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RESUMO

Esta pesquisa tem o objetivo de analisar os efeitos do PROEJA e PROEJA FIC do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP), no
cotidiano dos alunos idosos, bem como as razões em voltar a estudar, suas
expectativas e o modo de sociabilidade que se constitui nesse espaço institucional.
O PROEJA e PROEJA FIC surgem como proposta de integrar a Educação
Profissional à Educação de Jovens e Adultos, através do Decreto n°. 5.840/2006.
Apresenta-se

como

profissionalização

e

alternativa
novas

para

formas
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que

Através
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a
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bibliográfico, a presente pesquisa apresenta o IFSP, seu histórico e expansão, bem
como as políticas sociais para o idoso, as ações voltadas para o segmento a partir
da década de 70, o idoso e a exclusão educacional, que traz a reflexão sobre o
analfabetismo e legislações vigentes. Contextualiza-se a Educação de Jovens e
adultos, Educação Profissional e Proeja, a fim de compreender a evolução dessas
políticas educacionais no âmbito nacional. A pesquisa empírica, de natureza
qualitativa, realizada através de entrevistas, traz o relato desses alunos,
evidenciando a quebra da velhice estigmatizada, estando diante de um novo modo
de envelhecer: o idoso estudante com expectativas, sonhos e projetos de vida.
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ABSTRACT

This research has the objective of analyzing the effects of PROEJA and PROEJA
FIC of the Federal Institute of Education Science and Technology of São Paulo
(IFSP), in the daily life of the elderly students, as well as the reasons to return to
study, their expectations and the way of sociability that is constituted in this
institutional space. PROEJA and PROEJA FIC arise as a proposal to integrate
Vocational Education for Youth and Adult Education, through Decree n. 5,840 / 2006.
It presents itself as an alternative for the elderly segment that seeks professionalism
and new forms of learning. Through the bibliographic study, the present research
presents the IFSP, its history and expansion, as well as the social policies for the
elderly, actions oriented to the segment from the 70's, the elderly and educational
exclusion, which brings the reflection illiteracy and legislation. Youth and adult
education, vocational education and education are contextualized in order to
understand the evolution of these educational policies at the national level. The
empirical research, of a qualitative nature, carried through interviews, brings the
report of these students, evidencing the breakage of stigmatized old age, facing a
new way of aging: the elderly student with expectations, dreams and life projects.

Keywords: Elderly. Aging. PROEJA. Professional education. Youth and Adult
Education.
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INTRODUÇÃO

A presente dissertação tem como referência o PROEJA e PROEJA FIC do
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) e seus
resultados que concerne aos efeitos no cotidiano dos alunos acima de 60 anos de
idade. Nesta pesquisa foram consideradas as razões para realizar o curso, a
experiência, as expectativas e o modo de sociabilidade que se constrói nesse
espaço institucional. Realizamos uma contextualização histórica da educação de
jovens

e

adultos,

educação

profissional

e

PROEJA,

a

fim

de

melhor

compreendermos de que forma essas políticas se movimentaram no cenário
nacional, bem como as políticas sociais direcionadas ao segmento de idoso.

Como se trata de uma política com poucos anos de implantação, a pesquisa
se somará às discussões sobre o tema, que, de igual modo, encontram-se em
processo de construção.

O interesse pelo tema iniciou-se nas reflexões no atual espaço sócio
ocupacional, como assistente social do IFSP, área da educação. Essa instituição
difere das outras em que atuei, uma vez que trabalha diretamente com a autonomia
e emancipação do indivíduo, pois a educação é uma das políticas que fortemente
intervém nessas premissas, a oportunidade de se obter uma formação técnica,
superior ou de pós-graduação, são ferramentas permanentes para possibilidades
futuras. E não apenas para suprir necessidades emergenciais, paliativas ou
clientelistas, como muitas políticas da assistência social. Nos últimos anos, notei um
aumento de inscrições de pessoas acima de 60 anos, nos cursos de Formação
Inicial Continuada (FIC) do IFSP campus Suzano, surgindo à curiosidade de saber
as razões deste público em voltar, iniciar ou continuar a estudar.

