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APRESENTAÇÃO

A s alterações promovidas pelo Decreto Nº 5.840, de 13 de julho de 
2006, principalmente no que concerne à ampliação da abrangên-

cia transformando o PROEJA em um Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade EJA, não 
mais limitando a abrangência dos cursos ao ensino médio com educação 
profissional técnica de nível médio, suscitaram a necessidade de produ-
ção de novos documentos referenciais, bem como a revisão Documento 
Base PROEJA construído ainda na vigência do Decreto 5.478/2005.

Diversas outras ações estão em andamento para a consolidação des-
se projeto educacional que tem como fundamento a integração entre 
trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral com a 
finalidade de contribuir para o enriquecimento científico, cultural, polí-
tico e profissional como condições necessárias para o efetivo exercício 
da cidadania. Entre essas ações destacam-se a formação, em nível de 
pós-graduação lato sensu, de docentes e gestores e a constituição de 
núcleos de pesquisa visando a materialização de redes de colaboração 
acadêmica. Diversos outros planos estão em andamento: qualificação 
de profissionais através de cursos de extensão; articulação com progra-
mas de pós-graduação em Educação para abertura de linhas de pes-
quisa nos campos de abrangência do PROEJA e produção de material 
educativo referencial para a elaboração de material didático.



O PROEJA é, pois, uma proposta constituída na confluência de ações 
complexas. Desafios políticos e pedagógicos estão postos e o suces-
so dos arranjos possíveis só materializar-se-á e alcançará legitimidade 
a partir da franca participação social e envolvimento das diferentes 
esferas e níveis de governo em um projeto que busque não apenas 
a inclusão nessa sociedade desigual, mas a construção de uma nova 
sociedade fundada na igualdade política, econômica e social; em um 
projeto de nação que vise uma escola vinculada ao mundo do traba-
lho numa perspectiva radicalmente democrática e de justiça social.
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3
CONCEPÇÕES E PRINCÍPIOS 

O desenvolvimento de uma nação não depende exclusivamente da 
educação, mas de um conjunto de políticas que se organizam, se 

articulam e se implementam ao longo de um processo histórico, caben-
do à educação importante função estratégica neste processo de desen-
volvimento. Ao mesmo tempo, deve-se ter clareza em reconhecer que 
nem a educação geral nem a educação profissional e tecnológica, por si 
sós, gerarão desenvolvimento, trabalho e renda.

Também não é novidade reconhecer que a educação desempenhou 
um papel estratégico em todas as nações que construíram um pro-
jeto nacional de desenvolvimento soberano e autônomo. A experi-
ência histórica tem demonstrado que não há desenvolvimento eco-
nômico se não acompanhado de desenvolvimento social e cultural. 
A educação é, nesse sentido, o processo de criação, produção, socia-
lização e reapropriação da cultura e do conhecimento produzidos 
pela humanidade por meio de seu trabalho.

Frente ao processo de crescente exclusão social, desemprego estru-
tural, desassalariamento, desemprego juvenil, baixa escolaridade e 
qualificação insuficiente dos trabalhadores, concentração da rique-
za, reestruturação produtiva e incorporação das tecnologias de in-
formação e comunicação no processo produtivo, as mudanças e as 
transformações só serão significativas se forem, efetivamente, estru-
turais e profundas, ou seja, se envolverem a configuração de uma 
outra sociedade, em bases éticas — políticas, culturais e sociais.

O tempo das políticas e a realidade histórica da educação no país exi-
gem concomitância de ações de curto, médio e longo prazos, para 
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atender ao horizonte constitucional da universalização do acesso à 
educação básica até o nível médio. Frigotto (2005) nomeia como po-
líticas de inserção as ações imediatas, que não podem esperar, devido 
à dívida histórica do Estado brasileiro com a sociedade, e como polí-
ticas de integração as que se projetam para o médio e longo prazos, 
reinstituindo o pensar prospectivo, com visão de futuro e de incor-
poração do direito para as gerações vindouras. A formulação, portan-
to, de políticas públicas exige, com freqüência, a concomitância de 
variadas formas de intervenção, o que muitas vezes resulta na visão, 
por parte da sociedade, de fragmentação de ações e de redundância 
de objetivos em diversos campos de atuação governamental.

Enquanto isso, torna-se indispensável criar condições materiais e culturais 
capazes de responder, em curto espaço de tempo, ao desafio histórico de 
implementar políticas globais e específicas que, no seu conjunto, ajudem 
a consolidar as bases para um projeto societário de caráter mais ético e 
humano. Neste sentido, é necessário construir um projeto de desenvol-
vimento nacional auto-sustentável e inclusivo que articule as políticas 
públicas de trabalho, emprego e renda, de educação, de ciência e tecno-
logia, de cultura, de meio ambiente e de agricultura sustentável, identifi-
cadas e comprometidas com a maioria, para realizar a travessia possível 
em direção a um outro mundo, reconceitualizando o sentido de nação, 
nação esta capaz de acolher modos de vida solidários, fraternos e éticos.

Um projeto como esse, requerido para o desenvolvimento nacio-
nal, precisa, em nível estratégico e tático, de uma política pública de 
educação profissional e tecnológica articulada com as demais polí-
ticas. A educação profissional e tecnológica comprometida com a 
formação de um sujeito com autonomia intelectual, ética, política 
e humana exige assumir uma política de educação e qualificação 
profissional não para adaptar o trabalhador e prepará-lo de forma 
passiva e subordinada ao processo de acumulação da economia ca-
pitalista, mas voltada para a perspectiva da vivência de um processo 
crítico, emancipador e fertilizador de outro mundo possível.

Essa política deve ser levada a cabo para os adolescentes egressos do 
ensino fundamental e que, em geral, freqüentam um ensino médio 
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que carece de significado porque, entre outros aspectos, não tem 
caráter de terminalidade, constituindo, apenas, uma ponte entre o 
ensino fundamental e o superior para os poucos que logram alcan-
çar esse nível de educação.

Igualmente, é fundamental que essa política de educação profissio-
nal e tecnológica, nos moldes aqui tratados, também seja destina-
da, com o mesmo padrão de qualidade e de forma pública, gratuita, 
igualitária e universal, aos jovens e adultos que foram excluídos do 
sistema educacional ou a ele não tiveram acesso nas faixas etárias 
denominadas regulares, sendo esse o objetivo central desse docu-
mento base – uma política educacional para proporcionar o acesso 
do público de EJA ao ensino médio integrado à educação profissio-
nal técnica de nível médio.

Esta política precisa ser gestada na sociedade e o que se aponta é a 
necessidade de o Estado – como o poder político que se exerce em 
nome de uma nação e responsável pela garantia dos direitos funda-
mentais – assumir o comando e a responsabilidade deste processo 
diante das disputas pela hegemonia, da concentração de poder eco-
nômico e político e dos efeitos da globalização.

