria do Capital Humano. De 

origem norte-americana, essa teoria apresenta como seu principal pressuposto o de 

que a educação é um investimento individual e social, portanto, deveria ser objeto de 

planejamento vinculado ao plano global de desenvolvimento. 

As ideias da Teoria do Capital Humano chegaram aos centros acadêmicos do 

Brasil na década de 1960, através da tradução das obras de Harbison e Myers 

(1965), Vaizey (1968) e posteriormente, já nos idos de 1970, nomes como de 

Schultz (1973) e Sheehan (1975) se destacaram como referenciais teóricos.  Os 

anos de 1970 são significativos para essa abordagem no Brasil porque fora a partir 

deste período que alguns economistas brasileiros iniciaram estudos e discussões 

tendo como arcabouço teórico-metodológico a Teoria do Capital Humano. Por 

razões de objetividade se mencionará apenas dois que se destacaram no cenário 

nacional: Langoni (1973) e Fishlow (1975). Estes estudiosos, fazendo pesquisas 
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sobre a distribuição de renda entre as décadas de 1960 e 1970 no Brasil, 

responsabilizaram a educação pelos baixos níveis de produtividade e de renda. 

Kuenzer (1991) destaca duas ordens convergentes de fatores que contribuíram 

para a entrada, o fortalecimento e o significado político da Teoria do Capital Humano 

no Brasil. O primeiro é de ordem estrutural, pois ―até 1981, 46% dos doutores e 

mestres, potencialmente os docentes e pesquisadores das universidades brasileiras, 

eram qualificados no exterior, preferencialmente nos Estados Unidos, em função da 

insuficiência de cursos no país‖ (p. 36).  

O segundo fator, ainda conforme Kuenzer, é de ordem político-econômica do 

Brasil. Na época, o país enfrentava uma efervescência na área política com a 

instauração da ditadura civil-militar, a partir de 1964. É nesse cenário que se 

estabelecem alianças entre as forças armadas, capitalismo internacional e 

capitalismo nacional, propondo, ao Brasil um modelo de desenvolvimento com 

segurança que, alinhado ao bloco ocidental, sob o comando dos Estados Unidos, 

preparou um terreno favorável à Teoria do Capital Humano.  

Mas, da mesma forma que a Teoria do Capital Humano, em meados da década 

de 1960, encontrou no Brasil as condições objetivas para a sua implantação, esse 

mesmo contexto possuía elementos contraditórios que, obedecendo ao movimento 

histórico, contribuiriam igualmente para sua crítica e negação.  

A Teoria do Capital Humano começa a dar sinais que não se sustentaria ante 

às contradições que a própria realidade a impunha, a começar por sua própria 

nomenclatura que, ideologicamente fora concebida para se dar a impressão de que 

a mesma se preocupava com o desenvolvimento humano na busca de o mesmo 

sanar suas necessidades materiais de sobrevivência. No entanto, o que realmente 

se propunha era massificar a ilusão de que o capitalismo e sua estrutura era a única 

alternativa de sociedade que a humanidade deveria trilhar no caminho da história. 

Mesmo que a Teoria em sua grafia destacasse o Humano, a sua preocupação 

final estava a serviço da lógica do mercado e do suprimento das carências do 

mesmo, enfrentando uma outra contradição que era educar para explorar o ser 

humano.  A Teoria do Capital Humano não só enfrentou críticas de intelectuais que, 

por razões político-filosóficas, se contrapunham às suas teses, como teve quem 

discordasse dela em suas próprias trincheiras propondo reformulações em alguns de 

seus pressupostos. Tal situação fora denominada de crítica interna à Teoria. 
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Segundo Gentili (2005), a Teoria do Capital Humano e sua promessa 

integradora da escolaridade fundada na necessidade de definir um conjunto de 

estratégias orientadas para criar as condições educacionais de um mercado de 

trabalho em expansão e na confiança (aparentemente incontestável) na 

possibilidade de atingir o pleno emprego, está esgotada, porém, a sua nova 

roupagem mudou para pior. É o que ressalta ao afirmar que: 

Passou-se de uma lógica da integração em função 
de necessidades e demandas de caráter coletivo (a 
economia nacional, a competitividade das 
empresas, a riqueza social etc.) para uma lógica 
econômica estritamente privada e guiada pela 
ênfase nas capacidades e competências que cada 
pessoa deve adquirir no mercado educacional para 
atingir uma melhor posição no mercado de trabalho 
[...] A desintegração da promessa integradora 
deixará lugar à difusão de uma nova promessa, 
agora sim, de caráter estritamente privado: a 
promessa da empregabilidade (GENTILI, 2005, p. 
51). 
 

A abertura política que o Brasil vislumbrou na década de 1970 oportunizou a 

consolidação de uma área de investigação de grande relevância para a temática 

abordada no presente trabalho. Propondo uma crítica à Economia da Educação e 

seus derivados, sobretudo a Teoria do Capital Humano, a linha Educação e 

Trabalho surge no horizonte acadêmico brasileiro tendo como sua primeira vertente 

o que se denominou de abordagem crítico-reprodutivista.  

 

2.1.2 A escola como reprodutora da cultura dominante 

 

As abordagens crítico-reprodutivistas que surgem no Brasil, na década de 

1970, como uma contraproposta às teses da Teoria do Capital Humano, na verdade 

formam um conjunto de teorias que se manifestam em diferentes versões e postulam 

que a educação não pode ser compreendida senão a partir dos seus condicionantes 

sociais. A abertura política permitiu que se fizessem traduções de autores com 

orientações marxistas que serviram de referencial teórico para o movimento crítico-

reprodutivista ainda incipiente. Pode-se destacar como marco de grande relevância, 

a tradução da obra de Bourdieu e Passeron, em 1975, intitulada A Reprodução: 

elementos para uma teoria do sistema de ensino, que traz em seu bojo a Teoria do 

Sistema de Ensino enquanto Violência Simbólica. Saviani (1988) resume o cerne do 
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que esses autores concluem quanto à função do sistema de educação escolar no 

contexto capitalista. Em suma, ―a função da educação na sociedade capitalista, 

segundo a analise do crítico-reprodutivismo, é a de reprodução das desigualdades 

sociais. Pela reprodução cultural, ela contribui especificamente para reprodução 

social‖ (SAVIANI, 1988, p. 31). 

Outra contribuição importante para fortalecer o referencial teórico do crítico-

reprodutivismo foi a tradução de um artigo de Establet, publicado na Revista Tempo 

Brasileiro, em 1973, que trazia elementos da teoria sobre a escola dualista. 

O dualismo arvora que a escola, apesar de sua aparente unitariedade, é uma 

instituição dividida em duas grandes redes, correlatas à divisão de classes 

antagônicas que caracteriza a sociedade capitalista.  

Segundo Establet (apud Saviani, 1988a), é na divisão da sociedade em classes 

antagônicas que se explica não somente a existência das duas redes, mas ainda – o 

que as define como tais – os mecanismos de seu funcionamento, suas causa e seus 

efeitos.  

Althusser foi outro autor que muito influenciou as análises trazidas pela 

abordagem crítico-reprodutivista. Os seus trabalhos traduzidos no Brasil, 

principalmente em 1974, enfatizam a escola como Aparelho Ideológico do Estado. 

Segundo Althusser a escola é, na conjuntura que o capitalismo apresentava no 

momento, o aparelho ideológico posto em posição dominante. Em lugar de 

instrumento de equalização social, como propalado pelas abordagens de cunho 

liberal, a escola na verdade constitui um mecanismo concebido pela classe 

dominante para garantir e perpetuar seus interesses. Grosso modo, pode-se dizer 

que, segundo Althusser, o papel da escola no contexto capitalista é de reproduzir as 

relações de exploração peculiares a tal sociedade. Transcrevendo o próprio 

Althusser, Saviani registra o seguinte:  

 
[...] é através da aprendizagem de alguns saberes 
práticos (savoir-faire) envolvido na inculcação 
massiva da ideologia dominante, que são em 
grande parte reproduzidas as relações de produção 
de uma formação social capitalista, isto é, as 
relações de explorados com exploradores e de 
exploradores com explorados (1988, p. 34). 
 

Faz-se necessário salientar que, por mais que esses autores formassem as 

bases teóricas para a abordagem crítico-reprodutivista, eles possuíam algumas 
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diferenças dignas de destaque, como por exemplo, Althusser, distinto de Bourdier e 

Passeron, não negava a luta de classe no interior dos aparelhos ideológicos do 

Estado, apesar de considerá-la inglória, sem êxito para os dominados, visto tamanho 

arsenal e aparato empregados pelos dominantes neste embate. A luta existe, 

salienta Althusser, e os dominados que nela combatem são heróis, mas, acabarão 

sendo esmagados pelo sistema que os forçará a encarar seus métodos de 

reprodução ideológica como normais e indispensáveis à vida dos contemporâneos. 

A análise das ideias desses autores fortalece o debate no mundo acadêmico 

da década de 1970 no país, fomentando nas universidades inúmeros debates sobre 

o caráter classista da escola burguesa, reverberando, até mesmo sobre as formas, 

vigentes ou hegemônicas, de produção da ciência em educação no Brasil de então 

(KUENZER, 1991). 

No Brasil, as teorias crítico-reprodutivistas foram a gênese da crítica à 

Economia da Educação, concepção até então hegemônica no meio acadêmico 

brasileiro. Tal crítica atacava o discurso falacioso da Economia da Educação, que 

sustentava a subordinação da educação escolar ao desenvolvimento econômico 

como condição funcional ao desenvolvimento do sistema capitalista.   

Enquanto as teorias crítico-reprodutivistas ainda ganhavam simpatia no mundo 

acadêmico brasileiro, as mesmas já eram desafiadas pela própria realidade. 

Dois trabalhos de autores brasileiros são destacados por Kuenzer (1991) como 

contribuição para a análise e crítica à economia da educação e seu arcabouço 

teórico fundamentado na Teoria do Capital Humano.  

O primeiro foi a dissertação de mestrado de Miriam Jorge Warde, publicada em 

1977, orientada por Dermeval Saviani. Nessa dissertação, a autora tem como 

objetivo demonstrar que a dicotomia entre teoria e prática na educação brasileira, 

em suas formas de manifestação, não é uma disfunção, mas uma condição própria 

derivada da estrutura de classes da sociedade brasileira. Sustentando suas bases 

argumentativas à luz da teoria da escola dualista de Establet, Warde assevera que: 

 
a escola brasileira cumpre a função de reproduzir 
as relações sociais dominantes, sob a aparência de 
uma instituição universal que transmite um saber 
universal.  Sob esta aparência, reproduz a divisão 
entre trabalho intelectual e trabalho manual, 
localizada que está no pólo teórico, separado do 
pólo prático, como conseqüência da separação 
existente nas sociedades capitalistas, entre 
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trabalhador e os meios de produção (WARDE, 
1977, apud KUENZER, 1991, p. 41). 

 

O segundo trabalho trata-se da dissertação de mestrado de Wagner Rossi, que 

se intulala Capitalismo e Educação: contribuição ao estudo crítico a economia da 

educação capitalista, publicada em 1978, orientada por Maurício Tratenberg. 

Fazendo suas análises à luz do materialismo histórico dialético, Rossi argumenta 

que para o capitalista o que realmente interessa é a ampliação do excedente, algo 

que a educação contribui de várias formas, salientado duas delas: 

a) aumentando a produtividade da força de trabalho pela qualificação, 

causando a baixa relativa na sua remuneração, resultante da formação de 

trabalhadores excedentes; 

b) inculcando nos trabalhadores a ideologia hegemônica.  

Rossi conclui que a educação capitalista sempre é produtiva para o capitalista, 

mesmo que a relação entre escolaridade, qualificação e produtividade não seja o 

exatamente pensado pelos teóricos do capital humano. 

É importante destacar que Rossi não se atém apenas à crítica à escola 

capitalista, mas propõe que valorize a pessoa humana em sua integridade, que não 

se perde em sua dimensão individual, mas realiza-se na grandeza de seu ser social, 

enquanto humanidade, necessariamente a um tempo igualitário e livre.  

Fundamentado em princípios marxistas, Rossi introduz o trabalho enquanto 

ação fundamental do homem, como a categoria através da qual a integridade 

humana se compõe.  