Durante o período de curso do Mestrado em Gerontologia, amadureci as
possibilidades de pesquisa e decidi dar ênfase ao Programa Nacional de Integração
da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de
Jovens e Adultos (PROEJA), a fim de analisar os efeitos desta política educacional,
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no cotidiano dos alunos idosos do IFSP, assim, em consequência, revelar outras
formas de vivenciar o envelhecimento.

O PROEJA, como área específica da educação, que tem como públicos
jovens e adultos que retornam ao ambiente escolar com necessidades e
expectativas distintas, requer uma visão e compreensão mais abrangente com
estratégias e abordagens específicas em relação às outras modalidades de ensino.

O PROEJA, como proposta de integrar a Educação Profissional à Educação
de Jovens e Adultos no Brasil através Decreto n.º 5.840/2006, surge como uma
alternativa para o público de idosos, que buscam a profissionalização e novas
formas de aprendizagem, diante disso, torna-se importante analisar esse contexto.

Constata-se que a educação é uma importante ferramenta na mudança do
panorama que desprivilegia o idoso diante do preconceito que a sociedade
capitalista incute nas pessoas, onde o idoso, por não ser mais produtivo, passa a ser
visto como um ônus ao Estado, pois para que aprender ou ensinar alguém que não
trará benefícios lucrativos? O direito à educação está previsto na Constituição
Federal, independente de faixa etária, sendo uma potente ferramenta para a
inclusão social, que contribui para o exercício da cidadania.

A presente pesquisa teve como objetivo geral, analisar os efeitos do PROEJA
no cotidiano dos alunos idosos do IFSP. Buscou-se, especificamente, historiar as
Políticas Públicas da EJA e o PROEJA; realizar mapeamento dos campi que oferece
o PROEJA e PROEJA FIC e identificar os alunos idosos; verificar a relação
intergeracional com os colegas de curso; entrevistar os alunos sobre a experiência
de ser aluno do PROEJA, suas razões em cursá-lo e expectativas em relação ao
curso.

O primeiro capítulo apresenta a metodologia e técnicas utilizadas no processo
de pesquisa, assim como o seu cenário, refletindo sobre a criação e expansão do
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, trazendo ao leitor
informações fundamentais sobre a instituição.
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O segundo capítulo apresenta um diálogo com as políticas sociais para o
segmento idoso e as ações voltadas para o segmento a partir da década de 70,
conjecturando sobre a evolução das políticas sociais brasileiras no contexto
neoliberal e as iniciativas das organizações não governamentais, que foram
fundamentais para a defesa dos direitos dos idosos. Prossegue-se com a temática,
idoso e a exclusão educacional que traz uma reflexão sobre o analfabetismo, bem
como o modo que as legislações abordam a educação voltada para esse público.
Finaliza-se o capítulo apresentando a Política de Assistência Estudantil do IFSP,
contextualizando a sua origem e implantação nesse espaço institucional.

O terceiro capítulo contextualiza a educação de jovens e adultos, a educação
profissional e PROEJA, realizando uma análise das particularidades da construção
dessas políticas no cenário brasileiro, assim como a sua trajetória e evolução, bem
como a implantação do PROEJA no IFSP.

O quarto capítulo apresenta os resultados da pesquisa empírica, acerca dos
efeitos do PROEJA e PROEJA FIC no cotidiano dos alunos idosos, bem como
outras questões relacionadas a razões, expectativas, educação e relação
intergeracional.

As considerações finais realizam a conclusão do estudo apresentado,
apontando as principais contribuições da pesquisa.
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1 A METODOLOGIA E O CENÁRIO DA PESQUISA

1.1 Metodologia – Processo de Construção da Pesquisa.

A presente pesquisa teve como ponto de partida o estudo bibliográfico,
buscando embasamento teórico acerca da temática e em todas as fases da
pesquisa, estabelecendo diálogo entre a literatura, dados documentais e a pesquisa
de campo. Esta etapa caracterizou-se pela busca de referenciais acerca de
questões ligadas ao tema desta dissertação, como políticas sociais, educação de
jovens e adultos, educação profissional, PROEJA e velhice.

Segundo Köche (1997), a pesquisa bibliográfica levanta o conhecimento
disponível na área, identificando as teorias produzidas, analisando-as e avaliando
sua contribuição para compreender ou explicar o problema objeto da investigação.