Nesse contexto, a formação profissional específica e continuada é 
uma necessidade permanente, tanto pelas condições objetivas de 
milhões de jovens e adultos que a buscam e dela necessitam, quan-
to pelas necessidades econômicas e pela mudança na forma de 
organização do processo produtivo. É necessário garantir acesso à 
alfabetização, ao ensino fundamental e à educação profissional a 62 
milhões de jovens e adultos (IBGE, PNAD 2003) que não tiveram con-
dições de completar a educação básica nos tempos da infância e da 
adolescência que deveriam anteceder, na lógica própria da cultura 
moderna, o tempo do trabalho.

3.1. Concepções

Diante da realidade brasileira, a qual revela as limitações do Esta-
do no que se refere à garantia do direito de todos os cidadãos ao 
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acesso à educação pública, gratuita e de qualidade, cabe discutir o 
modo como se forja uma política nessa área, vislumbrando-se para 
ela outros sentidos, pelo fato de se pretender que seja mais ampla 
do que um programa, não a reduzindo a uma situação temporária, 
persistente em função das limitações do próprio Estado brasileiro 
para cumprir o seu dever. O exercício da modalidade EJA no âmbito 
do nível médio de ensino é ainda incipiente, e sobremaneira na Rede 
Federal, local privilegiado para o oferecimento da modalidade EJA 
integrada à educação profissional.

Denotada na Rede Federal a ausência de sujeitos alunos com o per-
fil típico dos encontrados na EJA, cabe — mesmo que tardiamente 
—, repensar as ofertas até então existentes e promover a inclusão 
desses sujeitos, rompendo com o ciclo das apartações educacionais, 
na educação profissional e tecnológica. Nesse contexto, o Governo 
Federal, por meio do Ministério da Educação, convida a Rede Federal 
de Educação Profissional e Tecnológica para atuar como referência 
na oferta do ensino médio integrado à educação profissional na mo-
dalidade EJA.

Ao perseguir a construção de um modelo de sociedade no qual o 
sistema educacional proporcione condições para que todos os cida-
dãos e cidadãs, independentemente de sua origem socioeconômi-
ca, tenham acesso, permanência e êxito na educação básica pública, 
gratuita, unitária e com qualidade para as faixas etárias regulares, e 
que garanta o direito a aprender por toda a vida a jovens, homens 
e mulheres, independente dos níveis conquistados de escolaridade, 
firma-se a concepção de que a formação pode contribuir para a inte-
gração sociolaboral dos diversos conjuntos populacionais, e mais do 
que isso, para que constitua, efetivamente, direito de todos.

Por essa perspectiva, discutir uma política de educação profissional in-
tegrada ao ensino médio na modalidade EJA implica discutir também 
a concepção de educação continuada de cunho profissional, para além 
da educação básica, ou seja, especializações profissionais em progra-
mas de participação social, cultural e política; e na educação superior, 
entre outras possibilidades educativas ao longo da vida. O horizonte, 
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portanto, em que se assume a política, não é restrito e próximo, mas se 
coloca na distância possível dos sonhos e das utopias dos educadores 
que têm pensado, historicamente, a educação brasileira.

Para que um programa possa se desenhar de acordo com marcos 
referenciais do que se entende como política educacional de direi-
to, um aspecto básico norteador é o rompimento com a dualidade 
estrutural cultura geral versus cultura técnica, situação que viabiliza 
a oferta de uma educação academicista para os filhos das classes 
favorecidas socioeconomicamente e uma educação instrumental 
voltada para o trabalho para os filhos da classe trabalhadora, o que 
se tem chamado de uma educação pobre para os pobres.

A concepção de uma política, cujo objetivo da formação está fun-
damentado na integração de trabalho, ciência, técnica, tecnologia, 
humanismo e cultura geral, pode contribuir para o enriquecimento 
científico, cultural, político e profissional das populações, pela in-
dissociabilidade dessas dimensões no mundo real. Ademais, essas 
dimensões estão estreitamente vinculadas às condições necessárias 
ao efetivo exercício da cidadania.

Assim, uma das finalidades mais significativas dos cursos técnicos inte-
grados no âmbito de uma política educacional pública deve ser a ca-
pacidade de proporcionar educação básica sólida, em vínculo estreito 
com a formação profissional, ou seja, a formação integral do educan-
do. A formação assim pensada contribui para a integração social do 
educando, o que compreende o mundo do trabalho sem resumir-se a 
ele, assim como compreende a continuidade de estudos. Em síntese, 
a oferta organizada se faz orientada a proporcionar a formação de ci-
dadãos-profissionais capazes de compreender a realidade social, eco-
nômica, política, cultural e do mundo do trabalho, para nela inserir-se 
e atuar de forma ética e competente, técnica e politicamente, visando 
à transformação da sociedade em função dos interesses sociais e cole-
tivos especialmente os da classe trabalhadora.

Outro aspecto irrenunciável é o de assumir a EJA como um campo 
de conhecimento específico, o que implica investigar, entre outros 
aspectos, as reais necessidades de aprendizagem dos sujeitos alunos; 
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como produzem/produziram os conhecimentos que portam, suas 
lógicas, estratégias e táticas de resolver situações e enfrentar desa-
fios; como articular os conhecimentos prévios produzidos no seu 
estar no mundo àqueles disseminados pela cultura escolar; como 
interagir, como sujeitos de conhecimento, com os sujeitos professo-
res, nessa relação de múltiplos aprendizados; de investigar, também, 
o papel do sujeito professor de EJA, suas práticas pedagógicas, seus 
modos próprios de reinventar a didática cotidiana, desafiando-o a 
novas buscas e conquistas — todos esses temas de fundamental im-
portância na organização do trabalho pedagógico.

Um programa, pois, de educação de jovens e adultos nesse nível de 
ensino necessita, tanto quanto nos demais níveis, e para outros sujeitos, 
formular uma proposta político-pedagógica específica, clara e bem de-
finida para que possa atender as reais necessidades de todos os envolvi-
dos, e oferecer respostas condizentes com a natureza da educação que 
buscam, dialogando com as concepções formadas sobre o campo de 
atuação profissional, sobre o mundo do trabalho, sobre a vida.

Os sujeitos alunos deste processo não terão garantia de emprego 
ou melhoria material de vida, mas abrirão possibilidades de alcan-
çar esses objetivos, além de se enriquecerem com outras referências 
culturais, sociais, históricas, laborais, ou seja, terão a possibilidade de 
ler o mundo, no sentido freireano, estando no mundo e o compreen-
dendo de forma diferente da anterior ao processo formativo.

Finalmente, por ser um campo específico de conhecimento, exige a 
correspondente formação de professores para atuar nessa esfera. Isso 
não significa que um professor que atue na educação básica ou profis-
sional não possa trabalhar com a modalidade EJA. Todos os professo-
res podem e devem, mas, para isso, precisam mergulhar no universo 
de questões que compõem a realidade desse público, investigando 
seus modos de aprender de forma geral, para que possam compreen-
der e favorecer essas lógicas de aprendizagem no ambiente escolar.