Deve-se salientar que as abordagens crítico-reprodutivistas trouxeram para a 

década de 1970, momento de sua ascensão no cenário acadêmico brasileiro, um 

clima de pessimismo com relação ao papel e futuro da educação escolar. Pois, 

apesar de perceberem, em suas análises, as dimensões contraditórias dessa 

educação, a possibilidade de transformação não chega a ser captada como pólo 

antagônico da totalidade dialética que a escola concreta está inserida.  

 

2.1.3 A escola e o critico-reprodutivismo 

 

A década de 1970 foi considerada como um período de pessimismo da 

educação devendo-se muito disso à crescente adesão dos estudiosos da educação 

escolar ao crítico-reprodutivismo. Porém, assim como aconteceu com a Teoria do 
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Capital Humano, o crítico-reprodutivismo começou a demonstrar sinais de superação 

uma década, após sua consolidação em terras brasileiras. 

A década de 1980 viu nascer uma abordagem que retoma e aposta no caráter 

contraditório da educação e suas potencialidades em contribuir para a construção de 

um projeto hegemônico da classe trabalhadora. A Pedagogia histórico-crítica ou, 

como denominada por José Carlos Libâneo, Pedagogia crítico-social dos conteúdos, 

que, segundo Kuenzer (1991) e Saviani (2006), tem como fundamento teórico-

metodológico teses de Marx, de Gramsci, de Snyder e do próprio Saviani. Este 

último autor é reconhecido como seu principal articulador brasileiro. Também são 

destacados nomes como o próprio Libâneo, Arroyo e Neubaer da Silva. 

Os articuladores desta perspectiva – A Pedagogia histórico-crítica – buscam a 

valorização do conteúdo do ensino, comprometendo-se a converter o saber 

elaborado (teórico, científico, metódico, sistemático) em saber escolar. Conforme 

apresentados por Saviani (2006), pode-se esboçar os pressupostos da pedagogia 

crítico-social dos conteúdos da seguinte maneira: 

1) Socialização do saber elaborado como pressuposto básico para a 

democratização do ensino; 

2) Caráter de classe contraditório da função técnico-político da educação; 

3) Prática social, materializada no trabalho e nas relações sociais a ele 

inerentes, como ponto de partida e ponto de chegada do processo 

educativo; 

4) Educação escolar como processo de transmissão-assimilação/ 

apropriação do conhecimento acumulado; 

5) Consideração da universalidade e objetividade do saber, a historicidade 

e não a neutralidade de sua produção em relação aos processos de sua 

aquisição na dialética do processo pedagógico; 

6) Escola como mediadora entre o conhecimento espontâneo e o 

sistemático, e o lócus privilegiado para propiciar às camadas populares 

os instrumentos de acesso ao conhecimento científico (p.55). 

Nessa perspectiva, reconhece-se os limites da escola, mas também as suas 

contradições que possibilitam a transformação. Assim, a função política da escola, 

segundo tal perspectiva, é de socializar o conhecimento sistematizado, tornando-o 

um instrumento para as classes populares na aquisição de conhecimentos e 
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habilidades, em função da luta contra as desigualdades e de participação no 

processo de transformação social (SAVIANI, 2006b). 

 

2.1.4 Ênfase à categoria trabalho como princípio educativo 

 

Particularmente Gramsci, que discorreu sobre um sistema escolar galgado nos 

princípios socialistas, foi um dos primeiros intelectuais marxistas a conceber e 

discutir as implicações de uma escola voltada aos interesses dos trabalhadores e 

medrada da realidade do e para o proletariado.  O trabalho, de acordo com a sua 

concepção, é tido como ―a forma própria através da qual o homem participa 

ativamente na vida da natureza, visando a transformá-la e socializá-la cada vez mais 

profunda e extensamente‖ (GRAMSCI, 2006, p. 43). 

Baseado no que fora afirmado por Gramsci, pode-se deduzir que trabalho não 

é sinônimo de emprego, apesar de considerar este uma das formas históricas que a 

ação laboral humana assume atualmente, denominada por alguns de dimensão 

histórica. 

Contudo, como se verá mais na frente, a visão gramsciana acredita em uma 

emancipação do homem mesmo submetido a um trabalho alienado, pois, logo 

havendo a adaptação do operário ao labor mecanizado, em vez de mumificar seu 

cérebro, este alcança um estado de liberdade completa, podendo executar a função 

de modo tão natural quanto caminhar, dando condições de executar a tarefa 

repetitiva e ao mesmo tempo pensar em tudo aquilo que se deseja (GRAMSCI, 

1991, p. 404). 

É apostando no aspecto ontocriativo da força laboral humana que Gramsci 

elege o trabalho enquanto princípio educativo, como o eixo central de sua 

pedagogia. O trabalho que, mesmo em condições de alienação, possui potenciais 

para tornar o homem um ser crítico e participante da transformação de sua história. 

É pelo trabalho que o homem transforma a natureza ao seu redor e 

consequentemente se transforma, e, especificamente na concepção gramsciana, ele 

se constitui como elemento de mediação entre o homem e a natureza, devendo ser 

entendido como trabalho criador, o princípio moral da reforma cultural. 

É esta concepção de trabalho defendida por Gramsci que esta monografia 

assume como referência para sistematizar elementos que auxiliem a organização da 
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arquitetura de uma proposta curricular para as turmas do PROEJA, por acreditar que 

a mesma responde aos anseios prementes deste tipo de modalidade.  

 
A história oficial da EJA se confunde com a história 
do lugar social reservado aos setores populares. É 
uma modalidade do trato dado pelas elites aos 
adultos populares. (VÓVIO ; IRELAND, 2008, p. 
221). 

Os chamados adultos populares são comumente pessoas marginalizadas por 

uma sociedade excludente, repleta de desigualdades e ferozmente competitiva.  

Pessoas que, considerando a realidade social que lhe é imposta, são nomeadas 

como pobres, sem terra, sem teto, oprimidos, sem horizontes e que, em um discurso 

de cunho mais pedagógico, escolar, assumem outras nomenclaturas tais como: 

repetentes, defasados, aceleráveis, analfabetos, discriminados, empregáveis. 

Gramsci não nega o contexto da desigualdade social, característico da 

sociedade capitalista industrial de seu tempo, porém, acredita em sua subversão e a 

escola ocupa um papel relevante nesse contexto. Para Gramsci, a escola é a 

principal agência, na sociedade civil, de formação intelectual. Ainda em seu tempo, 

denunciou que o sistema escolar italiano privilegiava as elites criticando sua forma 

dualista de organização.   

Ele defendia uma escola desinteressada e humanista, ou seja, uma escola que 

não hipotecasse o futuro do jovem e não constrangesse a sua vontade, a sua 

inteligência, a sua consciência em formação. Uma escola de liberdade e de livre 

iniciativa e não uma escola de escravidão. 

É preciso reconhecer que Gramsci tinha como objeto de sua crítica o modelo 

taylorista1 e fordista2 de produção que privilegia a especialização como princípio 

fundante da lógica da racionalização do trabalho, modelo obsoleto as exigências de 

produtividade dos bens de consumo na atual conjuntura capitalista.   

                                                 
1
 Desenvolvida pelo engenheiro americano Frederick W. Taylor (1856-1915). A partir da observação do 

modo de produção nas fábricas, este constatou que os trabalhadores deveriam ser organizados de forma 
hierarquizada e sistematizada, ou seja, cada trabalhador desenvolveria uma atividade específica no 
sistema produtivo da indústria (especialização do trabalho).  
 
 
2
 Dando prosseguimento à teoria de Taylor, Henry Ford (1863-1947), dono de uma indústria 

automobilística (pioneiro), desenvolveu seu procedimento industrial baseado na linha de montagem para 
gerar uma grande produção que deveria ser consumida em massa. Os países desenvolvidos aderiram 
totalmente, ou parcialmente, a esse método produtivo industrial, foi extremamente importante para 
consolidação da supremacia norte-americana no século XX. 
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Hoje, não se pode ignorar as significativas mudanças sofridas na 

reorganização da forma de produção e da nova formatação do sistema de serviços 

que, a partir da década de 1970, adotam o Toyotismo3 como a nova e exitosa 

técnica de gerenciamento empregado na produção em um novo mundo que ganhou 

o adjetivo de globalizado. 

Diferente do taylorismo e fordismo, o toyotismo traz como sua característica 

universal a categoria da flexibilidade ao invés da especialização causando assim, 

uma experiência radical de organização social no campo da produção e dos serviços 

gerando como isso, novas exigência no perfil da qualificação profissional. 

A proposta gramsciana, mesmo que concebida em um momento histórico 

diferente, é relevante para o que se pretende nesse trabalho monográfico por ser de 

natureza emancipatória, visto que, apesar das mudanças no modo de 

gerenciamento no atual sistema de produção, o trabalho ainda se encontra alienado. 

Em seu escopo há uma intenção explícita em romper com a dicotomia que os 

sistemas escolares capitalistas impuseram ao longo da história, criando duas redes 

co-existentes e com finalidades distintas. É relevante também porque, como em toda 

proposta baseado no marxismo, norteia suas estratégias de ação, buscando sempre 

o princípio da igualdade, direito alcançado de modo formal, mas não concretizado de 

maneira real em nossa sociedade.  

Para que a escola venha ser bem sucedida em sua missão de contribuir para o 

processo de humanização dos indivíduos, precisa considerar o trabalho como 

princípio educativo.  Marx sustenta que a análise e compreensão do processo de 

humanização se dá fundamentalmente a partir da categoria trabalho. 

O que se pode inferir é que o próprio processo de humanização está 

intimamente ligado ao trabalho. Pode-se também afirmar, ante a isso, que a 

educação está ontologicamente ligada ao trabalho, visto que é por este que o 

                                                 
3
 Elaborado por Taiichi Ohno (1912-1990), o toyotismo surgiu nas fábricas da montadora de automóvel 

Toyota, após a Segunda Guerra Mundial. No entanto, esse modo de produção só se consolidou como uma 
filosofia orgânica na década de 70. O toyotismo tinha como elemento principal, a flexibilização da 
produção. Ao contrário do modelo fordista, que produzia muito e estocava essa produção, no toyotismo só 
se produzia o necessário, reduzindo ao máximo os estoques. Essa flexibilização tinha como objetivo a 
produção de um bem exatamente no momento em que ele fosse demandado, no chamado Just in Time. 
Dessa forma, ao trabalhar com pequenos lotes, pretende-se que a qualidade dos produtos seja a máxima 
possível. Outra característica do modelo japonês é a Qualidade Total. 
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homem aprende a produzir sua existência produzindo-a, e nesta dinâmica, o homem 

produz conhecimento. 

Coerente com os princípios marxistas, Gramsci, acredita que o princípio da 

busca pela igualdade é o trabalho, pois o homem é concebido como uma série de 

relações ativas que humaniza e se transforma através de sua atividade natural e 

social.  Essa transformação é de dimensão coletiva e se dá através do trabalho na 

existência humana.  

 

2.2 O QUARTO PRINCÍPIO DO DOCUMENTO BASE DO PROEJA 

 

Reafirma-se a abordagem do documento base do PROEJA no tocante ao 

trabalho como princípio educativo. O texto analisado foi publicado em agosto de 

2007, amplia o Programa para todo o ensino básico e não apenas ao médio, como 

fora o primeiro documento oficializado ainda na vigência do Decreto 5.478/2005, que 

limitava o PROEJA apenas ao ensino médio e a responsabilidade de sua 

implementação às Instituições Federais de Ensino Profissional.   

Contudo, para efeito do objetivo desta monografia, verticalizar-se somente ao 

que disciplina a educação profissional técnica de nível médio. 

 

2.2.1 O trabalho como princípio educativo segundo o PROEJA 

 

O documento base do Programa Nacional de Integração da Educação 

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

Adultos (PROEJA) traz, em seu escopo, princípios norteadores de sua proposta 

pedagógica.  Segundo o próprio documento, os princípios foram definidos ―a partir 

de teorias de educação em geral e de estudos específicos do campo da EJA, além 

de reflexões teórico-práticas desenvolvidas tanto na EJA quanto no ensino médio e 

nos cursos de formação profissional da Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica‖ (BRASIL, 2007, p. 37). 