A pesquisa documental também foi utilizada através de fontes documentais
pertinentes ao PROEJA, tais como listagem das turmas, que possibilitou a coleta de
dados para análise da situação de cada aluno, relacionados à idade, gênero, curso,
quantidade e campus, a verificação do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) que
concentra a concepção dos cursos em questão, bem como consulta as resoluções
institucionais, como pareceres, portarias e outros documentos pertinentes ao
PROEJA e PROEJA FIC do IFSP.

Para Contandriopoulos et al. (1997), documentos são todas as fontes de
informação existentes, às quais o pesquisador poderá ter disponível. Enquanto para
Lakatos e Marconi (1991), apontam as fontes documentais como fontes primárias,
podendo ser feitas no momento que o fato ocorreu ou depois.

A base empírica e a análise foram de natureza qualitativa, pois apresenta
elementos de cunho subjetivo e atinge motivações não explícitas, ou mesmo
conscientes, de maneira espontânea. É utilizada quando se busca percepções e
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entendimento sobre a natureza geral de uma questão, abrindo espaço para a
interpretação.

Segundo Minayo (1994, p. 21):

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se
ocupa, nas Ciências Sociais, com nível de realidade que não pode ou
não deveria ser quantificado. Ou seja, ela trabalha como o universo
dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos
valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos humanos é
entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por
interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e
partilhada com seus semelhantes.

A pesquisa de campo foi composta por realização de entrevistas com alunos
do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFSP), tendo como critério
idade acima de 60 anos, que realizam cursos específicos do PROEJA dos campi
Capivari, Cubatão e São Paulo e PROEJA FIC do campus Avaré.

O tipo de entrevista aplicada foi a semiestruturada, possuindo um roteiro de
perguntas previamente elaboradas (Anexo 2). De acordo com Minayo, (1994, p 52):
―[...] a entrevista semiestruturada combina questões fechadas e abertas, em que o
entrevistado tem a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se
prender à indagação formulada‖.

As entrevistas foram gravadas com recurso de áudio, sendo que os locais
para a sua coleta foram nos campi do IFSP, em horários previamente fixados pelos
sujeitos da pesquisa, cada entrevista teve em média a duração de 30 minutos.

A transcrição das entrevistas realizadas com nove alunos do PROEJA do
IFSP, foram previamente divididas em três categorias iniciais de análise, para
posteriormente serem subdivididas e analisadas. As categorias escolhidas foram:
efeitos, experiência e expectativas quanto ao Proeja; razões em voltar a estudar e
relevância da educação; relação intergeracional.
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Foi realizada a organização descritiva do material de pesquisa na integra,
sendo elemento de análise em articulação com os referenciais que orientam a
pesquisa.

Com a finalidade de garantir o sigilo em relação à identificação dos nove
alunos participantes deste processo, escolhemos denominá-los com letras do
alfabeto do A ao I.

Os participantes da pesquisa foram devidamente orientados sobre os
objetivos do trabalho e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
(Anexo 1), antes da realização da entrevista.

Para iniciar a proposta de pesquisa, o projeto foi submetido à Plataforma
Brasil e aprovado no Comitê de Ética da Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP) e, respectivamente, no Comitê de Ética do Instituto Federal de
Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, sendo devidamente aprovado.

A interpretação dos dados coletados foi norteada pela análise de conteúdo
que, de acordo com Bardin (2016), essa metodologia aparece como um conjunto de
técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, não se trata de um instrumento,
mas de um leque de apetrechos ou com mais rigor, será um único instrumento,
entretanto, marcado por uma grande disparidade de formas e adaptável a um campo
de aplicação muito vasto.

Portanto, para o desenvolvimento desse trabalho, tornou-se uma exigência
metodológica evitar a visão unidimensional para responder as questões levantadas.
Para iniciarmos a busca de respostas, começaremos por apresentar o cenário da
pesquisa o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).
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1.2 Apresentação do Cenário da Pesquisa - Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP)
foi criado conforme a Lei 11.892, de 29 de dezembro de 2008 que estabeleceu a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica constituída
naquela ocasião por 38 institutos federais de educação, ciência e tecnologia no país.

Os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia (IFs) são
instituições de educação federal (pública), que oferece educação superior, básica e
profissional, especializada na oferta de educação profissional e tecnológica, nas
diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de conhecimentos
técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica. Os Institutos Federais têm
como finalidade principal a oferta de educação profissional e tecnológica para formar
e qualificar cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos setores da
economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico local, regional e
nacional (BRASIL, 2008).