Oferecer aos professores e aos alunos a possibilidade de compreen-
der e apreender uns dos outros, em fértil atividade cognitiva, afetiva, 
emocional, muitas vezes no esforço de retorno à escola, e em outros 
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casos, no desafio de vencer estigmas e preconceitos pelos estudos 
interrompidos e a idade de retorno, é a perspectiva sensível com que 
a formação continuada de professores precisa lidar.

Dessa forma, é fundamental que preceda à implantação dessa polí-
tica uma sólida formação continuada dos docentes, por serem estes 
também sujeitos da educação de jovens e adultos, em processo de 
aprender por toda a vida.

3.2. Princípios

Os princípios que consolidam os fundamentos dessa política são de-
finidos a partir de teorias de educação em geral e de estudos especí-
ficos do campo da EJA, além de reflexões teórico-práticas desenvolvi-
das tanto na EJA quanto no ensino médio e nos cursos de formação 
profissional da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.

O primeiro princípio diz respeito ao papel e compromisso que en-
tidades públicas integrantes dos sistemas educacionais têm com a 
inclusão da população em suas ofertas educacionais. O princípio 
surge da constatação de que os jovens e adultos que não concluí-
ram a educação básica em sua faixa etária regular têm tido pouco 
acesso a essas redes. Assim, um princípio dessa política — a inclusão 
— precisa ser compreendido não apenas pelo acesso dos ausentes 
do direito à escola, mas questionando também as formas como essa 
inclusão tem sido feita, muitas vezes promovendo e produzindo ex-
clusões dentro do sistema, quando não assegura a permanência e o 
sucesso dos alunos nas unidades escolares.

O segundo princípio, decorrente do primeiro, consiste na inserção 
orgânica da modalidade EJA integrada à educação profissional nos 
sistemas educacionais públicos. Assume-se, assim, a perspectiva da 
educação como direito — assegurada pela atual Constituição no nível 
de ensino fundamental como dever do Estado. Além disso, alarga-se a 
projeção desse dever ao se apontar a educação básica iniciando-se na 
educação infantil e seguindo até a conclusão do ensino médio.
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A ampliação do direito à educação básica, pela universalização do 
ensino médio constitui o terceiro princípio, face à compreensão de 
que a formação humana não se faz em tempos curtos, exigindo perí-
odos mais alongados, que consolidem saberes, a produção humana, 
suas linguagens e formas de expressão para viver e transformar o 
mundo. A expansão do direito, portanto, inclui a universalização do 
ensino médio, como horizonte próximo, face à quase total universa-
lização do acesso ao ensino fundamental14.

O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educa-
tivo. 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 no mundo, 
de si, para si e para outrem.

O quinto princípio define a pesquisa como fundamento da forma-
ção do sujeito contemplado nessa política, por compreendê-la como 
modo de produzir conhecimentos e fazer avançar a compreensão da 
realidade, além de contribuir para a construção da autonomia inte-
lectual desses sujeitos/educandos.

O sexto princípio considera as condições geracionais, de gênero, 
de relações étnico-raciais como fundantes da formação humana e 
dos modos como se produzem as identidades sociais. Nesse sen-
tido, outras categorias para além da de “trabalhadores”, devem ser 
consideradas pelo fato de serem elas constituintes das identidades e 
não se separarem, nem se dissociarem dos modos de ser e estar no 
mundo de jovens e adultos.

14 Os dados atuais indicam a inclusão de 97% da população de sete a 14 anos no ensino 
fundamental, ou seja, com acesso a esse nível de ensino, embora não se tenha resolvido 
os problemas de permanência nem de sucesso, ou seja, manter-se no sistema e apren-
der, concluindo-o. Muitas são as causas desses percursos descontínuos, tanto do interior 
do sistema, quanto da estrutura social mais ampla, que não cabe discutir aqui.
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4
PROJETO POLÍTICO-PEDAGÓGICO INTEGRADO

A política de integração da educação profissional com a educação 
básica na modalidade EJA, considerando-se especificamente nesse 

documento a integração entre o ensino médio e a educação profissio-
nal técnica de nível médio, conforme anteriormente afirmado, opera, 
prioritariamente, na perspectiva de um projeto político-pedagógico inte-
grado, apesar de ser possível a oferta de cursos de educação profissional 
articulada ao ensino médio em outras formas – integrada, concomitante 
e subseqüente (Decreto nº 5.154/04) e o Decreto nº 5.840/2006 prever, 
especificamente para o PROEJA, as possibilidades de articulação con-
siderando as formas integrada e concomitante. Na busca de priorizar a 
integração, os maiores esforços concentram-se em buscar caracterizar a 
forma integrada, que se traduz por um currículo integrado.

Não obstante o esforço pela integração, sabe-se o quanto é grande a 
diversidade entre as instituições que executarão essa política pública 
educacional, em função de diferenças geográficas, de dependência 
administrativa, de infra-estrutura física e de recursos humanos, entre 
outras peculiaridades, o que levará a se admitir, quando a realidade 
assim o exigir, a articulação entre o ensino médio e a educação pro-
fissional técnica de nível médio na forma concomitante.

Entretanto, mesmo nessas situações excepcionais, é fundamental 
que seja elaborado um projeto político-pedagógico único, a partir 
da ação conjunta das instituições que estiverem colaborando no 
sentido de viabilizar a respectiva oferta. Nesse projeto político-peda-
gógico interinstitucional único, é imprescindível que se incorporem, 
ao máximo possível, as concepções, princípios e diretrizes estabele-
cidas para a oferta integrada.
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Dessa forma, no caso da concomitância, as instituições que estiverem 
colaborando, elaborarão de forma conjunta e prévia ao desenvol-
vimento da oferta, o respectivo projeto político-pedagógico. Além 
disso, é importante que a concomitância ocorra desde o início e até o 
final de cada curso, aproximando, tanto quanto possível, esta forma 
de articulação às ofertas integradas.

Optou-se pela não admissão da forma subseqüente, entre outros fa-
tores, pelo fato da enorme heterogeneidade dos projetos pedagógi-
cos das instituições onde foram realizados os estudos anteriores dos 
alunos das turmas de EJA. Além disso, esses alunos/trabalhadores 
possuem tempos de afastamento dos estudos mais ou menos lon-
gos o que implica a possibilidade de terem sido submetidos a pro-
postas educacionais de diferentes períodos da história da educação 
no Brasil. Assim, torna-se inviável a elaboração de um projeto políti-
co-pedagógico único. Outro ponto a ser considerado é que alunos 
concluintes de cursos de EJA de ensino médio possuem a certifi-
cação necessária para ingresso em cursos de educação profissional 
técnica de nível médio oferecidos na forma subseqüente.