Na terceira parte do documento base do PROEJA, encontram-se expostas as 

concepções e os princípios que norteiam a proposta político-pedagógica do 

Programa. Para efeito de objetividade, não se analisou minunciosamente as 

concepções. Considerou-se, neste primeiro momento, apenas os princípios 
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elencados no documento. O PROEJA, segundo consta em seu documento base, se 

pauta em seis princípios, podendo ser descritos da seguinte maneira: 

1) Inclusão da população em suas ofertas educacionais; 

2) Inserção orgânica da modalidade EJA integrada à educação profissional nos 

sistemas educacionais públicos; 

3) Ampliação do direito à educação básica, pela universalização do ensino 

médio; 

4) Trabalho como princípio educativo; 

5) Pesquisa como fundamento da formação; 

6) Condições geracionais, de gênero, de relações étnico-raciais como 

fundantes da formação humana e dos modos como se produzem as 

identidades sociais. 

Após apresentarem o quarto princípio, objeto de análise deste trabalho, os 

autores do documento base do PROEJA explicitam o que se deve pensar quando se 

referem à categoria trabalho. 

 
a perspectiva do trabalho não se pauta pela relação 
com a ocupação profissional diretamente, mas pelo 
entendimento de que homens e mulheres produzem 
sua condição humana pelo trabalho — ação 
transformadora no mundo, de si, para si e para 
outrem (BRASIL, 2007, p. 38). 
 

O que se pode entender é que, segundo o documento, o trabalho é encarado 

não somente na forma histórica atual, que no sistema capitalista tornou-se trabalho 

assalariado, apesar desta forma não ser ignorada, mas, o que se abre para 

apreciação também é a sua dimensão ontológica.  

Assim, o trabalho é tido como uma ação humana que possui potencialidades 

transformadoras com dimensões não apenas individuais e internas mas, sociais e, 

por que não dizer, ecológicas e epistemológicas, modificando o próprio meio no qual 

o ser humano se insere e consequentemente sendo por aquele modificado. 

É com base nesse potencial transformador do trabalho humano que a proposta 

pedagógica do PROEJA se pauta e o torna princípio educativo. Comentado sobre o 

assunto, Moura (2006) defende que o trabalho como princípio educativo ―permite 

uma compreensão do significado econômico, social, histórico, político e cultural das 

ciências e das artes‖ e sustenta, com Ramos (2006), que uma vez assumida tal 

perspectiva: 
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implica referir a uma formação baseada no 
processo histórico e ontológico de produção da 
existência humana, e que a produção do 
conhecimento científico é uma dimensão  (RAMOS, 
2006, apud MOURA, 2006, p. 24). 
 

Em um momento anterior, escrevendo para o programa Salto para o Futuro, 

cuja pauta era a formação técnica integrada ao ensino médio para a EJA, Moura 

prevê, quase que ipsis litteris, o texto supracitado que discorre sobre o quarto 

princípio do PROEJA: 

A vinculação da escola média com a perspectiva do 
trabalho não se pauta pela relação com a ocupação 
profissional diretamente, mas pelo entendimento de 
que homens e mulheres produzem sua condição 
humana pelo trabalho: ação transformadora do 
mundo, de si, para si e para outrem (MOURA, 2004, 
p. 15). 
 

Observa-se que mais uma vez se enfatiza a dimensão ontológica do trabalho 

no documento do PROEJA. A ênfase nesta dimensão se justifica pelo fato de a 

proposta apresentada pelo PROEJA buscar romper com algumas concepções 

apresentadas en passant no capítulo anterior. O próprio documento base reconhece 

que ―não se pode subsumir a cidadania à inclusão no mercado de trabalho‖ 

(BRASIL, 2006, p. 13), é preciso assumir a formação do cidadão para o mundo do 

trabalho, mundo este que não engloba apenas as modernas tecnologias, mas 

considera toda construção histórica que a humanidade realizou, das mais simples as 

mais complexas, expressas pelas revoluções da ciência e da tecnologia.  

A preferência da formação voltada ao mundo do trabalho, ao invés da voltada 

para o mercado de trabalho assumida pelo documento base do PROEJA não é 

gratuita ou fruto de modismos de especialistas da educação. Ela é forjada da própria 

história da sociedade capitalista brasileira que propiciou, por meio de suas 

contradições internas, condições para uma discussão relativa às concepções de 

educação hegemônicas, atreladas ao discurso do Capital Humano. Verifica-se 

também, no atual momento, o declínio sistemático do número de postos de trabalhos 

resultado da alegada desqualificação do trabalhador frente às novas exigências das 

formas de produção capitalista, fato este que obriga ao redimensionamento da 

própria formação, tornando-a mais abrangente, permitindo ao indivíduo, além de 

conhecer os processos produtivos, constituir instrumentos para se inserir de 
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diferentes formas no mundo do trabalho, não negligenciando a necessidade de gerar 

emprego e renda. 

 

2.2.2 A construção teórica do PROEJA 

 

Com base nas referências consultadas no documento base do PROEJA pode-

se destacar nomes que sistematizaram o seu corpo teórico. Nomes que estão 

vinculados às concepções de educação de cunho crítico que fizeram, e ainda fazem, 

parte da história da ciência da educação neste país. Menciona-se, por exemplo, 

nomes como: Paulo Freire, Gaudêncio Frigotto, Maria Ciavatta, Marise Nogueira 

dentre outros.  

Em um texto discutido com os participantes do Seminário Nacional de 

Formação, dirigido ao Movimento do Sem Terra (MST), realizado na Escola Nacional 

Florestan Fernandes, em março de 2005, intitulado Trabalho como princípio 

educativo na sociedade contemporânea, Maria Ciavatta declara sua concepção de 

trabalho que conceitualmente se harmonia com a proposta do documento base do 

PROEJA: 

queremos dizer que o trabalho, como atividade 
fundamental da vida humana, existirá enquanto 
existirmos. O que muda é a natureza do trabalho, as 
formas de trabalho, os instrumentos de trabalho, as 
formas de apropriação do produto do trabalho, as 
relações de trabalho e de produção que se 
constituem de modo diverso ao longo da história da 
humanidade (CIAVATTA, 2005, p. 1). 

 

No mesmo texto Ciavatta, com base em Lukács (1978), sustenta que a 

produção da existência humana como também a aquisição da consciência se dão 

pelo trabalho que nada mais é do que a ação do ser humano sobre a natureza, não 

sendo confundido como emprego. Antes, é uma atividade fundante pela qual o ser 

humano se humaniza, se cria, se expande em conhecimento e se aperfeiçoa (2005, 

p. 3). 

Pode-se encontrar consonância com os textos escritos por Antonio Gramsci, 

escritor italiano de vertente marxista que talvez mais escreveu sobre o trabalho 

como princípio educativo.  Em seu Cadernos do Cárcere nº 12, no parágrafo que 

discorre sobre o princípio educativo, Gramsci declara: 
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O trabalho [...] é a forma própria através da qual o 
homem participa ativamente na vida da natureza, 
visando a transformá-la e socializá-la cada vez mais 
profunda e extensamente (GRAMSCI, 2006, p. 43). 

 

Quando implementada uma análise comparativa dos conceitos e categorias 

envolvidas no tema abordado no presente trabalho, ver-se-á sua harmonia com o 

que o próprio Marx afirmou em sua obra capitular - O Capital - que o homem ―ao agir 

assim sobre o mundo externo e transformá-lo, ele ao mesmo tempo modifica sua 

própria natureza‖ (BRAVERMAN, 1987, p. 52). 

O que se pode inferir é que as bases fundantes do conceito de trabalho, tal 

como apresentado no Documento Base do PROEJA tem suas raízes no 

materialismo-histórico dialético; pois parece conceber o trabalho como a força que o 

homem produz a si mesmo e o mundo ao seu redor, concepção expressamente 

marcante na literatura de orientação marxista.  
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3 O TRABALHO COMO EIXO BÁSICO PARA UMA  

ARQUITETURA CURRICULAR 

 

Para se obter êxito ao que se eventa construir no momento, é preciso 

promover, em primeiro lugar, uma desconstrução conceitual do que o senso comum 

geralmente considera como trabalho e currículo.  

No presente capítulo, adotou-se como referencial para a abordagem da 

categoria trabalho as orientações defendidas por Gramsci e outros teóricos críticos. 

Assim, o trabalho é conceituado considerando sua dimensão de criação do ser 

humano (ontocriativo), não deixando de encará-lo em suas formas históricas 

assumidas na sociedade de classe e no atual contexto da globalização, 

estabelecendo-se sua relação com a educação, a ciência e a tecnologia. 

Propõe-se romper com concepções que limitam o currículo a um elenco de 

disciplinas formal e logicamente dispostas em uma grade, cujo objetivo é repassar 

conteúdos que, embora atualizados, não consideram a realidade do aluno e suas 

necessidades básicas quanto à formação para o mundo do trabalho e o exercício da 

cidadania. 

 

3.1 A RELAÇÃO TRABALHO E EDUCAÇÃO 

 

3.1.1 (Re) significando a categoria trabalho 

 

Tornar o trabalho o princípio educativo que orienta teórica e 

metodologicamente o desenvolvimento das ações pedagógicas é um desafio que 

rompe não somente barreiras conceituais, paradigmáticas, mas também mexe 

radicalmente com hábitos que historicamente vem tomando lugar nos projetos 

pedagógicos deste país afora. 

Salienta-se que o trabalho aqui é concebido como produção da existência 

humana na relação com a natureza, num processo de humanização de homens e 

mulheres. A relação entre trabalho e educação parece óbvia quando olhada nesse 

prisma, porém sua aplicação no âmbito escolar não ocorre, e nem ocorreu, de 

formar natural. Um vez que nem mesmo a relação indivíduo-homens-natureza se dá 
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de modo simples. Gramsci se expressa do seguinte modo quando se refere a essa 

relação: 

 
A humanidade que se reflete em cada 
individualidade é composta de diversos elementos: 
1) o indivíduo; 2) os outros homens; 3) a natureza 
[...] O indivíduo não entra em relação com os outros 
homens por justaposição, mas  organicamente, isto 
é, na medida em que passa a fazer parte de 
organismos, dos mais simples aos mais complexos.  
Desta forma, o homem não entra em relação com a 
natureza simplesmente pelo fato de ser êle mesmo 
natureza, mas ativamente, por meio do trabalho e 
da técnica (GRAMSCI, 1991a, p. 39-40). 
 

Assim, a proposta de um currículo que considera o trabalho como eixo motriz 

das ações pedagógicas não pode deixar de lado suas reflexões sobre o que é o 

ponto central, o gerador dessa força – o homem. O trabalho consciente é o que 

distingue o homem dos demais animais, e é ele quem o torna singularmente 

humano. Um currículo que se paute no trabalho traz, em seu âmago, uma proposta 

propriamente humanista de educação. Braverman afirma que ―o trabalho que 

ultrapassa a mera atividade instintiva é assim a força que criou a espécie humana e 

a força humana pela qual a humanidade criou o mundo como o conhecemos‖ (1987, 

p. 53). 

Arquitetar um currículo que tem o trabalho como princípio educativo é apostar 

na força que criou e cria possibilidades das diversas formas sociais que a 

humanidade possa conceber. 

 

3.2 O PROEJA E A CONCEPÇÃO DE CURRÍCULO 

 

Comumente, quando se trata de currículo o que geralmente vem à mente é um 

conjunto de conteúdos arrumados de modo supostamente lógico, ordenando as 

disciplinas e séries escolares. É ideia corrente e já incorporada ao senso comum e 

historicamente estabelecida como parâmetro para o trabalho pedagógico em 

diversas situações. Tal concepção, embora ainda muito viva nos dias atuais, já 

demonstrou que não responde às necessidades educacionais, especialmente de 

indivíduos que carecem de uma educação para a liberdade e autonomia, sobretudo, 

em se tratando do público que é destinado o PROEJA. Isso porque tal concepção é 

precária do ponto de vista do que chamamos de práticas curriculares, pois ignora as 
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práticas concretas dos que transmitem esses conteúdos cotidianamente, assim 

como o caráter dinâmico e singular dos currículos efetivamente desenvolvidos nas 

escolas reais do país (VÓVIO ; IRELAND, 2008). 

O que se pretende neste trabalho é esboçar uma arquitetura curricular que 

tenha como ponto de partida a realidade do educando, e que não se limite apenas à 

crítica das propostas vigentes, mas que possua um caráter propositivo que subsidie 

o esforço coletivo para tornar o que ora é apenas uma política de governo, em uma 

política de Estado comprometida com a humanização dos indivíduos e não somente 

com as exigências do mercado. 