A história do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Estado
de São Paulo, iniciou-se em 1909 com a criação das Escolas de Aprendizes e
Artífices, implantadas em várias regiões do país. Sua trajetória acompanha a própria
história da educação profissional. O contexto histórico das transformações dos IFs,
de forma geral, será abordado no capítulo que aborda à educação profissional.

Em síntese, vale ressaltar que o IFSP passou por várias transformações e
denominações durante o decorrer do tempo, reflexo das mudanças econômicas e
políticas do país, sendo essas: Escolas de Aprendizes e Artífices (1910-1937), Liceu
Industrial de São Paulo (1937-1942), Escola Industrial de São Paulo (1942-1975),
Escola Técnica de São Paulo (1942-1965), Escola Técnica Federal de São Paulo
(1965-1999), Centro Federal de Educação Tecnológica de São Paulo (1999-2008). E
por fim, Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP).
Essa mudança equiparou os IFs às Universidades Federais, consolidando as
características pluricurriculates e multicampi, estabelecendo o mínimo de 50% de
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vagas para cursos técnicos integrados de nível médio, 20% para licenciaturas e 30%
para outras ofertas como PROEJA, PROEJA FIC e Curso de Formação Inicial e
Continuada (FIC).

O IFSP passa a ser uma instituição autônoma, nos limites de sua área de
atuação territorial, para instituir e extinguir cursos, assim como para registrar
diplomas dos cursos oferecidos, por meio de autorização do seu Conselho Superior.
Consolida-se como uma instituição acreditadora e certificadora de competências
profissionais.

A concepção do IFSP está associada a um modelo democrático de gestão da
Instituição que se expressa e se consolida na sua estrutura organizacional, a
administração da instituição têm como órgãos superiores, o Colégio de Dirigentes e
o Conselho Superior. O Colégio de Dirigentes, de caráter consultivo, é composto
pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo Diretor-Geral de cada um dos campi que
integram. Em contrapartida, o Conselho Superior, de caráter consultivo e
deliberativo, é composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos
servidores técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil,
do Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal,
assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a
comunidade acadêmica. O estatuto do Instituto Federal estabelece sobre a
estruturação, as competências e as normas de funcionamento do Colégio de
Dirigentes e do Conselho Superior.

Os Reitores são nomeados pelo Presidente da República, para mandato de 4
(quatro) anos, permitida uma recondução, após processo de consulta à comunidade
escolar do respectivo Instituto Federal, atribuindo-se o peso de 1/3 (um terço) para a
manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço) para a manifestação dos
servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo
discente. Os Pró-Reitores são nomeados pelo Reitor do Instituto Federal, nos
termos da legislação aplicável à nomeação de cargos de direção, desde que
possuam mínimo de 5 (cinco) anos efetivo exercício em instituição federal de
educação profissional e tecnológica. Os campi são dirigidos por Diretores-Gerais,
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nomeados pelo Reitor para mandato de 4 (quatro) anos, permitida uma recondução,
após processo de consulta à comunidade do respectivo campus, atribuindo-se o
peso de 1/3 (um terço) para a manifestação do corpo docente, de 1/3 (um terço)
para a manifestação dos servidores técnico-administrativos e de 1/3 (um terço) para
a manifestação do corpo discente. Os candidatos para Reitor, Pró-Reitor e Diretor
Geral do IFSP são servidores ocupantes de cargo efetivo da carreira docente ou de
cargo efetivo de nível superior da carreira dos técnico-administrativo.

No período em que a Instituição era denominada Centro Federal de Educação
e Tecnológica de São Paulo (1999-2008), era constituído por 10 unidades, tendo
como sede a Unidade de São Paulo, localizada no Bairro do Canindé e mais nove
Unidades de Ensino Descentralizadas (UNED), sendo as de Cubatão, Sertãozinho,
Guarulhos, Caraguatatuba, São João da Boa Vista, Salto, Bragança Paulista, São
Roque, São Carlos e Campos do Jordão. A criação de novas unidades foi reflexo do
primeiro plano de expansão da Rede Federal de Educação Tecnológica do Estado
de São Paulo, anunciado pelo governo no ano de 2006.
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Tabela 1 - Unidades implantadas até 2008