Feitas essas ponderações e esclarecimentos é necessário dirigir a dis-
cussão ao objetivo central do capítulo – o currículo integrado.

Porém, quando se fala em currículo integrado, pergunta-se: qual o 
sentido de se integrar o currículo? O que, na verdade, se deseja inte-
grar? E como integrá-lo?

Remetemos o termo [integrar] ao seu sentido de completude, 
de compreensão das partes no seu todo ou da unidade no diver-
so, de tratar a educação como uma totalidade social, isto é, nas 
múltiplas mediações históricas que concretizam os processos 
educativos [...]. Significa que buscamos enfocar o trabalho como 
princípio educativo, no sentido de superar a dicotomia trabalho 
manual/trabalho intelectual, de incorporar a dimensão intelec-
tual ao trabalho produtivo, de formar trabalhadores capazes de 
atuar como dirigentes e cidadãos. (CIAVATTA, 2005, p. 84).
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O que se pretende é uma integração epistemológica, de conteú-
dos, de metodologias e de práticas educativas. Refere-se a uma 
integração teoria-prática, entre o saber e o saber-fazer. Em relação 
ao currículo, pode ser traduzido em termos de integração entre uma 
formação humana mais geral, uma formação para o ensino médio e 
para a formação profissional.

4.1. Fundamentos político-pedagógicos do currículo

Essa política concebe a educação como direito de todos e processo 
contínuo que se desenvolve ao longo da vida. Nesse sentido, é essen-
cial considerar as especificidades da educação de jovens e adultos.

É necessário, também, estabelecer a relação entre educação pro-
fissional, ensino médio e EJA, trançando os fios que entrelaçam a 
perspectiva de pensar, de forma integrada, um projeto educativo, 
para além de segmentações e superposições que tão pouco reve-
lam das possibilidades de ver mais complexamente a realidade e, por 
esse ponto de vista, pensar também a intervenção pedagógica.

A concepção de EJA, na perspectiva de uma educação continuada 
ao longo da vida, foi enfatizada no Art. 3º da Declaração de Hambur-
go, fruto da V CONFINTEA realizada em 1997, ao afirmar que:

A educação de adultos engloba todo o processo de aprendiza-
gem formal ou informal, onde pessoas consideradas “adultas” 
pela sociedade desenvolvem suas habilidades, enriquecem seu 
conhecimento e aperfeiçoam suas qualificações técnicas e pro-
fissionais, direcionando-as para a satisfação de suas necessidades 
e as de sua sociedade. A educação de adultos inclui a educação 
formal, a educação não-formal e o espectro da aprendizagem 
informal e incidental disponível numa sociedade multicultural, 
onde os estudos baseados na teoria e na prática devem ser reco-
nhecidos. (In: IRELAND, MACHADO, PAIVA, 2004, p. 42).
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A EJA é entendida aqui, então, tanto como modalidade de ensino 
como estratégia de formação continuada. As funções reparadora 
e equalizadora, por meio das quais o Parecer CNE/CEB nº. 11/2000 
atribui o caráter de fazer cumprir o dever do Estado para assegurar 
o direito de todos à educação, reduzindo a desigualdade entre os 
que a tiveram e aqueles aos quais o acesso foi interditado, associa-se 
à terceira função — a qualificadora. Esta função, segundo o Pare-
cer, revela o verdadeiro sentido da EJA, compreendida na perspec-
tiva da formação para o exercício pleno da cidadania, por meio do 
desenvolvimento do pensamento crítico e autônomo de cidadãos 
participativos, conscientes de seus direitos sociais e de sua compre-
ensão/inserção no mundo do trabalho, entendido como elemento 
fundamental ao processo de omnização de homens e mulheres e de 
produção cultural.

O grande desafio dessa política é a construção de uma identidade 
própria para novos espaços educativos, inclusive de uma escola de/
para jovens e adultos. Em função das especificidades dos sujeitos 
da EJA ( jovens, adultos, terceira idade, trabalhadores, população do 
campo, mulheres, negros, pessoas com necessidades educacionais 
especiais, dentre outros), a superação das estruturas rígidas de tem-
po e espaço presentes na escola (ARROYO, 2004) é um aspecto fun-
damental.

Isto remete ao reconhecimento dos espaços de produção de sa-
beres na sociedade, muitos deles interditados aos jovens e adultos 
para a fruição e acesso, como, por exemplo, os que possibilitam a 
vivência com bens culturais produzidos historicamente – disponíveis 
em museus, teatros, bibliotecas, cinemas, exposições de arte. Se esta 
precisa ser uma referência para o currículo do ensino médio com 
educação profissional, exige também reconhecer formas e manifes-
tações culturais não-hegemônicas produzidas por grupos de menor 
prestígio social e, quase sempre, negadas e invisibilizadas na socie-
dade e na escola.

Nesses espaços, os saberes produzidos são também reconhecidos 
e legitimados, e evidenciados por meio de biografias e trajetórias 
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de vida dos sujeitos. Compreende-se que são eles decorrentes dos 
variados espaços sociais que a população vivencia no seu estar e ser 
no mundo, seja cultural, laboral, social, político e histórico.

Portanto, o currículo integrado é uma possibilidade de inovar pe-
dagogicamente na concepção de ensino médio, em resposta aos 
diferentes sujeitos sociais para os quais se destina, por meio de uma 
concepção que considera o mundo do trabalho e que leva em conta 
os mais diversos saberes produzidos em diferentes espaços sociais. 
Abandona-se a perspectiva estreita de formação para o mercado 
de trabalho, para assumir a formação integral dos sujeitos, como 
forma de compreender e se compreender no mundo.

O fundamental nesta proposta é atentar para as especificidades dos 
sujeitos da EJA, inclusive as especificidades geracionais. Por isso, é 
essencial conhecer esses sujeitos; ouvir e considerar suas histórias e 
seus saberes bem como suas condições concretas de existência. “As-
sim, a educação [...] deve compreender que os sujeitos têm história, 
participam de lutas sociais, têm nome e rostos, gêneros, raças, etnias 
e gerações diferenciadas. O que significa que a educação precisa le-
var em conta as pessoas e os conhecimentos que estas possuem” 
(BRASIL, 2005, p. 17).