Um princípio norteador dessa arquitetura é a busca pela igualdade de 

oportunidades que possibilitem aos indivíduos alçarem voo rumo à sua liberdade e, 

consequentemente, o seu pleno exercício democrático. Portanto, para esse fim, é 

mister formular diretrizes que priorizem uma formação científico-tecnológica e sócio-

histórica para todos, no sentido da construção de uma igualdade que não está dada 

no ponto de partida, no entanto deve ser seu ponto de chegada (KUEZER, 2000). 

O que Kuenzer diz é que uma proposta pedagógica que vise à superação da 

desigualdade social deve considerar a realidade histórica dessa desigualdade.  

Assim, enfatiza-se que o ponto de partida para uma política de educação 

comprometida com a mudança social deve adotar as características da desigualdade 

social na qual os educandos se inserem. 

O que está sendo abordado, em parte, já existe no seu sentido teórico. O que 

se quer dizer com isso é que as diretrizes que nortearão os elementos organizadores 

para uma arquitetura curricular, tendo o trabalho como princípio educativo, já se 

encontram expressas no próprio documento base do PROEJA. Contudo, se 

intenciona, neste momento, colaborar com sugestões teórico-práticas para uma 

concepção de uma proposta curricular medrada de uma orientação pedagógica que 

adote o trabalho como princípio educativo. 

 

 

3.3 PROPÓSITOS NORTEADORES DA ARQUITETURA CURRICULAR 

 

É oportuno usar a metáfora de uma arquitetura curricular. Na construção, por 

exemplo, a função do arquiteto não é edificar um prédio e sim projetar, dar forma a 

uma ideia, geralmente funcional, de uma edificação desejada e executada por outros 
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profissionais. Mas, para que o projeto arquitetônico saia bem ao gosto de quem o 

encomendou, um arquiteto bem versado em sua arte deve estar bem inteirado do 

gosto do cliente, o que ele intenciona com o projeto, quem fará uso dele, em que 

terreno se edificará, etc. 

Metaforicamente, a estrutura curricular proposta para o PROEJA levará em 

consideração elementos fundamentais para um projeto arquitetônico que, devido à 

dinamicidade do processo histórico no qual este está envolvido, poderá ser mudado 

e flexibilizado, visando atender às necessidades do educando, o seu usuário maior. 

Uma arquitetura curricular que seja coerente com tudo que fora defendido até o 

momento, deve observar cinco propósitos básicos: 

 

3.3.1 O homem modifica o meio 

 

Quando se percebe o homem como um ser histórico-social o que se pretende 

dizer é que este homem é um ser com formas de pensar, agir, sonhar e encarar o 

mundo ao seu redor como resultado de uma construção histórica. Trata-se de uma 

característica do indivíduo em particular e dele em suas relações com os outros. 

Gramsci afirma que ―o homem é um processo, precisamente o processo de 

seus atos‖ (1991a, p. 38). A capacidade humana de transformar seu meio e a si 

mesmo, é ressaltada como conseqüência de sua ação (ato) consciente sobre a 

natureza. Como essa ação é dinâmica e diversificada, pois cada indivíduo ou grupo 

possui sua maneira peculiar de se relacionar com a natureza, essas transformações 

que se pode chamar de natureza humana, não podem ser encontradas em nenhum 

homem particular, mas em toda história do gênero humano (GRAMSCI, 1991, p. 43). 

Pode se afirmar que, para se compreender o que o homo sapiens é hoje, é preciso 

encará-lo como homo faber, pois o que este homem é está diretamente ligado ao 

seu trabalho e como ele se relaciona com a natureza. Isso é a força motriz da 

história e da sociedade humana. 

 

3.3.2 O trabalho humano e a construção da humanidade 

 

A proposta de educação, ora aventada, encara o trabalho humano como 

construtor de valores historicamente produzidos na sociedade atual e é, portanto, 

elemento central na estrutura constitutiva do ser social. Esse trabalho é rico em 
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potencial epistemológico, pois, mesmo de modo alienado, como ele se configura 

nesse momento histórico nas sociedades capitalistas, o homem faz uso de sua 

intelectualidade para executá-lo.  

Gramsci critica Taylor, chamando a sua proposta de resultado de um cinismo 

brutal quando ele (Taylor) revelara que o objetivo da sociedade americana era: 

desenvolver ao máximo, no trabalhador, as 
atividades maquinais e automáticas, romper o velho 
nexo psicofísico do trabalho profissional qualificado, 
que exigia uma determinada participação ativa da 
inteligência; da fantasia, da iniciativa do trabalhador, 
e reduzir as operações produtivas apenas aos 
aspectos físicos maquinais (GRAMSCI, 1991b, p. 
397). 

 
Todavia, o pensador sardo afirma que, apesar de todos os esforços para tornar 

o operário mero repetidor de gestos, isso não mata espiritualmente o homem, pois o 

ser humano é ontocriativo. 

No entanto, ante a nova configuração das exigências impostas pela produção 

capitalista na sociedade atual, o taylorismo tornou-se obsoleto. A nova conjuntura 

exige uma receita de modelo gerencial de produção que tenha a reflexibilidade como 

categoria universal, ao invés da especialização, como no taylorismo. Não podendo 

mais responder às exigências do atual sistema produtivo, o modelo taylorista foi 

substituído pelo toyotista, trazendo consigo mudanças radicais na reorganização do 

trabalho e, consequentemente, da organização social como um todo, reverberando 

suas definições teóricas no âmbito do sistema educacional.  

Segundo a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei 

n.9394/96-LDB), em seu Art.2º, é explicitamente afirmado que a educação, ―tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho‖ (BRASIL, 1996). Assim sendo, por 

força legal, os estabelecimentos de ensino em todo território brasileiro devem ser o 

locus responsável pela formação dos novos trabalhadores do mundo globalizado. 

Para que a escola seja exitosa na finalidade exposta pela LDB e pelo atual 

sistema de produção, seu projeto pedagógico deve considerar o reforço em direção 

a amplas potencialidades de flexibilização, tendo o conhecimento interdisciplinar 

como foco para alcançar tal categoria, além de priorizar a formação de habilidades e 

competências próprias para as várias áreas da produção e dos serviços, dando ao 



 35 

trabalhador em formação capacidade de se adaptar à nova base técnica do sistema 

produtivo atual. 

Apesar das profundas transformações ocorridas atualmente no processo de 

trabalho, resultado direto das mudanças no interior do sistema produtivo, o homem 

ainda é, e sempre será, o sujeito que protagoniza a intervenção na natureza, visto 

ser uma atividade necessária para a sobrevivência humana. Tal atividade envolve 

dimensões intelectuais e mecânicas conscientes e controladas para que se efetue 

intervenções ao ambiente. Nessa dinâmica, os homens deixam como legado a 

outros o aprendizado do trabalho e através deste legado, também, as técnicas de 

manejo e transformação da natureza, garantindo, assim, sua existência. É o trabalho 

humano o pai das tecnologias e motor da ciência e da cultura. 

Em síntese, o trabalho, na concepção de Gramsci, deve ser um imprescindível 

princípio educativo.  

 

3.3.3 Formação de valores e educação da sensibilidade 

 
Os valores éticos nunca foram tão relegados como na atual conjuntura. ―Com a 

valorização do mundo das coisas, aumenta em proporção direta a desvalorização do 

mundo dos homens‖ (MARX, 2001, p. 111, grifo do autor).  No entanto, uma 

educação emancipatória pode tornar os indivíduos cientes de seus valores de 

classe, movidos por uma lógica coletiva e não individualista. 

Uma escola que está verdadeiramente comprometida com a formação humana 

não poderá deixar de conceber os valores éticos como algo central em seu currículo. 

O lugar dos valores aqui não reside no currículo oculto, locus geralmente conferido 

aos currículos programados pelo formato das relações sociais e humanas 

hegemônicas na sociedade atual. 

Esses valores devem ser oriundos da classe que massiça e historicamente 

compõe a escola pública - a classe trabalhadora. A escola deve ter sempre em pauta 

questões que se discutam a ética no trabalho, nas profissões, nos movimentos 

sociais e os direitos e deveres dos cidadãos não perdendo de vista a dialética dos 

costumes e a historicidade dos valores culturais e morais, dentre outros.  

A ação pedagógica, por sua vez, deve respaldar o educando-trabalhador na 

construção de uma postura ética e crítica diante de sua condição social e do 

compromisso com o bem comum, rompendo com a lógica individualista. 
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3.3.4 Conteúdo escolar e o mundo do trabalho 

 

Não é novidade o que aqui está se propondo. A LDB no Art. 35, inciso II, reza 

que o ensino médio terá como uma de suas finalidades ―a preparação básica para o 

trabalho [...]‖.  

O documento base do PROEJA para a Educação Profissional Técnica de  Nível 

Médio registra a  preferência de seus autores pela educação para o mundo do 

trabalho e não para a tão enfatizada educação para o mercado de trabalho. Tal 

preferência é intencional, sendo argumentada e defendida por acreditar que a 

educação para o mundo do trabalho, além de ser mais abrangente, está 

descomprometida com a imposição do mercado.  

A educação para o mundo do trabalho resgata a concepção da intervenção do 

homem na natureza em seu sentido ontológico tendo como finalidade a formação de 

um indivíduo que compreenda não somente os hábitos necessários para o 

desempenho de uma função (profissão), mas também uma atuação crítico-reflexiva 

sobre sua prática. A formação, portanto, segundo expresso no próprio documento 

base, ―é na vida e para a vida e não apenas de qualificação do mercado e para ele‖ 

(BRASIL, 2007, p. 13). 

E prossegue afirmando que: 

 
Por este entendimento, não se pode subsumir a 
cidadania à inclusão no ‗mercado de trabalho‘, mas 
assumir a formação do cidadão que produz, pelo 
trabalho, a si mesmo e o mundo. Esse largo mundo 
do trabalho – não apenas das modernas 
tecnologias, mas de toda a construção histórica que 
homens e mulheres realizaram, das simples, 
cotidianas, inseridas e oriundas no/do espaço local 
até as mais complexas, expressas pela revolução 
da ciência e da tecnologia – força o mundo 
contemporâneo a rever a própria noção de trabalho 
(e de desenvolvimento) como inexoravelmente 
ligada à revolução industrial. (BRASIL, 2007, p. 13, 
grifo do autor). 

 
Formar para o mundo do trabalho significa aventar uma proposta de currículo 

antagônica ao que se configurou como hegemônico nas práticas pedagógicas no 

contexto capitalista e lamentavelmente é esperado e defendido pelo senso comum 
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e, mais triste ainda, por muitos que atuam na educação escolar que encaram como a 

principal função da escola preparar os indivíduos para o mercado de trabalho.  

Tal concepção, além de ser reducionista, é regida por uma lógica econômica 

estritamente privada, guiada pela ênfase nas capacidades e competências que cada 

indivíduo deve possuir para se atingir uma melhor posição no mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo e que tende a oferecer, no máximo, uma promessa de 

empregabilidade. 

A proposta ora assumida, intenciona tornar a escola uma agência que subsidie 

o aluno no construir de uma visão crítica de si mesmos e tenha a consciência da 

potencialidade transformadora que ele possue em seu mundo e de sua sociedade 

por meio do seu trabalho. É chamar o trabalhador para ser consciente do processo 

de construção de seu ser social, sendo este livre e que descubra a possibilidade de 

reconhecer a situação atual de exploração de seu trabalho e reaja a tal condição, 

protagonizando ações que venham levar à superação das desigualdades sociais e à 

sua própria emancipação. 

Etmologicamente o termo escola origina-se do grego scholé, e traz a idéia de 

algo que, para ser efetivado, deve-se ter como condição objetiva o ócio. Literalmente 

falando, escola significa em sua forma original o lugar do ócio, pois ela, em seus 

primórdios, nasceu na Grécia antiga e era composta por pessoas que dispunham de 

uma situação socioeconômica que as permitiam dispor de tempo livre para pensar e 

refletir. Essa não é comprovadamente a situação dos educandos do PROEJA.  