Unidade

Autorização de Funcionamento

Início das
Atividades
24/02/1910

SÃO PAULO

Decreto 7.566, de 23/9/1909

CUBATÃO

Portaria Ministerial 158, de
12/03/1987

01/4/1987

SERTÃOZINHO

Portaria Ministerial 403, de
30/04/1996

Janeiro/1996

GUARULHOS

Portaria Ministerial 2.113, de
06/06/2006

13/2/2006

BRAGANÇA
PAULISTA

Portaria Ministerial 1.712, de
20/10/2006

30/07/2007

SALTO

Portaria Ministerial 1.713, de
20/10/2006

02/08/2007

CARAGUATATUBA Portaria Ministerial 1.714, de
20/10/2006
S. JOÃO DA B. Portaria Ministerial 1.715,
VISTA
20/10/2006

12/2/2007
de 02/01/2007

SÃO ROQUE

Portaria
Ministerial
09/06/2008

710,

de 11/08/2008

SÃO CARLOS

Portaria Ministerial
29/10/2007

1.008,

de 01/08/2008

Fonte: Site Oficial do IFSP. Disponível em: <www.ifsp.edu.br>. Acesso em: 06 ago. 2018.

Em 2008, o plano de expansão iniciou sua segunda fase. Nesse processo
foram construídos os campi de Campos do Jordão, Birigui, Piracicaba, Itapetininga,
Catanduva, Araraquara, Suzano, Barretos, Avaré, Hortolândia, Votuporanga,
Presidente Epitácio, Registro, Campinas e Jacareí, bem como os Campi Avançados
de Boituva, Capivari e Matão.

A implantação dos Institutos Federais está relacionada ao conjunto
de políticas em curso para a educação profissional e tecnológica.
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Para trilhar o caminho que leva a essas instituições, passamos
necessariamente pela expansão da rede federal; pelas medidas que,
em cooperação com estados e municípios, visam à ampliação da
oferta de cursos técnicos, sobretudo na forma de ensino médio
integrado, inclusive utilizando a forma de educação à distância
(EAD); pela política de apoio à elevação da titulação dos
profissionais das instituições da rede federal, com a formação de
mais mestres e doutores, e pela defesa de que os processos de
formação para o trabalho estejam visceralmente ligados à elevação
de escolaridade, item em que se inclui o Programa Nacional de
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA).
(PACHECO, 2010, p. 03)

No ano de 2017, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de
São Paulo constava com um total de 01 Reitoria (órgão executivo, criado com a
transformação em IF) e 36 campi em funcionamento, com a inauguração das
unidades de São José dos Campos, Sorocaba, Itaquaquecetuba, Pirituba, bem
como os Campi Avançados de Ilha Solteira, Tupã, Jundiaí e o Centro de Referência
de São Miguel Paulista. O campus de São José do Rio Preto aguarda início do
processo de construção. Os campi Avançado de Limeira, Mococa e Pirassununga,
embora possuam Portaria Ministerial de Autorização de Funcionamento, ainda não
tem previsão para início das obras.

A partir de 2008, o plano de expansão ocorreu em ritmo acelerado, constatase que alguns campi já implantados e em funcionamento, ainda necessitavam de
infraestrutura básicas, físicas, de apoio e didáticas, bem como de recursos
humanos, condições que não foram realizadas na sua implantação, esse quadro
reflete a forma precária de como a expansão foi executada. Outra questão é a
localidade em que determinadas unidades foram instaladas, sendo tais locais
distantes das regiões centrais dos municípios e de difícil acesso a transporte público
e locomoção.

Segue o mapa de localização dos campi do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia no Estado de São Paulo.
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Mapa 1 - Mapa do IFSP 2016

Fonte: Site oficial do IFSP. Disponível em: <www.ifsp.edu.br>. Acesso em: 06 ago. 2018

Embora o IFSP seja uma instituição centenária, seu formato ainda é recente,
ou seja, se encontra em constante movimento de transformação, para consolidar
seus propósitos e finalidades.
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2 ENVELHECIMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS NO PANORAMA
BRASILEIRO

Neste capítulo apresentaremos, primeiramente, um breve estudo bibliográfico
sobre a trajetória das políticas sociais no Brasil voltadas à população idosa, bem
como ações desenvolvidas por meio de instituições não governamentais, que
tiveram relevância para consolidar os direitos desse segmento. Prosseguiremos com
o tema idoso e a exclusão educacional e a política de assistência estudantil, auxílio
financeiro disponível aos alunos do PROEJA e PROEJA FIC.