Ainda sobre os sujeitos envolvidos na EJA, é importante que es-
tejam abertos a inovações e comprometidos com os objetivos 
dessa modalidade, como agentes solidários na produção coleti-
va de um projeto social, conscientes da sua condição de inaca-
bamento enquanto seres humanos em permanente processo de 
formação. Dos gestores públicos (MEC e Secretarias Estaduais e 
Municipais) aspira-se o comprometimento com a viabilização de 
financiamento permanente, em tempo hábil e com as necessárias 
articulações políticas, como garantia para uma oferta perene e 
de qualidade. Dos gestores das instituições espera-se o gerencia-
mento adequado com acompanhamento sistemático movido por 
uma visão global. Dos servidores, em geral, deseja-se que sejam 
sensíveis à realidade dos educandos e compreendam as especifi-
cidades da EJA.
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Professores, como educadores que são, ao assumirem o papel de 
mediadores e articuladores da produção coletiva do conhecimen-
to, e comprometidos com a proposta, poderão atuar criativamente, 
acolhendo sem ansiedade as demandas e exigências dos sujeitos 
alunos e do projeto pedagógico. A participação de professores em 
programas de formação continuada poderá favorecer a compreen-
são de sua função como mobilizadores das famílias, acolhendo-as 
nas eventuais participações junto ao projeto da escola, de modo a 
consolidar participações mais sistemáticas e qualificadas no proces-
so educacional.

Os sujeitos educandos caracterizam-se por pertencer a uma popula-
ção com faixa etária adiantada em relação ao nível de ensino deman-
dado, constituindo um grupo populacional que tem sido reconhe-
cido como integrante da chamada “distorção série-idade”. Embora a 
legislação não defina a idade mínima para acesso em cursos15 de 
ensino fundamental ou de ensino médio na modalidade EJA, há que 
se exercer papel pedagógico para orientar jovens que venham em 
busca de substituição de estudos regulares, decorrendo daí, uma vez 
mais, exclusões para aqueles sempre e historicamente excluídos do 

15 A legislação só define a idade relativa a exames: 15 anos para exames de ensino fun-
damental e 18 anos para exames de ensino médio. A LDB de 1996, ao baixar a idade 
para exames (na legislação anterior era 18 para exames de 1º grau e 21 para exames 
de 2º grau), criou, na prática, alguns problemas para as escolas de EJA e para gestores 
e professores. Em muitos casos, jovens com tal defasagem idade-série abandonam os 
cursos regulares tão logo atingem a idade dos exames, substituindo a possibilidade de 
vivenciar processualmente um curso pela oportunidade de concorrer a um certificado 
mais rapidamente. O mesmo acontece em casos de reprovação em alguma disciplina, 
no caso de alunos repetentes cujos pais não querem mais pagar estudos em escolas 
privadas, sendo mesmo conduzidos por esses pais à inscrição para os exames. Fixar, 
portanto, uma idade mínima para ingresso, como aluno de curso oferecido na etapa de 
ensino médio na modalidade EJA, é temerário, já que a legislação não o faz. Recomen-
da-se bom-senso a gestores e professores, que devem exercer sua ação educadora para 
apontar os caminhos a serem percorridos por aqueles que têm chances diversas dos 
excluídos do sistema educacional – os jovens e adultos da EJA.
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direito educacional. Pensar em sujeitos com idade superior ou igual 
a 18 anos, com trajetória escolar descontínua, que já tenham conclu-
ído o ensino fundamental é tomar uma referência, certamente, bem 
próxima da realidade de vida dos sujeitos da EJA. Esses sujeitos são 
portadores de saberes produzidos no cotidiano e na prática laboral. 
Formam grupos heterogêneos quanto à faixa etária, conhecimentos 
e ocupação (trabalhadores, desempregados, atuando na informali-
dade). Em geral, fazem parte de populações em situação de risco 
social e/ou são arrimos de família, possuindo pouco tempo para o 
estudo fora da sala de aula.

A participação ativa dos alunos na produção de conhecimentos pres-
supõe o estímulo cotidiano para os muitos possíveis aprendizados, 
na perspectiva de constante superação, desenvolvendo sua consci-
ência do valor da escolarização e da qualificação profissional.

Pretende-se, assim, produzir um projeto político-pedagógico base-
ado em princípios, fundamentos, parâmetros e critérios que respei-
tem a diversidade desses sujeitos, de instituições existentes no país 
e das experiências em andamento.

Pensando essa política na esfera do ensino médio, é preciso ainda 
romper, de uma vez por todas, com a visão exclusivamente propedêu-
tica dessa etapa de ensino. Principalmente, com a concepção de ser 
essa etapa apenas um curso preparatório para os exames vestibulares. 
Concepção esta ainda tão predominante nas instituições de ensino 
médio. Em suma, há necessidade da ruptura paradigmática dos mode-
los de ensino médio bastante centrados nos conteúdos específicos e 
nas disciplinas. A pergunta que se faz neste momento é: “qual o papel 
do ensino médio como etapa final da educação básica?”

A LDB define as finalidades do ensino médio, etapa final da educa-
ção básica, da seguinte maneira:

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos ad-
quiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimen-
to de estudos;
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II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do edu-
cando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se 
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou 
aperfeiçoamento posteriores;

III – o aprimoramento do educando como pessoa humana, in-
cluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia 
intelectual e do pensamento crítico;

IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos 
dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática. 
[...] (BRASIL, 1996, Art. 35).

A vinculação entre educação e trabalho torna-se, assim, uma refe-
rência primordial. No que diz respeito à educação profissional, a LDB 
esclarece que:

A educação profissional, integrada às diferentes formas de edu-
cação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao perma-
nente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. (BRA-
SIL, 1996, Art. 39).

Isto significa que não se pode tratar a formação como algo exclusi-
vamente do mundo do trabalho ou do mundo da educação. Trata-se 
de percebê-la como um ponto de intersecção, para o qual devem 
confluir diversas abordagens e contribuições, entre elas a dos sujei-
tos trabalhadores.

Nessa intersecção, que compreende múltiplas dimensões, a qualifi-
cação nunca é apenas “profissional” (dimensão técnica), mas sempre 
“social” (dimensão sociolaboral). Pode-se falar, portanto, em qualifi-
cação social e profissional para denominar as ações de formação vol-
tadas para uma inserção autônoma e solidária no mundo do traba-
lho. A qualificação social e profissional permite a inserção e atuação 
cidadã no mundo do trabalho, com efetivo impacto para a vida e o 
trabalho das pessoas (BRASIL, 2003, p. 24). Para isso, faz-se necessário 
no decorrer do processo formativo “a promoção de atividades polí-
tico-pedagógicas baseadas em metodologias inovadoras dentro de 
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um pensamento emancipatório de inclusão, tendo o trabalho como 
princípio educativo; o direito ao trabalho como um valor estruturan-
te da cidadania; a qualificação como uma política de inclusão social 
e um suporte indispensável do desenvolvimento sustentável, a as-
sociação entre a participação social e a pesquisa como elementos 
articulados na construção desta política e na melhoria da base de 
informação sobre a relação trabalho-educação-desenvolvimento. Isso 
possibilita a melhoria das condições de trabalho e da qualidade so-
cial de vida da população” (BRASIL, 2005, p. 20-21).

Considerando, portanto, que a educação profissional tem uma di-
mensão social intrínseca, ela extrapola a simples preparação para 
uma ocupação específica no mundo do trabalho e “postula a vincu-
lação entre a formação técnica e uma sólida base científica, numa 
perspectiva social e histórico-crítica, integrando a preparação para o 
trabalho à formação de nível médio” (MANFREDI, 2003, p. 57).