Tanto a Lei 9.394/98 (LDB) como o documento base do PROEJA, prescrevem 

a flexibilização do tempo-espaço:  

 
Para atender a especificidade da modalidade EJA, 
necessária de faz a organização de tempo e espaço 
formativo adequados a cada realidade.  Assim, a 
organização do calendário escolar pode considerar 
as peculiaridades existentes: sazonalidade, 
alternância, turnos de trabalho, entre outras 
especificidades que surgirem à medida que essa 
política seja efetivamente implementada (BRASIL, 
2007, p. 52). 
 

No capítulo 3 deste trabalho, se constatou-se que o principal fator de evasão 

que persiste no público do PROEJA é a incompatibilidade de horário da escola com 

as demais atividades. Isso demonstra o quanto a estrutura curricular das atuais 
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turmas em curso do PROEJA ignora a proposta de flexibilização de tempo e espaço 

que o próprio documento propõe.  

Urge arquitetar uma organização curricular que leve em consideração o exíguo 

tempo que o trabalhador dispõe para estar no ambiente escolar. Isso força a se 

repensar a concepção de espaço educador, não se restringindo apenas ao que se 

constituiu historicamente como escola, mas buscando meios que levem o 

trabalhador a perceber que o seu espaço de trabalho pode ser um rico lugar de 

aprendizagem e sofisticação de seus conhecimentos. Cabe ao educador ser 

sensível a essas questões e se debruçar na busca de elos que unam os conteúdos 

escolares ao mundo do trabalho. 

Pode-se notar que a questão aqui discutida não envolve apenas uma 

reestruturação ou redimensionamento de horários, mas exige também uma 

resignificação do que é espaço de educação e sensibilidade e perícia do educador 

quanto às questões que unem educação e o mundo do trabalho. 

 

3.3.5 Trabalho e tecnologia  

 

Desde os primórdios da raça humana os indivíduos são desafiados a aprimorar 

suas técnicas de intervenção na natureza, criando instrumentos cada vez mais 

eficientes à execução de uma determinada tarefa. Essa sofisticação instrumental 

que o homem historicamente implementou na dinâmica de sua atividade 

interventora, isto é, no âmbito do seu trabalho, é o que hoje se denomina de 

tecnologia. Tal tecnologia deve estar a serviço da satisfação das necessidades que 

a humanidade se coloca ante as dificuldades impostas pela dinâmica do dominar e 

transformar a natureza. 

Encara-se, portanto, o trabalho como condicionante ao processo de 

desenvolvimento intelectual humano, pois é nele que, fazendo uso de suas 

faculdades mentais, o homem é impulsionado a criar meios que facilite sua 

sobrevivência, gerando assim, ciência (apreensão e desvelamento do real) e 

produção (intervenção do real) tendo a tecnologia com mediadora nesse processo. 

A saída da humanidade da pedra lascada para pedra polida é algo fruto do 

trabalho humano sobre a natureza e de sua necessidade de modificá-la. Passar de 

uma fase a outra não significou apenas transpor um marco histórico, mas também 

considerar um desenvolvimento tecnológico que gerou não somente uma revolução 
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instrumental, mas, modificou a organização laboral, levando o homem a outros 

arranjos de produção. Igualmente, a revolução industrial, seguida do taylorismo, 

fordismo até se chegar ao avanço dos dias atuais, com ênfase às Novas 

Tecnologias da Informação e da Comunicação (NTICs), expressa a história da 

tecnologia nos marcos da transformação do conhecimento humano, gerado no 

âmbito do trabalho e em força de produção. 

A simbiose entre trabalho e tecnologia é um fato que a história da humanidade 

constata. É na busca da superação de algumas dificuldades que a tarefa humana de 

transformar a natureza impõe, é que se forja o conhecimento (ciência) e a tecnologia 

que, aplicados ao trabalho, produz intervenção real. É aí que, mais uma vez, torna-

se latente o trabalho como um princípio educativo, respaldado em uma pedagogia 

que respeita e considera o homem como construtor de sua própria história e 

protagonista das mudanças que de sua atuação na natureza e em si próprio.  

Não se pode ignorar que, a categoria trabalho sofreu e continuará sofrendo 

transformações que, atualmente tutelada pela lógica, tem assumido uma nova 

morfologia laboral e que vem gerado novas exigências no perfil da qualificação 

profissional.  

No capítulo a seguir busca-se compor um perfil socioeconômico dos sujeitos 

concretos em uma escola real, com pessoas reais e em um lugar geográfico real. 

Através da historicidade desses indivíduos e de suas relações com o contexto no 

qual estão inseridos, intenciona-se fazer uma aproximação que dê subsídios para a 

elaboração de elementos básicos para um ensaio de arquitetura curricular que 

respeite suas condições de trabalhadores jovens e/ou adultos. 
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4 O PROEJA CHEGA AO SERIDÓ: O CASO DE CURRAIS NOVOS 

 

Apesar de o tópico em questão ter como título o PROEJA chega ao Seridó, faz-

se necessário relembrar que este fato faz parte de uma iniciativa do MEC para 

expandir a rede federal de educação profissional do país. No caso específico do Rio 

Grande do Norte, até meados de 2006, o então CEFET-RN contava apenas com duas 

Unidades de Ensino Descentralizadas (UNEDs), localizadas nas duas maiores 

cidades do Estado, Natal e Mossoró. 

 No segundo semestre de 2006, como resultado do projeto de expansão, o 

CEFET-RN ganhou mais três UNEDs, uma localizada na cidade de Ipanguaçu, oeste 

do Estado, outra na zona norte da capital e uma terceira no Seridó, especificamente 

na cidade de Currais Novos. A criação dessas três novas UNEDs coincide com o 

advento do Decreto nº 5.8404, de julho de 2006, e com a transformação das mesmas 

em laboratórios das primeiras turmas de PROEJA, em regime regular na Rede 

Federal do Estado. 

 

4.1 IMPLANTAÇÃO DOS CURSOS 

 

As primeiras turmas de PROEJA no CEFET-RN, fruto direto do Decreto citado, 

foram distribuídas da seguinte maneira:  

 Curso técnico de nível médio integrado em Agroecologia na modalidade de 

jovens e adultos – UNED de Ipanguaçu; 

 Curso técnico de nível médio integrado em Informática na modalidade de 

jovens e adultos – UNED da zona norte de Natal; 

 Curso técnico de nível médio integrado em Alimentos na modalidade de 

jovens e adultos – UNED de Currais Novos. 

Todos esses cursos foram implantados somente nas novas unidades de ensino 

que, por falta de recursos humanos, funcionavam, em seus primeiros anos, apenas 

                                                 

4
 O Decreto n°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 
revoga o Decreto n° 5.478, de 24 de junho de 2005 que limitava a dimensão do Programa apenas ao ensino 
médio e as institições federias por sua execussão. 
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diurnamente, impossibilitando, assim, a oferta de turmas no período noturno, fator 

que contribuiu para um número expressivo de evasão logo nos primeiros semestres. 

Em Currais Novos, foco da aproximação deste trabalho, a UNED seridoense 

iniciou em agosto de 2006 com duas turmas de técnico de nível médio integrado em 

Alimentos na modalidade EJA, em regime semestral, oferecendo 80 vagas, sendo 

que 40 no turno matutino e as outras 40 no vespertino. Foram abertas as inscrições 

para o exame seletivo, porém, surpreendentemente a oferta fora maior que a 

demanda, forçando a gestão a prorrogar o concurso por duas vezes consecutivas. 

Por fim, a gestão foi compelida a optar pela ordem de chegada dos candidatos, 

contrariando, logo em seu início, o modo de ingresso proposto pelo documento que 

regulamenta o funcionamento e dar as diretrizes didático-metodológicas dos cursos 

integrados (CEFET-RN, 2006a).  

Moura e Henrique probabilizam que os ―processos de seleção para ingresso 

nos cursos oferecidos pelo Programa podem estar priorizando os conhecimentos 

dos candidatos, excluindo precisamente o público-alvo do Programa que necessita 

da elevação da escolaridade [...]‖ (MOURA; HENRIQUE, 2007, p. 12). No entanto, o 

que se constatou onde não houve seleção sistemática de ingresso é que a ausência 

de critérios formais de escolha dos candidatos resultou nas mesmas distorções 

alegadas acima pelos estudiosos supracitados. 

Uma distorção que merece destaque é em relação à principal meta do 

Programa – a elevação de escolaridade dos beneficiários do Programa. No caso 

específico de Currais Novos, cerca de 60% dos que chegaram primeiro e, 

consequentemente, obtiveram as vagas, já haviam concluído o ensino médio ou 

estavam em vésperas de conclusão, fato este também constatado em outras UNEDs 

em que o Programa estava sendo implantado e em alguns casos, chegando a marca 

de 97,5 % (MOURA ; HENRIQUE, 2007).  

Outro ponto a ser observado neste momento são as justificativas da escolha do 

curso técnico em Alimento para a UNED seridoense. Segundo o que reza o Plano de 

Curso Técnico Integrado em Alimentos na modalidade EJA, destinado a UNED 

Currais Novos e autorizado pela Resolução nº 25/2006, do Conselho Diretor do 

CEFET-RN, poder-se-á encontrar algumas razões pelas quais se justificou a escolha 

do curso para a região. Foram considerados fatores de ordem social, político, 

econômico e cultural, respeitando suas dimensões global, nacional e local. 
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É necessário salientar que o Plano de Curso no âmbito do CEFET-RN é o 

documento que disciplina e norteia toda ação pedagógica de um determinado curso, 

no caso da UNED de Currais Novos, o de Técnico de Nível Médio Integrado em 

Alimentos na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. O documento 

apresenta como justificativa para a implantação do curso os seguintes pontos: 

a) A rentabilidade da indústria alimentícia no Brasil, considerando o setor que 

mais movimenta investimento em todo o mundo e que tem sido beneficiado 

pela situação favorável decorrente da estabilização da economia brasileira 

que, após o Plano Real, permitiu a incorporação ao mercado de um 

contingente da população que anteriormente não podia adquirir produtos 

alimentares mais elaborados; 

b) O desperdício de alimentos por diversos fatores, sendo alguns de ordem 

tecnológica, especificamente na região nordeste, local em que a escassez 

de alimentos é uma realidade comprovada; 

c) Potencial histórico na produção de carne de sol, fruticultura e, sobretudo 

laticínios; 

d) Carência de mão-de-obra qualificada para o beneficiamento de alimentos, 

causando grande desperdício e parca higienização na elaboração dos 

mesmos (CEFET-RN, 2006b). 

 
4.2 O PERFIL DOS ALUNOS PIONEIROS  

 
Não é nenhuma novidade afirmar que para se propor alguma ação pedagógica 

que tenha a pretensão de ser bem sucedida em sua execução e em seus resultados 

é preciso que a mesma seja norteada pelo princípio da construção coletiva e tenha 

um mínimo de noção sobre o público a que se direciona. Como lembra Arroyo (2008) 

é um traço histórico da modalidade da Educação de Jovens e Adultos nas últimas 

décadas olhar primeiro para os educandos, para suas condições humanas e sua 

realidade social.  

O homem na ótica aqui assumida, não é um ser acabado, estanque e isolado 

do seu contexto, e sim, um ser social histórico. Gramsci expressa tal concepção de 

homem ao afirmar que: 

 
[...] deve-se conceber o homem como uma série de 
relações ativas (processo), no qual, se a 
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individualidade tem a máxima importância, não é 
todavia o único elemento a ser considerado 
(GRAMSCI, 1991, p. 39).  
 

O autor prossegue afirmando que ―todo indivíduo é não somente a síntese das 

relações existentes, mas também da história destas relações, isto é, o resumo de 

todo o passado‖ (GRAMSCI, 1991, p. 40). 

É norteado por esta perspectiva de homem e indivíduo que se faz necessário 

expor dados que serão relevantes para a construção de uma proposta pedagógica 

eficaz e comprometida com a realidade dos educandos envolvidos no processo 

educacional do Programa em discussão, não negligenciando, porém, os aspectos 

globais. 

O que será exposto, a seguir, são informações sobre 10 (dez) variáveis 

formuladas a partir dos dados sistematizados pelo setor de Assistência Social da 

UNED de Currais Novos.  

As variáveis consideradas são as seguintes: faixa etária; gênero; estado civil; 

sistema escolar de origem; porque escolheu o CEFET; permanência e abandono 

escolar; localização do domicílio; responsabilidade financeira familiar; renda familiar; 

situação familiar no mercado de trabalho. 