2.1 Políticas Sociais para a população idosa

O crescimento do número de idosos é um fenômeno mundial, indicativo de
um processo de transição demográfica caracterizada pelo aumento da longevidade.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2004) o efeito
combinado da redução dos níveis da natalidade e das taxas de mortalidade no Brasil
resultou na transformação da pirâmide etária da população, especialmente a partir
de meados dos anos 80 do século XX. O envelhecimento populacional caracterizase pela diminuição da participação relativa de crianças e jovens, acompanhada do
aumento expressivo e proporcional de adultos, especificamente, dos idosos.

A

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD, 2016) aponta que entre 2012
e 2016, a população idosa (com 60 anos ou mais de idade) cresceu 16,0%,
chegando a 29,6 milhões de pessoas. Estima-se que em 2050 o Brasil terá 30% de
sua população com idade acima de 60 anos de idade.

Nessa perspectiva, com o aumento da expectativa de vida e o crescimento
expressivo da população idosa, em termos relativos e absolutos, traz à tona a
realidade do envelhecimento no país, posicionando o idoso como sujeito político de
direitos e como linha de preocupação e investimento das políticas públicas,
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demonstrando a necessidade de atenção prioritária às demandas desse núcleo
populacional, exigindo do Estado o redimensionamento de sua agenda pública.

Conforme Silva (2016), a expressividade numérica representada por dados e
estimativas, reafirma o avanço de conquistas no campo científico, tecnológico e
epidemiológico, assegurando qualidade e maior expectativa de vida ao ser humano,
entretanto, por outro lado, compreende diferentes formas de inserção dos cidadãos
nessa faixa etária, revelando um quadro de desigualdades no acesso às condições
de vida, o que muitas vezes compromete a perspectiva do envelhecimento saudável
e ativo.

As necessidades da população idosa, cujo contingente populacional
cresce em ritmo bastante acelerado no Brasil dos nossos dias, passa
a ser compreendida como uma das expressões da questão social
contemporânea. Isto requer do Estado e governos o
redimensionamento da agenda pública e dos investimentos, de forma
a superar ações pontuais e localizadas, por políticas públicas de
alcance social, com demarcação orçamentária concreta, e diretrizes
institucionais nos diversos níveis administrativos que compõem a
república federativa. (SILVA, 2012, p. 206).

A questão social corresponde ao conjunto das expressões das desigualdades
sociais, produzidas pelas sociedades de classes, pela divisão do trabalho e
propriedade privada. Fenômeno esse plenamente facultado, inclusive a conhecer na
sociedade capitalista, que se ―manifesta em disparidades econômicas, políticas e
culturais das classes sociais‖ (IANNI, 1992, p. 87). De acordo com Iamamoto (2005),
na sociedade contemporânea, a questão social se reproduz sob novas mediações
históricas, bem com assume novas expressões.

Sobre a definição da velhice, Teixeira (2008) aponta que em nenhuma das
disciplinas que contempla a investigação e ou teorização nessa área, dispõe de uma
teoria única sobre envelhecimento ou velhice.

Na compreensão de Santos (2004), o envelhecimento é um processo
universal, que não afeta só o ser humano, mas a família, a comunidade a sociedade,
tendo a velhice como sua última fase. A autora acrescenta que a velhice é um
processo normal, dinâmico, e não uma doença e que são notórias as desigualdades
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e as especificidades nesse contingente populacional, as quais se refletem na
expectativa de vida, na morbidade, na mortalidade prematura, na incapacidade e na
má qualidade de vida.

Nessa perspectiva, cabe não apontar a velhice como um problema social,
mas conceber esta etapa de vida e suas possibilidades como resultantes de ações
de múltiplas dimensões.

Ao se referir às políticas sociais para a população de idosos no Brasil, é
necessário fazer um resgate histórico ocorrido a partir da década de 70, pois
anteriormente a esse período, todo o trabalho realizado com idosos no Brasil era de
viés caritativo, desenvolvido especialmente por instituições religiosas ou entidades
filantrópicas.