Em síntese, os fundamentos político-pedagógicos que norteiam a 
organização curricular para o cumprimento dessa política são:

a) A integração curricular visando à qualificação social e profissional arti-
culada à elevação da escolaridade, construída a partir de um proces-
so democrático e participativo de discussão coletiva;

b) A escola formadora de sujeitos articulada a um projeto coletivo de 
emancipação humana;

c) A valorização dos diferentes saberes no processo educativo;

d) A compreensão e consideração dos tempos e espaços de formação 
dos sujeitos da aprendizagem;

e) A escola vinculada à realidade dos sujeitos;

f ) A autonomia e colaboração entre os sujeitos e o sistema nacional de 
ensino;

g) O trabalho como princípio educativo (Adaptado do documento Sa-
beres da Terra, 2005, p. 22-24).



48

4.2. Organização curricular

A organização curricular não está dada a priori. Essa é uma constru-
ção contínua, processual e coletiva que envolve todos os sujeitos 
que participam do Programa.

A respeito da organização curricular, considera-se que a EJA abre possi-
bilidades de superação de modelos curriculares tradicionais, disciplina-
res e rígidos. A desconstrução e construção de modelos curriculares e 
metodológicos, observando as necessidades de contextualização frente 
à realidade do educando, promovem a ressignificação de seu cotidiano. 
Essa concepção permite a abordagem de conteúdos e práticas inter e 
transdisciplinares, a utilização de metodologias dinâmicas, promovendo 
a valorização dos saberes adquiridos em espaços de educação não-for-
mal, além do respeito à diversidade.

A Resolução CNE/CEB nº. 1/2000 que estabelece as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a EJA determina no Art. 5º, parágrafo único que:

[...] a identidade própria da Educação de Jovens e Adultos con-
siderará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e 
se pautará pelos princípios de eqüidade, diferença e proporcio-
nalidade na apropriação e contextualização das Diretrizes Cur-
riculares Nacionais e na proposição de um modelo pedagógico 
próprio de modo a assegurar:
I. quanto à eqüidade, a distribuição específica dos componentes 
curriculares a fim de proporcionar um patamar igualitário de for-
mação e restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades 
face ao direito à educação;
II. quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da al-
teridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu 
processo formativo, da valorização do mérito de cada qual e do 
desenvolvimento de seus conhecimentos e valores;
III. quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequa-
das dos componentes curriculares face às necessidades próprias 
da EJA com espaços e tempos nos quais as práticas pedagógicas 
assegurem aos seus estudantes identidade formativa comum 
aos demais participantes da escolarização básica.
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Define-se, então, o currículo como um desenho pedagógico e sua 
correspondente organização institucional à qual articula dinamica-
mente experiências, trabalho, valores, ensino, prática, teoria, comuni-
dade, concepções e saberes observando as características históricas, 
econômicas e socioculturais do meio em que o processo se desen-
volve. “Antes de ser uma proposta pré-definida, o currículo orienta-se 
pelo diálogo constante com a realidade”. (BRASIL, 2005, p. 24).

4.2.1. Estrutura do currículo

O currículo enquanto um processo de seleção e de produção de sa-
beres, de visões de mundo, de habilidades, de valores, de símbolos e 
significados, enfim, de culturas, deve considerar:

a) A concepção de homem como ser histórico-social que age sobre a 
natureza para satisfazer suas necessidades e, nessa ação produz co-
nhecimentos como síntese da transformação da natureza e de si pró-
prio (RAMOS, 2005, p. 114);

b) A perspectiva integrada ou de totalidade a fim de superar a segmen-
tação e desarticulação dos conteúdos;

c) A incorporação de saberes sociais e dos fenômenos educativos ex-
tra-escolares; “os conhecimentos e habilidades adquiridos pelo edu-
cando por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante 
exames” (BRASIL, 1996, §2º, Art. 38, LDB);

d) A experiência do aluno na construção do conhecimento; trabalhar os 
conteúdos estabelecendo conexões com a realidade de educando, 
tornando-o mais participativo;

e) O resgate da formação, participação, autonomia, criatividade e práti-
cas pedagógicas emergentes dos docentes;

f ) A implicação subjetiva dos sujeitos da aprendizagem;

g) A interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a interculturalidade;

h) A construção dinâmica e com participação;

i) A prática de pesquisa (adaptado de MACHADO, 2005).
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Todas essas orientações da estrutura do currículo podem levar a 
diversas formas de organização e estratégias metodológicas. Nessa 
esfera, tem-se como referência Machado (2005), para quem as abor-
dagens metodológicas de integração podem ser agrupadas, entre 
outras possibilidades, da seguinte forma:

Abordagens embasadas na perspectiva de complexos temáticos:

Concentricidade de temas gerais, ligados entre si;

Temas integradores, transversais e permanentes;

Temas que:

• Abranjam os conteúdos mínimos a serem estudados;

• Possam ser abordados sob enfoque de cada área do conhecimento;

• Possibilitem compreender o contexto em que os alunos vivem;

• Atendam as condições intelectuais e sociopedagógicas dos alunos;

• Produzam nexos e sentidos;

• Permitam o exercício de uma pedagogia problematizadora;

• Garantam um aprofundamento progressivo ao longo do curso;

• Privilegiem o aprofundamento e a ampliação do conhecimento do aluno.

Abordagem por meio de esquemas conceituais:

• Foco em conceitos amplos;

• Conceitos escolhidos que mantêm conexão com várias ciências;

• Cada conceito é desenvolvido em diversos contextos;

• Cada conceito é enriquecido pelas diversas contextualizações.

Abordagem centrada em resoluções de problemas:

• Problemas são propostos para soluções;
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• A partir de sua disciplina, cada professor junto com seus alunos forne-
ce dados e fatos para interpretação visando à solução dos problemas 
propostos.

Abordagem mediada por dilemas reais vividos pela sociedade:

• Perguntas são feitas sobre a conveniência de determinadas decisões 
políticas ou programáticas;

• A partir de sua disciplina, cada professor junto com seus alunos forne-
ce dados e fatos para interpretação visando à discussão dos dilemas 
propostos.

Abordagem por áreas do conhecimento:

• Natureza/trabalho;

• Sociedade/trabalho;

• Multiculturalismo/trabalho;

• Linguagens/trabalho;

• Ciência e Tecnologia/Trabalho

• Saúde/trabalho

• Memória/trabalho

• Gênero/trabalho

• Etnicidade/trabalho

• Éticas religiosas/trabalho

De qualquer maneira, independente da forma de organização e das 
estratégias adotadas para a construção do currículo integrado, tor-
na-se imperativo o diálogo entre as experiências que estão em anda-
mento, o diagnóstico das realidades e demandas locais e a existência 
de um planejamento construído e executado de maneira coletiva e 
democrática. Isso implica a necessidade de encontros pedagógicos 
periódicos de todos os sujeitos envolvidos no projeto, professores, 
alunos, gestores, servidores e comunidade.
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É importante ressaltar, mais uma vez, que essa construção curricular 
implica uma nova cultura escolar e uma política de formação do-
cente; também a produção de um material educativo que seja de 
referência, mas, de forma alguma, prescritivo.