 

Faixa etária 

 
O gráfico 1, a seguir, mostra a distribuição do perfil etário das turmas, 

atestando o fenômeno denominado de juvenilização do público.  

 

Gráfico 1. Faixa Etária das primeiras turmas do curso técnico  
 Integrado de Alimentos – PROEJA. Currais Novos/RN. 

2006. 
Fonte: Setor de Assistência Social da UNED/CN-2006. 
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Em Currais Novos, constata-se que 22% dos alunos que frequentavam o curso 

técnico integrado em Alimentos do PROEJA estão situados na faixa etária entre 17 a 

19 anos, 17 % entre 20 a 22 anos e 19% entre 23 – 25 anos.  Isso significa que, a 

época, 58% dos educandos das primeiras turmas do PROEJA estão na faixa etária 

entre 17 a 25 anos de idade.  Fato não muito diferente na constatação de pesquisas 

feitas em turmas do Programa em diversas UNEDs do CEFET/RN e do Nordeste 

brasileiro. 

 

Gênero 

 
Segundo os dados trabalhados no Campus Currais Novos a presença feminina 

é marjoritária, pontuando 66 %, enquanto os homens correspondem apenas a 35%. 

Esta majoritariedade feminina se deu provavelmente em razão da forma como 

o senso comum da população local concebeu o curso em Alimento.  Para muitos, o 

curso prepara cozinheiros ou nutricionistas de nível médio, aptidões popularmente 

encaradas como femininas.  Mesmo sendo um fato causado por uma visão 

equivocada por parte da população, a predominância feminina em um curso que 

imaginam destinar-se a tornar seus educandos exímios cozinheiros, explicita que os 

papéis sociais atribuídos aos gêneros ainda são bastante tradicionais nessa região. 

Outras estudos informam que nas primeiras turmas do período noturno do 

curso técnico Integrado de Informática, na modalidade em questão, a 

majoritariamente corresponde ao sexo masculino, o que inverte a situação. 

 

Estado Civil 

 

As informações que configuram o gráfico 2, são relevante para análise do perfil 

socioeconômico do aluno do PROEJA.  Nessa análise, considera-se o estado civil, 

bem como a existência de dependentes ou não. 
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Gráfico 2. Estado Civil dos alunos das primeiras turmas do curso técnico Integrado 
de Alimentos - PROEJA . Currais Novos/RN. 2006. 

Fonte: Setor de Assistência Social da UNED/CN-2006. 

 

Observa-se que 52% dos pioneiros no PROEJA se constitui de solteiros sem 

filhos e 25%, exatamente ¼ dos educando desta modalidade, apresentam estado 

civil casado com filhos. 

 
Sistema escolar de origem 

 
O dado sobre a origem do sistema escolar dos ingressos é de extrema 

relevância, não somente para o PROEJA em si, mas também para a rede CEFET-

RN. Este, preocupado com o fenômeno da elitização do ensino profissional na rede 

federal de ensino e com o intuito de contribuir para o fortalecimento da escola 

pública de educação básica, prevê, no texto do seu Projeto Político Pedagógico 

(PPP), cotas garantindo, no mínimo, 50% das vagas, oferecidas nos cursos abertos 

à comunidade, para educandos oriundos da rede públicas de educação e que nela 

tenham estudado, ininterruptamente, os quatro últimos anos do ensino fundamental 

(CEFET-RN, 2005). 
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Gráfico 3. Origem do Sistema escolar dos alunos das primeiras turmas do 
curso técnico Integrado de Alimentos - PROEJA . Currais Novos/RN. 
2006. 

Fonte: Setor de Assistência Social da UNED/CN-2006. 

 

Como se vê no gráfico 3, 88% do alunado do PROEJA de Currais Novos, em 

2006 é composto por pessoas vindas da rede pública de educação.  Resultado que 

pode ser avaliado como positivo no âmbito da proposta de público-alvo, tanto do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do 

Norte (IFRN), outrora CEFET/RN, quanto ao do próprio PROEJA. 

 

Porque escolheu o CEFET 

 
Considerar o que motivou os estudantes a escolherem a instituição educacional 

é um dado que não deve ser ignorando quando se pretende trabalhar em prol da 

melhoria do processo ensino-apredizagem, assim, como na elaboração de 

estratégias que contribuam para a permanência do aluno na escola.   
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Gráfico 4. Porque os alunos das primeiras turmas do curso técnico 
Integrado de Alimentos - PROEJA . Currais Novos/RN,  
escolheram o CEFET/RN. 2006. 

Fonte: Setor de Assistência Social da UNED/CN-2006. 

 

Segundo os dados trabalhados, o anseio de ter um ensino de qualidade fora o 

que mais pontuou, conforme 51% dos entrevistados.  Essa informação vem sendo 

ratificada no cotidiano, quando um número considerável de alunos que já concluíram 

o ensino médio público procuram outros cursos no mesmo nível, talvez no intuito de 

reparar o ensino médio deficitário de que haviam sido ―vítimas‖. 

 
Permanência e abandono do aluno no curso 

 
O que se constatou é que 80% dos que conseguiram ingressar no Programa, 

em sua primeira fase, renovaram suas matrículas para o segundo período do curso, 

enquanto 20% desistiram. 

A evasão é um fantasma que tem marcado, de modo muito significativo, a 

história da modalidade EJA no Brasil. Soma-se a isso a história escolar de cada 

indivíduo que constitui o público EJA, geralmente marcada por descontinuidade e 

uma lista de sucessivos abandonos dos estudos por diversas razões.  

O gráfico a seguir expõe os motivos da evasão: 
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Gráfico 5. Motivos da Evasão dos alunos das primeiras turmas do curso técnico Integrado de 
Alimentos - PROEJA . Currais Novos/RN, 2007. 

Fonte: Setor de Assistência Social da UNED/CN-2006. 

 

Dos alunos que não renovaram a matrícula para o segundo período do curso 

44% deles abandonaram o PROEJA por ter surgido uma oportunidade de emprego 

que, pelos menos ameniza as carências financeiras da família.  Este é um quadro 

constante na história dos típicos alunos da modalidade EJA no país. 

É bom ressaltar que os primeiros dados sobre a evasão das primeiras turmas 

foram relativos ao segundo período do curso.  Dados atualizados demonstram que a 

evasão nessas turmas, em vésperas de conclusão do curso, atingiu a marca dos 

52%, sendo alegada a causa do abandono do curso a incompatibilidade de horário 

da escola com as demais atividades.    

Um dado interessante é que 6% dos evadidos justificam o abandono do curso 

por motivo de aprovação no vestibular.  Implicando que estes alunos já haviam 

concluído o ensino médio. 

 
Localização do domicílio  

 
Constatou-se que 96% dos domicílios dos estudantes do PROEJA de Currais 

Novos estão localizados na zona urbana da cidade.  Este dado torna-se importante 

quando considerado o fato de que, em sua implantação, a então UNED/CN ficava 

localizada em uma área considerada rural, de difícil acesso à maioria dos 

estudantes.   Essa situação traz à luz o fato de que além desses estudantes 

enfrentarem barreiras de ordem financeira, social, somava-se a isso, também, as de 

natureza geográfica.  

 Aqui está um dos raros casos em que não é vantagem morar na zona urbana 

do município.  Para se ter uma idéia, enquanto uma corrida de moto-taxi custava R$ 

1,00 (um real) para qualquer parte da cidade, para a UNED de Currais Novos valia o 
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dobro.  O deslocamento dos estudantes de seus domicílios a UNED implicava para 

algumas famílias um peso a mais em seus orçamentos, quando não, o estudante se 

submeteria a uma longa caminhada, transitando em uma estrada não pavimentada 

que, no período de estiagem, enfrentam muita poeira e no período chuvoso, muita 

lama e buracos.  

 

Responsabilidade financeiro familiar  

 

Os dados mostram que o responsável financeiro pela família de 30% dos 

educandos corresponde ao pai e 25% ao cônjuge de uma maioria feminina, 

coincidindo este último com a porcentagem de indivíduos casados, e, com filhos. 

 Considerando que o número de alunos do sexo feminino é majoritário, pode-se 

dizer que quase a totalidade daqueles responsáveis financeiros familiares são 

homens. Isso confirma o que já havia sido destacado anteriormente sobre os papéis 

sociais dos gêneros na sociedade seridoense.  O homem ainda é visto como o 

provedor-mor da família. 

 

Renda familiar 

 

É significativa uma análise mais específica sobre as condições de renda do 

aluno, contudo, este dado não está disponível na fonte trabalhada.  O que consta 

nos dados são registros quanto à renda familiar, informação que não se pode negar 

a sua importante contribuição ao que está se buscando no presente trabalho. 

O gráfico 6 visualiza a situação da renda familiar dos Alunos do curso técnico 

integrado em Alimentos do PROEJA  de Currais Novos. 

 

 

Gráfico 6. Renda familiar dos alunos das primeiras turmas do curso técnico Integrado de 
Alimentos - PROEJA . Currais Novos/RN, 2006. 

Fonte: Setor de Assistência Social da UNED/CN-2006. 
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A renda familiar de cerca de 35%  dos escolares do PROEJA está entre 1 (um) 

e 2 (dois) salários mínimos. O lamentável nessa pesquisa é que não se considerou a 

variável- média de indivíduos por domicílio - pois assim, se poderia obter um quadro 

mais aproximado da real situação econômica da família. Contudo, vê-se que a renda 

familiar da maioria dos escolares é relativamente baixa.  

 

Situação no mercado de trabalho 

 

Notou-se que 60% dos responsáveis pela renda familiar dos escolares do 

PROEJA tiram o seu sustendo de pensões (cerca de 23%) e serviços avulsos (37%) 

tais como vendedor ambulante, mototaxista, pedreiro, donos de pequenos 

comércios, dentre outras ocupações sem uma remuneração regular e, às vezes, 

nem mesmo dispondo de alguma comprovação legal que os oficializem como 

autônomos.   

Algo que chama a atenção é que cerca de 4% dos sustentadores familiares se 

encontram desempregados e talvez seu sustento, no momento da coleta de dados, 

fosse proveniente de seguro desemprego ou de outros benefícios não explicitados. 

 
 

 

 

 
4.3 SÍNTESE 

 

O curso técnico integrado em alimentos do PROEJA em Currais Novos 

funciona desde agosto de 2006 nas dependências de um dos campi do IFRN. Como 

se pode constatar no texto do plano de curso, a proposta pedagógica tem como 

marco orientador a compreensão da educação como uma prática social e assume a 

responsabilidade de: 

[...] promover educação científico-tecnológico-

humanística visando à formação integral do 

profissional-cidadão crítico-reflexivo, competente 

técnica e eticamente e comprometido efetivamente 

com as transformações sociais, políticas e culturais 

e em condições de atuar no mundo do trabalho na 
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perspectiva da edificação de uma sociedade mais 

justa e igualitária, através da formação inicial e 

continuada de trabalhadores [...]‖ (CEFET, 2006b, 

p. 5 - 6). 

 

A proposta pedagógica trazida pelo curso técnico integrado em alimentos do 

PROEJA tinha, além de outros desafios, fazer a intersecção entre a educação básica 

(no caso em específico, o ensino médio), a educação profissional e a Educação de 

Jovens e Adultos. 

Baseado nas diretrizes que o documento base do PROEJA para o ensino 

médio estabelece, o curso técnico integrado em alimento do PROEJA implantado em 

2006 no Campus Currais Novos do IFRN, foi destinado para estudantes portadores 

do certificado de conclusão do Ensino Fundamental, ou equivalente e que tivesse, 

até o dia da matrícula, 17 anos completos e que não tenha concluído o ensino 

médio. 

Analisando os dados acima, nota-se que, quanto à faixa etária mínima exigida 

para o ingresso no Programa, não se notou nenhuma distorção, pois não há registro 

de alunos com idade inferior a 17 anos, apesar do já citado fenômeno da 

juvenilização.  Porém, quando analisado o aspecto escolaridade do candidato no ato 

da inscrição, constata-se, em informações posteriores a matrícula, que o índice de 

alunos que já haviam concluído o ensino médio estava em cerca de 60%, fato este 

já antes comentado neste capítulo. 