Alguns idosos menos vulneráveis eram mantidos pelas próprias
famílias com algum auxílio do governo, outros considerados
incapazes eram confinados em asilos, paróquia ou outras
modalidades da administração pública que serviam ao mesmo tempo
de hospitais, asilo psiquiátrico, casas para velhos, entre outros. Ao
longo do tempo, o termo asilo associou-se a imagem de idosos
pobres, da velhice carente, configurando-se um elemento importante
na construção da imagem da velhice. (ESCOBAR; MÔURA, 2016, p.
49).

Vale salientar que a publicização da velhice contribuiu para o surgimento de
demandas específicas em torno de direitos e no interior da política. Essa nova
emersão do envelhecimento na cena pública, não se deve apenas ao seu
crescimento numérico, mas aos processos de pressão, de reivindicações de
instituições, profissionais da área, inclusive de organizações internacionais
responsáveis pela problematização das questões relativas ao envelhecimento
(ESCOBAR; MÔURA, 2016).

As políticas sociais no Brasil tiveram a sua trajetória, em grande parte,
influenciada por mudanças econômicas e políticas, ocorridas no plano internacional
e pelos impactos reorganizadores dessas mudanças na ordem políticas interna.
(LAVINAS; VARSANO, 1997).
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Assim, destaca Teixeira (2008, p. 145):

Nas sociedades capitalistas ocidentais, o sistema de proteção social
montado para responder à vulnerabilidade em massa da classe
trabalhadora, como a da idade – marcada pela perda da capacidade
laboral para o capital e pelas incapacidades físicas e, em algumas
situações, também mentais, causadas não apenas pelo avanço da
idade cronológica, mas também pelas condições de vida e trabalho –
se deu com a implementação de políticas públicas de seguridade
social. Foram adotadas também nas sociedades periféricas, mas
com matizes adaptadas à realidade política, econômica e cultural de
cada país, principalmente do sistema de denominação social mantido
pelo Estado e as relações Estado/sociedade.

Conforme Teixeira (2008), embora o sistema de proteção social público surja
da necessidade de regulação das relações de trabalho e também o fato das formas
de proteção civil não conseguirem dar respostas ao crescimento da demanda de
problemas, o sistema público mantém relações de complemento com os sistemas
privados e também relações de controle e tutela sobre a pobreza.

Antes de 1930, o governo já dava sinais de mudança no trato da questão
social, influenciado por movimentos de classe e experiências internacionais de
políticas de seguro social. O ponto de partida da previdência social surgiu com a
promulgação Lei Eloy Chaves regulamentada pelo Decreto Legislativo 4.682/1923,
dando origem as chamadas Caixas de Aposentadoria e Pensões (CAPS), para os
empregados das empresas ferroviárias, contemplando tais benefícios, como o de
aposentadoria por invalidez, aposentadoria ordinária (atualmente chamada de
aposentadoria por tempo de contribuição), pensão por morte, assim como o
benefício de assistência médica, tendo como fonte de custeio as contribuições do
Estado, dos empregadores e dos trabalhadores. Em três anos, a Lei Eloy Chaves,
foi estendida para trabalhadores de empresas portuárias e marítimas.

Em 1930, no governo de Getúlio Vargas, foi suspendido às aposentadorias das
CAPs,

promovendo

Aposentadorias

e

uma
Pensões

reestruturação,
(IAPs)

que

substituindo-as

por

eram autarquias de

Institutos
nível

de

nacional

centralizadas no governo federal, diante disso a filiação passou a ser realizada por
categorias profissionais. Para Teixeira (2008, p. 157): ―os IAPs representam uma
direção na intervenção do Estado, que deixa de ser um mero regulador,
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normatizador, para se colocar como responsável pelas estruturas de proteção
social‖.

Contudo, mesmo o Estado participando como gestor, financiador e
administrador dessas organizações, atrelou a noção do seguro social como
equivalente ao seguro privado, devido a manter o sistema individualizado de
capitalização e responsabilização do indivíduo pela previdência.
Em relação aos pobres e os considerados ―não rentáveis‖ como as crianças,
adolescentes, desempregados e trabalhadores não reconhecidos pela Consolidação
de Leis Trabalhistas (CLT), destinava-se apenas a assistência social, de caráter
filantrópico e compensatório, sendo uma política paralela ao sistema de seguros do
governo de Getúlio Vargas. Teixeira (2008) destaca que a assistência social no
Brasil tem sua história relacionada à filantropia, que não é rompida com a
intervenção do Estado, que passa a regulamentar essa ação.
Em 1942, foi criada a Legião Brasileira de Assistência (LBA)1, que funda no
Brasil o atrelamento do social ao primeiro damismo, na figura de Darci Vargas. Na
área social, a estratégia utilizada será o setor privado de organizações sociais já
existentes, incentivando a sociedade civil para sua ampliação, demostrando
persistência do componente liberal e do princípio de subsidiariedade, que sempre
orientarão o Estado. (MESTRINER, 2011).