4.2.2. Organização dos tempos e espaços

O processo de ensino-aprendizagem não se dá apenas nos espaços 
escolares, mas também em espaços físicos diferenciados envolven-
do métodos e tempos próprios. Assim, os saberes são construídos 
na escola, na família, na cultura, na convivência social em que o 
encontro das diferenças produz novas formas de ser, estar e de se 
relacionar com o mundo. Desta forma, as atividades desenvolvi-
das fora do espaço formal da escola podem ser reconhecidas no 
calendário escolar desde que haja previsão no respectivo projeto 
político-pedagógico.

Para atender a especificidade da modalidade EJA, necessária se faz 
a organização de tempos e espaços formativos adequados a cada 
realidade. Assim, a organização do calendário escolar pode conside-
rar as peculiaridades existentes: sazonalidade, alternância, turnos de 
trabalho, entre outras especificidades que surgirem à medida que 
essa política seja efetivamente implementada.

Outro aspecto indispensável de destacar é que a organização dos 
tempos na modalidade EJA é sempre do projeto de curso, cumprin-
do definições legais, mas cabendo ao sujeito aluno a possibilidade 
de permanecer no curso por tempo diverso do previsto, segundo 
seu ritmo e saberes prévios, desde que tenha alcançado os objetivos 
previstos para a série/fase/etapa/ciclo de organização do currículo.

Isto significa dizer que o aluno de EJA entra e sai de um curso dessa 
natureza a qualquer tempo, desde que verificadas suas condições 
para ingresso e o domínio de conhecimento atingido, em confron-
to com os objetivos definidos para o curso, o que tanto pode ser em 
tempo menor que o previamente fixado, quanto em tempo maior.
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4.3. Avaliação

A aprendizagem não ocorre de maneira imediata e instantânea e 
nem, apenas, pelo domínio de conhecimentos específicos ou infor-
mações técnicas; a aprendizagem requer um processo constante de 
envolvimento e aproximações sucessivas, amplas e integradas, fa-
zendo com que o educando possa, a partir das reflexões sobre suas 
experiências e percepções iniciais, observar, reelaborar e sistematizar 
seu conhecimento acerca do objeto em estudo.

A avaliação abrange todos os momentos e recursos que o professor 
utiliza no processo de ensino-aprendizagem, tendo como objetivo 
principal o acompanhamento do processo formativo dos educan-
dos, verificando como a proposta pedagógica vai sendo desenvol-
vida ou se processando, na tentativa da sua melhoria, ao longo do 
próprio percurso. A avaliação não privilegia a mera polarização entre 
o “aprovado” e o “reprovado”, mas sim a real possibilidade de mover 
os alunos na busca de novas aprendizagens. Muito embora exista a 
preocupação com a escolaridade, o processo de ensino-aprendiza-
gem traz no seu bojo a concepção que não separa a avaliação da 
aprendizagem. São partes constitutivas de um mesmo processo. A 
avaliação nesse sentido ocorre como parte do processo de produção 
do conhecimento.

Evidencia-se que a avaliação tem como função priorizar a qualida-
de e o processo de aprendizagem, isto é, o desempenho do aluno 
ao longo do período letivo, quer seja bimestral, semestral, modular, 
entre outros, não se restringindo apenas a uma prova ou trabalho, 
conforme orienta a LDBEN.

Nesse sentido, assume-se neste trabalho a concepção de avaliação 
apresentada em CEFET-RN (2005), no qual a avaliação deve ser de-
senvolvida numa perspectiva processual e contínua, que busca a 
(re)construção do conhecimento coerente com a formação integral 
dos sujeitos, por meio de um processo interativo, considerando o 
aluno como ser criativo, autônomo, participativo e reflexivo, tornan-
do-o capaz de transformações significativas na realidade.
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Nessa perspectiva, é de suma importância que o professor utilize ins-
trumentos diversificados os quais lhe possibilitem observar e registrar 
o desempenho do aluno nas atividades desenvolvidas e tomar deci-
sões participativas, tal como refletir com o aluno sobre os aspectos 
que necessitem ser melhorados, reorientando-o no processo diante 
das dificuldades de aprendizagem apresentadas, reconhecendo as 
formas diferenciadas de aprendizagem, em seus diferentes processos, 
ritmos, lógicas, exercendo, assim, o seu papel de orientador e media-
dor que reflete na ação e que age sobre a realidade (CEFET-RN, 2005).

A avaliação pode, ainda, favorecer ao docente a identificação dos ele-
mentos indispensáveis à análise dos diferentes aspectos da aprendiza-
gem do aluno no seu desenvolvimento intelectual, afetivo, social e do 
planejamento da proposta pedagógica efetivamente realizada. A con-
cepção de avaliação defendida para essa política exige que aconteça 
de forma contínua e sistemática, mediante interpretações qualitativas 
dos conhecimentos produzidos e reorganizados pelos alunos.

Finalmente, consideram-se as múltiplas dimensões da avaliação, ou 
seja (CEFET-RN, 2005):

Diagnóstica: na medida em que caracteriza o desenvolvimento do 
aluno no processo de ensino-aprendizagem, visualizando avanços e 
dificuldades e realizando ajustes e tomando decisões necessárias às 
estratégias de ensino e ao desempenho dos sujeitos do processo;

Processual: quando reconhece que a aprendizagem acontece em di-
ferentes tempos, por processos singulares e particulares de cada su-
jeito, tem ritmos próprios e lógicas diversas, em função de experiên-
cias anteriores mediadas por necessidades múltiplas e por vivências 
individuais que integram e compõem o repertório a partir do qual 
realiza novos aprendizados, e ressignifica os antigos;

Formativa: na medida em que o sujeito tem consciência da atividade 
que desenvolve, dos objetivos da aprendizagem, podendo participar 
na regulação da atividade de forma consciente, segundo estratégias 
metacognitivas que precisam ser compreendidas pelos professores. 
Pode expressar seus erros, como hipóteses de aprendizagem, limita-
ções, expressar o que sabe, o que não sabe e o que precisa saber;
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Somativa: expressa o resultado referente ao desempenho do aluno 
no bimestre/semestre através de menções, relatórios ou notas.

Entende-se que avaliar é reconhecer criticamente a razão da situ-
ação em que se encontra o aluno e os obstáculos que o impedem 
de ser mais. É necessário vencer a “prescrição”, a imposição de uma 
consciência a outra, desocultando dos procedimentos avaliativos o 
que Freire (1996) denomina de “consciência hospedeira” da consci-
ência opressora.