A proposta pedagógica que aqui se aventa, considera a educação e o trabalho 

como duas práticas sociais que possuem naturezas diversas, contudo, mantendo 

entre si conexões por diferentes mediações (FRIGOTTO, 2005).   

Por esta razão, se julgou necessário adotar informações sobre a clientela 

referente a seu perfil social e a relação do trabalho na configuração deste.  Pois aqui 

se assume que não há educação sem o trabalho, pois este se constitui não apenas 

como a categoria central de análise, mas também, o construtor do ambiente social.   

Esboçar uma proposta pedagógica que tenha o trabalho como princípio 

educativo significa considerar como os homens produzem e realizam sua 

subsistência. E em se tratado de turmas de ensino médio, a relação trabalho e 

educação, entre o conhecimento e a atividade prática deverá ser estabelecida de 

modo explícito e direto. 
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É preciso destacar que a não inclusão de uma variável, nos dados coletados 

pelo setor de Assistência Social do Campus Currais Novos, sobre a ocupação dos 

alunos das primeiras turmas do PROEJA pode parecer uma tendência de minimizar 

a centralidade da categoria trabalho nas análises e em sua relação com as demais 

práticas sociais. A educação não estaria fora disso.  

Considerando isso como hipótese, ver-se o quanto este presente trabalho se 

justifica em sua tarefa de suscitar o debate sobre a proeminência do trabalho como 

princípio educativo na fase incipiente de implantação do PROEJA na rede federal de 

Educação profissional do Rio Grande do Norte. 

O capítulo a seguir, de natureza mais propositiva, busca apresentar um esboço 

de arquitetura curricular que tenha o trabalho como eixo central de articular entre as 

práticas pedagógicas. 
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5 ENSAIO DE UMA ARQUITETURA CURRICULAR 

 

Este capítulo, de natureza mais propositiva, busca apresentar um esboço ou 

um ensaio de uma arquitetura curricular que tenha o trabalho como eixo central de 

articulação entre as práticas pedagógicas e os conteúdos trabalhados. 

 

5.1 ORGANIZAÇÃO CURRICULAR 

 

Salienta-se que a proposta de organização curricular apresentada no 

momento para o Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Alimentos na Modalidade 

EJA, observa as determinações legais presentes nos Parâmetros Curriculares do 

Ensino Médio, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio e 

Educação Profissional de Nível Técnico, nos Referenciais Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional de Nível Técnico e nos Decretos nº 5154/04 e nº 5.840/06. 

Revogando o Decreto nº 2.208/97, o de nº 5.154/04 possibilitou que a 

educação profissional técnica se articule com o ensino médio de forma integrada ou 

concomitante, enquanto que o Decreto de nº 5.840/06, 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. 

Também foram observadas as diretrizes definidas no Projeto Pedagógico do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

norteadas pelos princípios do documento base do PROEJA. 

A arquitetura curricular do curso de Alimentos proposta no presente trabalho 

conserva a distribuição das disciplinas em três núcleos conforme a matriz autorizada 

pela Resolução N°25/2006 do Conselho Diretor do CEFET-RN de 30/08/2006: 

 

 Um núcleo comum que integra disciplinas das três áreas de 

conhecimentos do ensino médio — Linguagens e Códigos e suas 

Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e Ciências da 

Natureza, Matemática e suas Tecnologias; 

 O núcleo da parte diversificada que integra disciplinas voltadas para uma 

maior compreensão das relações existentes no mundo do trabalho e para 

uma articulação entre esse e os conhecimentos acadêmicos; 
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 O núcleo de formação profissional, que integra disciplinas específicas da 

área profissional de Produção Alimentícia. 

Para que as disciplinas que compõem o currículo tomem uma significação, 

tanto em seu aspecto conceitual quanto funcional, devem ser abordadas em quatro 

eixos temáticos. Esses eixos servirão de mote reflexivo sobre a situação ontológica 

do homem, da ciência, da tecnologia, da pesquisa e da responsabilidade 

sócioambiental, em articulação direta com o trabalho, base unificadora do processo. 

A proposta de implementação do curso é organizada por disciplinas em 

regime semestral distribuídas da seguinte maneira: 1.320h para as disciplinas do 

núcleo comum, 120h para as disciplinas da parte diversificada, 900h para as 

disciplinas de formação profissional. A esta carga horária são acrescidas 400 horas 

para a prática profissional, totalizando uma carga horária ao final do curso de 2.740 

horas. Esta prática profissional deve ser realizada, preferencialmente, na modalidade 

de projetos de desenvolvimento no próprio campus Currais Novos, a partir do 5º 

semestre, enfatizando a integração teoria e prática e o princípio da 

interdisciplinaridade. A prática deve contemplar a aplicação dos conhecimentos 

adquiridos durante o curso e tendo em vista a intervenção no mundo do trabalho e 

na realidade social, de forma a contribuir para a solução de possíveis problemas. 

A partir do 5º semestre, o aluno deverá desenvolver a prática profissional 

através de projetos em que integram os diversos conhecimentos trabalhados nos 

semestres. Os estudos devem ter como disciplinas âncoras, desencadeadoras 

desse processo, Técnicas de Laboratório e Análises de Alimentos, trabalhadas no 5º 

semestre, e as disciplinas de Tecnologias de Alimentos — Técnicas de Carnes, 

Pescados e Frutas, e Técnicas de Laticínios e Produtos Fermentados. Serão 

reservadas 400 horas para o desenvolvimento dos projetos, sendo 200h nos 5º e 6º 

semestres e 200h nos 7º e 8º semestres do curso. 

 

5.2 EIXOS TEMÁTICOS 

 

Os quatro eixos temáticos são regidos por disciplinas que dialogam, de forma 

interdisciplinar e dinâmica A cada semestre será avaliadas a lotação dos mesmos, 

não esgotando o números de combinações e integração entre os núcleos 

propedêuticos e profissionais. As discussões dos eixos temáticos se darão em 

encontros semanais, cada um com duração de duas horas/aula, dentro do horário 
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regular e constando na carga horária dos docentes envolvidos. Estes encontros 

serão coordenados por uma equipe pedagógica e envolvendo docentes das 

disciplinas que compõem os eixos e todos os discentes de um mesmo período. 

 

5.2.1 Trabalho e a relação com cultura e alimentação 

 

Este constitui o eixo principal de articulação das disciplinas e se fundamenta 

no trabalho com princípio educativo. 

O objetivo deste eixo é possibilitar a incorporação de práticas educativas 

emancipatórias na compreensão do processo desenvolvido pelo trabalhador em 

exercício de sua atividade produtiva. 

 

5.2.2 Trabalho e sua relação com a pesquisa e a tecnologia  

 

A pesquisa é também encarada como um princípio educativo que potencializa 

a autonomia intelectual do trabalhador. É intrínseca ao ensino, sendo orientada ao 

estudo e à busca de soluções para as questões teóricas e práticas da vida cotidiana 

dos sujeitos trabalhadores, e, ainda, na sofisticação da tecnologia aplicada na 

produção de alimentos. 

 

5.2.3 Trabalho e sua relação com as questões éticas, socioeconômicas  

e ambientais 

 

Esse eixo discute formas de compatibilizar o desenvolvimento econômico e as 

condições sociais e ambientais historicamente postas, considerando a formação do 

sujeito trabalhador proativo em um processo que permita o enfrentamento das 

condições ambientais numa perspectiva de desenvolvimento, ancorada na 

sustentabilidade democrática.  

O eixo deve também propiciar a compreensão das bases (ideológicas, valores 

culturais, e comportamentos) que sustentam o modelo vigente e possibilitar, numa 

perspectiva crítica e reflexiva, a formulação de novas interpretações da realidade do 

educando. Nesse contexto, o homem será considerado enquanto sujeito 

transformador da natureza e de si mesmo, apontando potenciais caminhos para a 

sustentabilidade democrática e a minimização das desigualdades. 
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5.2.4 Produção alimentícia e mercado versus gestão e alternativas  

 de trabalho e renda 

 

O trabalho não é só encarado em seu sentido ontológico, mas também em sua 

forma histórica, como se configura na sociedade capitalista atual, como categoria 

econômica e práxis produtiva que por meio deste garantimos nossa sobrevivência, 

produzindo riquezas e satisfazendo necessidades. 

Tal eixo está em conformidade com o espírito do documento base do PROEJA 

que defende que a formação profissional não diz respeito a preparar exclusivamente 

para o exercício do trabalho. Mas, significa proporcionar a compreensão das 

dinâmicas socioprodutivas das sociedades modernas, com suas conquistas e 

revezes, e também habilitar as pessoas para o exercício autônomo e crítico de 

profissões. 

A seguir, se proporá encaminhamentos teórico-metodológicos e técnicos, 

necessários para a efetivação da proposta curricular que se aventa neste trabalho. 

 

5.3 O ENCAMINHAMENTO TEÓRICO-METODOLÓGICO E TÉCNICO 

 

Uma proposta pedagógica que considere o trabalho como princípio educativo 

não deve negligênciar os princípios da participação de todos os envolvidos no 

processo educativo e na construção de atividades que desenvolvam, no educando, 

sua capacidade em trabalhar coletivamente. O modo interdisciplinar auxilia na busca 

de soluções pontuais para determinados problemas, visto esse sustentar que o ser 

humano é produtor de sua própria realidade e o trabalho é a base unitária do 

processo educativo.  

É preciso registrar que se tem ciência dos riscos da implantação desta 

proposta. Ela pode cair no ativismo disciplinar ou no simplesmente ―aprender 

fazendo‖. Para se evitar esse equívoco, que resultaria num comprometimento de 

toda proposta aqui apresentada, faz-se necessário reforçar o encaminhamento 

teórico-metodológico e técnico. 

Entende-se o encaminhamento teórico-metodológico e técnico, no âmbito desta 

proposta, como um conjunto de princípios teóricos e práticos, já descritos desde o 

início deste trabalho, e a correspondente indicação dos procedimentos práticos. 
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Esse encaminhamento deve ser adotado, inclusive, com o fim de efetivar a 

intersecção entre a educação básica a educação profissional e na modalidade de 

educação de jovens e adultos. Para esse fim, deve se observar as características 

específicas do aluno da EJA, seus interesses, suas condições de vida e de trabalho, 

seus conhecimentos prévios, o contexto que gera a sua condição social, orientando-

os na (re)construção dos conhecimentos escolares. 

Outro princípio que deve reger todo processo de execução desta arquitetura 

curricular é a flexibilidade E isso se deve à própria natureza dinâmica e ontocriativa 

da categoria trabalho, princípio educativo da proposta pedagógica defendida no 

momento. A flexibilidade deve estar presente desde o planejamento inicial e 

individual do professor, e levando em consideração a possibilidade de mudanças 

diante de dificuldades e crises comuns ao processo educativo comumente 

demonstra. Destaca-se, por exemplo, a heterogeneidade etária peculiar em turmas 

de EJA e comprovadamente presente nas primeiras turmas do PROEJA Currais 

Novos.  

 Como a proposta visa a construção de uma autonomia por parte dos alunos, o 

professor pode adotar, como prática pedagógica, procedimentos que auxiliem o 

estudante a desenvolver sua intelectualidade. Nesse ponto, é importe reforçar dois 

entendimentos teórico-práticos básicos: a) considerar a totalidade como uma síntese 

das múltiplas relações que o ser humano e seu trabalho estabelecem na sociedade; 

b) aceitar uma concepção de avaliação em que o objetivo maior seja o de avaliar em 

que nível de aprendizagem se encontra cada aluno e desempenho dele próprio — o 

professor — na coordenação do processo de ensino-aprendizagem. Para isso, o 

professor precisa entender o processo de ensino-aprendizagem como uma ação 

integrada professor-aluno.  

 Dentre os demais procedimentos técnicos destacam-se: 

a) problematizar o conhecimento apresentado;  

b) articular os conhecimentos de diferentes áreas sem incorrer em 

sobreposição de saberes; 

c) contextualizar o conhecimento para que este assuma um caráter significativo 

para o aluno;  

d) organizar o ambiente educativo de forma que articule várias atividades 

voltadas às diversas dimensões de formação dos jovens e adultos, 
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favorecendo a transformação das informações em conhecimentos diante 

das situações reais de vida;  

e) submeter o processo a avaliações contínuas, diagnosticando a situação, de 

cada um, para a tomada de decisões a partir da visualização do sucesso 

das duas partes: ensino e aprendizagem;  

f) subsidiar as atividades pedagógicas fazendo uso das tecnologias disponíveis 

no ambiente escolar; 

g) desenvolver práticas de discussões coletivas que possibilitem aos discentes 

e docentes a criação de espaços para refletir, repensar, reformular e tomar 

decisões referentes ao processo educativo de modo consciente e 

significativo. 