Para uma formação humana, é fundamental que o sujeito reconheça o 
limite da situação de opressão vivida, do temor de ser mais, para que-
rer ousar ser mais, para que encontre os caminhos de seu progresso, 
de sua libertação. A percepção da realidade a partir de atos de avalia-
ção acolhedores, processuais, formadores pode contribuir para que os 
objetivos da ação educativa produzam resultados diferentes.

O que importa é que não se reproduzam, pela avaliação, as exclu-
sões vigentes no sistema, que reforçam fracassos já vivenciados e 
corroboram a crença internalizada de que não são capazes de apren-
der, substituindo esse modelo pela ratificação da auto-estima que 
qualquer processo bem-sucedido pode produzir, reafirmando a dis-
posição da política de cumprir o dever da oferta da educação com 
qualidade, devida a tantos brasileiros pelo Estado.
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DECRETO Nº 5.840, DE 13 DE JULHO DE 2006.

Institui, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Edu-
cação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos - PROEJA, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o 
art. 84, inicso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 
35 a 42 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e no Decreto no 
5.154, de 23 de julho de 2004, no art. 6o, inciso III, da Lei no 8.080, de 
19 de setembro de 1990, e no art. 54, inciso XV, da Lei no 8.906, de 4 de 
julho de 1994,

DECRETA:

Art. 1o  Fica instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Inte-
gração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, conforme as diretrizes estabe-
lecidas neste Decreto.

§ 1o  O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educa-
ção profissional:

I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e

II - educação profissional técnica de nível médio.

§ 2o  Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as caracte-
rísticas dos jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados:

I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação 
do nível de escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e 
continuada de trabalhadores, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto no 
5.154, de 23 de julho de 2004; e

II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, nos termos 
do art. 4o, § 1o, incisos I e II, do Decreto no 5.154, de 2004.

§ 3o  O PROEJA poderá ser adotado pelas instituições públicas dos sistemas 
de ensino estaduais e municipais e pelas entidades privadas nacionais de 
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serviço social, aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical (“Sistema S”), sem prejuízo do disposto no § 4o deste artigo.

§ 4o  Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em qual-
quer caso, a partir da construção prévia de projeto pedagógico integra-
do único, inclusive quando envolver articulações interinstitucionais ou 
intergovernamentais.

§ 5o  Para os fins deste Decreto, a rede de instituições federais de edu-
cação profissional compreende a Universidade Federal Tecnológica do 
Paraná, os Centros Federais de Educação Tecnológica, as Escolas Técni-
cas Federais, as Escolas Agrotécnicas Federais, as Escolas Técnicas Vin-
culadas às Universidades Federais e o Colégio Pedro II, sem prejuízo de 
outras instituições que venham a ser criadas.

Art. 2o  As instituições federais de educação profissional deverão im-
plantar cursos e programas regulares do PROEJA até o ano de 2007.

§ 1o  As instituições referidas no caput disponibilizarão ao PROEJA, em 
2006, no mínimo dez por cento do total das vagas de ingresso da ins-
tituição, tomando como referência o quantitativo de matrículas do ano 
anterior, ampliando essa oferta a partir do ano de 2007.

§ 2o  A ampliação da oferta de que trata o § 1o deverá estar incluída no 
plano de desenvolvimento institucional da instituição federal de ensino.

Art. 3o  Os cursos do PROEJA, destinados à formação inicial e continua-
da de trabalhadores, deverão contar com carga horária mínima de mil e 
quatrocentas horas, assegurando-se cumulativamente:

I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para formação geral; e

II - a destinação de, no mínimo, duzentas horas para a formação profissional.

Art. 4o  Os cursos de educação profissional técnica de nível médio do 
PROEJA deverão contar com carga horária mínima de duas mil e quatro-
centas horas, assegurando-se cumulativamente:

I - a destinação de, no mínimo, mil e duzentas horas para a formação 
geral;
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II - a carga horária mínima estabelecida para a respectiva habilitação 
profissional técnica; e

III - a observância às diretrizes curriculares nacionais e demais atos nor-
mativos do Conselho Nacional de Educação para a educação profissio-
nal técnica de nível médio, para o ensino fundamental, para o ensino 
médio e para a educação de jovens e adultos.

Art. 5o  As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do 
PROEJA serão responsáveis pela estruturação dos cursos oferecidos e 
pela expedição de certificados e diplomas.

Parágrafo único.  As áreas profissionais escolhidas para a estruturação 
dos cursos serão, preferencialmente, as que maior sintonia guardarem 
com as demandas de nível local e regional, de forma a contribuir com 
o fortalecimento das estratégias de desenvolvimento socioeconômico 
e cultural.

Art. 6o  O aluno que demonstrar a qualquer tempo aproveitamento no 
curso de educação profissional técnica de nível médio, no âmbito do 
PROEJA, fará jus à obtenção do correspondente diploma, com validade 
nacional, tanto para fins de habilitação na respectiva área profissional, 
quanto para atestar a conclusão do ensino médio, possibilitando o pros-
seguimento de estudos em nível superior.

Parágrafo único.  Todos os cursos e programas do PROEJA devem prever 
a possibilidade de conclusão, a qualquer tempo, desde que demonstra-
do aproveitamento e atingidos os objetivos desse nível de ensino, me-
diante avaliação e reconhecimento por parte da respectiva instituição 
de ensino.

Art. 7o  As instituições ofertantes de cursos e programas do PROEJA po-
derão aferir e reconhecer, mediante avaliação individual, conhecimen-
tos e habilidades obtidos em processos formativos extra-escolares.

Art. 8o  Os diplomas de cursos técnicos de nível médio desenvolvidos 
no âmbito do PROEJA terão validade nacional,  conforme a legislação 
aplicável.
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Art. 9o  O acompanhamento e o controle social da implementação na-
cional do PROEJA será exercido por comitê nacional, com função con-
sultiva.

Parágrafo único.  A composição, as atribuições e o regimento do comitê 
de que trata o caput deste artigo serão definidos conjuntamente pelos 
Ministérios da Educação e do Trabalho e Emprego.

Art. 10.  O § 2o do art. 28 do Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“§ 2o  A criação de cursos de graduação em direito e em medicina, odon-
tologia e psicologia, inclusive em universidades e centros universitários, 
deverá ser submetida, respectivamente, à manifestação do Conselho 
Federal da Ordem dos Advogados do Brasil ou do Conselho Nacional de 
Saúde, previamente à autorização pelo Ministério da Educação.” (NR)

Art. 11.  Fica revogado o Decreto no 5.478, de 24 de junho de 2005.

Art. 12.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 13 de  julho de 2006; 185o da Independência e 118o da Repú-
blica.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fernando Haddad

Este texto não substitui o publicado no D.O.U. de 14.7.2006
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