 

 

5.4 UMA SIMULAÇÃO DE PROPOSTA 

 
Para efeito de visibilidade da composição curricular a figura 1, a seguir, 

representa uma simulação possível de matriz curricular estruturada para o curso 

técnico de nível médio Integrado em Alimentos na modalidade EJA. Nela, trabalho 

será sempre a categoria unificadora do processo educativo.  

O arcabouço da proposta representada é o mesmo contido no plano do curso 

em pauta, aprovado em 2008 pelo Conselho Diretor do então CEFET-RN. Essa 

matriz detalha a distribuição das disciplinas do curso, assim como as respectivas 

cargas horárias. A inovação, ora proposta, é a inclusão dos eixos temáticos, assim 

como a flexibilidade na distribuição das disciplinas. 
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Figura 1 – Simulação de Matriz Curricular para o curso de nível técnico Integrado em Alimentos 

na modalidade EJA. 2010. 
Fonte: CEFET-RN. 2008. 

A cada fim de semestre, alunos e professores constituirão um grupo de 

discussões sobre o processo educativo e seus aspectos, com o objetivo de construir 

coletivamente um (re)desenho na matriz em vigor, de forma a proporcionar um 

arranjo que permita às disciplinas dialogarem entre si, tendo os eixos temáticos 

como catalisadores. Após discutida e aprovada pela maioria, a proposta deverá ser 

encaminhada para o Departamento responsável pelo controle e disciplina da vida 

acadêmica no Campus de Currais Novos. 

Trata-se do momento de construção coletiva da proposta contando com a 

participação de alunos e professores para o encaminhamento de um arranjo 

curricular que pretende ser efetivado no semestre subseqüente, possível a partir do 

fim do primeiro semestre do curso. 
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É óbvio que não se poderá contar com a participação dos alunos na construção 

de uma proposta no iniciar de uma turma nova, visto que estes ainda não conhecem 

a realidade da escola, pois estão recém-ingressando nela.  Assim, se iniciará o 

primeiro semestre com uma proposta encaminhada apenas pelos professores 

envolvidos no curso, abrindo espaços para flexibilização do plano inicial ao longo do 

processo, quando necessário.  

Esta flexibilização da proposta, no entanto, não é privilégio apenas do primeiro 

semestre do curso, mas é princípio que deverá estar presente ao longo de todo 

percurso curricular. 

Na simulação apresentada, pode-se observar que uma disciplina poderá fazer 

parte de vários eixos temáticos dentro de um único semestre. Vejamos os exemplos. 

Língua Portuguesa que, segundo a simulação, está presente em todos os eixos. A 

disciplina Inglês pertencerá aos eixos: 1. Trabalho e sua relação com Cultura e 

Alimentação; 2. Trabalho e sua relação com a pesquisa e a tecnologia; e 4. 

Produção alimentícia e mercado versus gestão e alternativas de trabalho e renda. 

Há também casos em que a disciplina ficou lotada em um único eixo. Este é o caso 

de Artes, Desenho e Orientação Educacional. Mas, isso não anula a integração 

dessas disciplinas em outros eixos, caso a dinâmica do processo exija. 

A idéia inicial é que se reservem duas horas aulas por semana, dentro do 

horário regular, para o diálogo disciplinar nos eixos temáticos. A cada semana, um 

eixo diferente seria debatido, obedecendo, para efeito de exemplificação, a ordem 

que fora apresentado neste trabalho. Assim, na primeira semana o diálogo 

disciplinar gravitaria sobre o eixo 1: Trabalho e sua relação com Cultura e 

Alimentação; na semana seguinte seria a vez do eixo 2: Trabalho e sua relação com 

a pesquisa e a tecnologia; na terceira o eixo 3: Trabalho e sua relação com as 

questões éticas, socioeconômicas e ambientais; e a quarta semana o eixo 4: 

Produção alimentícia e mercado versus gestão e alternativas de trabalho e renda. 

Retornando ao primeiro eixo após o fim de cada etapa.  

Faz-se necessário, no entanto, reconhecer que as limitações desse trabalho 

residem em propor diretrizes que nortearão a prática pedagógica baseada na 

realidade dos educandos, no caso presente, os escolares das turmas de PROEJA 

em Currais Novos/RN.  

Seria presunção, bem como incoerência, se propor aqui uma organização 

curricular, que se sugere emancipatória não sendo esta fruto de, pelo menos, duas 
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obrigações básicas: a organização de um projeto pedagógico com definições dos 

seus objetivos e de outros pontos como os princípios que introduzem a simulação da 

proposta de currículo. É certo que este, o currículo, é ‗a centralidade do projeto 

pedagógico, mas muitos dos itens necessários, neste trabalho, já antecedem a 

proposta simulada na figura 1; a outra obrigação é a necessária importância de ser o 

currículo uma construção coletiva de todos os sujeitos que participam do Programa. 

Por isso, este trabalho assume o currículo como sendo algo dinâmico, 

concebendo as práticas curriculares já em uso como espaço de criação curricular e 

não apenas como momento de aplicação de currículos pré-fabricados.  
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6 CONSIDERAÇÕES GERAIS 

 

O PROEJA resgata fundamentos para uma proposta pedagógica que por muito 

tempo foi esquecida do grande público, e até mesmo dos que discutem a educação 

escolar neste país: a relação trabalho e educação. Esse Programa traz 

teoricamente, mais uma vez, indissociável simbiose entre o que o homem produz 

com o seu trabalho e sua estrutura social, física, e mental. 

É certo que é pelo trabalho que o homem forja e realiza seus sonhos, suprindo 

e saciando suas necessidades de sobrevivência. Há de se concordar com o 

compositor Gonzaguinha, em sua música intitulada o homem também chora. Nela 

ele afirma: “O homem se humilha se castram seus sonhos/ Seu sonho é sua vida e 

vida é o trabalho/ E sem o seu trabalho, o homem não tem honra/ E sem a sua 

honra, se morre, se mata”. 

Nesse contexto, defender um currículo que tenha o trabalho como princípio 

educativo é ser coerente com uma verdadeira proposta de uma educação que tenha 

como finalidade a formação humana, visto ser pelo trabalho que o homem se faz 

homem.  

Uma proposta pedagógica com tal finalidade deve ser dinâmica, considerar as 

contínuas transformações do mundo do trabalho e as possibilidades propiciadas 

pela introdução de aspectos das Novas Tecnologias da Informação e da 

Comunicação (NTICs) que, segundo alguns estudiosos, são centrais para uma 

política de acesso a uma educação de qualidade. 

A arquitetura curricular apresentada neste trabalho se compromete com a 

realidade social dos que estão diretamente envolvidos no processo educativo. Por 

isso, traçar um retrato resumido do perfil socioeconômico do aluno das primeiras 

turmas do PROEJA da UNED de Currais Novos é uma obrigação a ser perseguida, 

não só no início do curso, mas também ao longo de todo o processo. 

 
Retrato-síntese do aluno das primeiras turmas do PROEJA de Currais Novos 

 
Considerando o que os dados revelam, observa-se que o aluno do PROEJA 

das primeiras turmas de Currais Novos é, em sua maioria, do sexo feminino, na faixa 

etária entre 17 a 19 anos, estado civil solteiro sem filhos e que escolheu o CEFET-

RN como instituição educacional para realizar seus estudos por esperar a oferta de 
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um ensino médio melhor do que o que fora submetido na rede pública. Seu pai, o 

responsável financeiro pela família, é autônomo, possui uma renda entre 1 a 2 

salários mínimos, frequentou a escola até a antiga 5ª série (atualmente, 6º ano), 

assim como sua mãe. Esse aluno mora na zona urbana e está disposto a deixar os 

estudos por um emprego que possa ajudar a melhorar a renda familiar.  

Nota-se que, apesar de se ter uma comprovada juvenilização, comparada com 

o público característico da EJA, as primeiras turmas de Currais Novos correspondem 

ao perfil etário, social e cultural pretendido pela proposta do Programa. Porém, 

constata-se também uma distorção em relação ao público-alvo do Programa quando 

se considera a variável que revela o motivo pelo qual o aluno do PROEJA escolheu 

a instituição de ensino. 

A pesquisa revelou que 51% dos alunos escolheram cursar o PROEJA por este 

está sendo tutelado por uma Instituição que se constitui como um dos principais 

centros de excelência na formação profissional, tanto em nível regional quanto 

nacional. Esta mesma parcela buscava reparar o ensino médio deficitário a que se 

submetera.  

O PROEJA ensino médio não contava com esse perfil de clientela, visto que a 

proposta do Programa é voltada para pessoas que concluíram o ensino fundamental 

ou que não possuem o ensino médio completo. Contudo, o perfil das turmas do 

PROEJA preenche as características dos demais alunos típicos da modalidade EJA. 

Assim é o retrato-síntese do aluno das primeiras turmas do PROEJA Currais Novos. 

 

A proposta curricular 

 

É necessário destacar que o que se defende neste trabalho não é nada original, 

antes, ensaiou-se uma tentativa de retomar o uso de uma concepção de trabalho 

que nasce no esboço crítico para pôr a categoria trabalho como central no 

desenvolvimento educacional e na análise e superação da realidade humana.  

Muitas das reflexões sobre o trabalho como princípio educativo foram 

inspiradas em Gramsci, especificamente em sua proposta de uma escola unitária, 

equivalente, hoje no Brasil, ao que se define como educação básica. 

Nessa concepção, o trabalho é defendido como princípio educativo porque é 

por ele que o homem constrói a sua humanidade. Se o homem produz a sua 
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essência no próprio ato de produzi-la, uma arquitetura curricular pode ser pensada 

tendo o trabalho como princípio educativo.  

Constata-se, contudo, que efetivar uma proposta curricular tendo o trabalho 

com princípio educativo é um desafio que possui a envergadura de um projeto de 

sociedade. Reconhece-se, portanto, que um projeto de mudança da forma de ser da 

sociedade não será uma tarefa específica da escola formal. Contudo, reconhece-se 

também a importância que o papel da escola representa, notadamente aquela de 

educação para jovens e adultos.  

Tentando uma proposta pedagógica com o trabalho como princípio educativo, 

cria-se na escola, principalmente no âmbito do PROEJA, um espaço em que o aluno 

pense sua realidade, partindo de reflexões trazidas de sua condição na sociedade 

atual. 

A viabilidade de aplicação da arquitetura curricular aqui proposta carece de 

condições objetivas, que já estão sendo postas no processo de implantação do 

PROEJA. Uma dessas condições é o debate da relação de identidade entre trabalho 

e educação, descrita no quarto princípio que rege o Programa.  

Ante a isso, tratar o trabalho como princípio educativo atualmente, mesmo com 

a retomada de abordagens que se caracterizam pela reflexão crítica radical, é uma 

matéria que causa estranheza para boa parte dos docentes das instituições 

responsáveis pela implantação do PROEJA. 

 

Sobre a consolidação do PROEJA como Política de Estado 

 

Está lançado o desafio de tornar o PROEJA uma Política Pública do Estado 

Brasileiro, e não apenas mais um programa de governo. Hoje no Brasil somam-se 

inúmeras iniciativas para se fortalecer e realizar tal objetivo. Merece destaque o 

curso de pós-graduação lato sensu em Educação Profissional Integrada à Educação 

Básica na Modalidade Educação de Jovens e Adultos, oferecido em várias 

localidades brasileiras. Seus objetivos destacam a proposta de capacitar 

profissionais da educação para lidar, compreender a realidade e a dinâmica de um 

programa que busca integrar educação básica à educação profissional na 

modalidade de Educação de Jovens de adultos, gerando um volume considerável de 

trabalhos acadêmicos que dê visibilidade, à luz de uma visão científica, à realidade e 

à dinâmica em curso nas turmas do PROEJA no Brasil. 
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Este trabalho é fruto de tais iniciativas e se espera que o conteúdo nele exposto 

possa contribuir para a construção pedagógica gradual e, às vezes incerta, contudo 

de imenso valor político e pedagógico.  
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