No período dos governos populistas e desenvolvimentista, em específico no
Governo de Juscelino Kubitschek de Oliveira, foi promulgada, em 1960, a Lei
Orgânica da Previdência Social (LOPS), uniformizando os direitos de todos os
segurados, nesse sentido, houve ampliação dos benefícios, conforme o padrão dos
IAPs, de forma geral aos trabalhadores regulados pela lei de trabalho. Entretanto,
excluiu os trabalhadores rurais, as empregadas domésticas e os profissionais
autônomos que continuaram sem cobertura.
1

LBA é a sigla de Legião Brasileira de Assistência, uma entidade filantrópica fundada em 1942 por
Darcy Vargas, primeira-dama naquela época, tendo como objetivo inicial prestar auxílio às famílias
dos soldados enviados à 2ª Guerra Mundial, sendo que ao final da guerra, continuou a existir para
ajudar famílias em situação de pobreza. Foi extinta em 1995 pelo então presidente Fernando
Henrique Cardoso.
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Em 1964, foi criada uma comissão para reformular o sistema previdenciário,
que culminou com a fusão de todos os IAPs no Instituto Nacional da Previdência
Social (INPS)2.

No Brasil, a partir da década de 1970, o processo de envelhecimento vai
adquirindo maior visibilidade. Em 1973, um estudo realizado pelo Ministério da
Previdência observa o aumento de idosos na população, apontando para a
necessidade de criação de políticas sociais para esse segmento.

Em 1975, surgiu o primeiro programa em nível nacional, por iniciativa do
então INPS, o denominado Programa de Assistência ao Idoso (PAI), que consistia
na organização e implementação de grupos de convivência para idosos, nos postos
de atendimento do Instituto. Esses grupos de convivência continuaram se
desenvolvendo durante dois anos, por todo país, dentro das unidades do INPS.

Com a reforma da Previdência, em 1977, cria-se o Sistema Nacional de
Previdência e Assistência Social (SINPAS), o programa passou para a LBA que se
tornou responsável pelo atendimento ao idoso em todo o território nacional. Na
década de 80, precisamente em 1987 houve a restruturação da LBA e o PAI foi
transformando em Projeto de Apoio à Pessoa Idosa (PAPI), integrado ao então
programa de ―ações complementares de apoio ao cidadão e família‖ (ROGRIGUES,
2001).

Contudo, um dos maiores destaques nesse período foi a Renda Mensal
Vitalícia do então INPS, foi criada através da lei nº. 6.179/74 como benefício
previdenciário, destinava-se ―às pessoas maiores de 70 (setenta) anos de idade e os
inválidos, definitivamente incapacitados para o trabalho, que, num ou noutro caso,
não recebam atividade remunerada‖ e não recebiam rendimento superior a 60% do

2

Instituto Nacional de Previdência Social – INPS, órgão criado pelo Decreto nº 72, de 21 de
novembro de 1966, como resultado da fusão dos institutos de aposentadoria e pensões do setor
privados então existentes, sendo esses: marítimos (IAPM), comerciários (IAPC), bancários (IAPB),
industriários (IAPI), empregados em transportes e cargas (IAPETEC), ferroviários e empregados em
serviços públicos (IAPFESP) — e dos serviços integrados e comuns a todos esses institutos — entre
os quais o Serviço de Assistência Médica Domiciliar e de Urgência (SAMDU) e o Serviço de
Alimentação da Previdência Social (SAPS).
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valor do salário mínimo. Entretanto, não poderiam ser mantidos pela família, bem
como meio de prover o próprio sustento.

Sobre esse amparo previdenciário, Teixeira (2008) destaca que, em síntese,
se trata de atenção à velhice desamparada, desumanizada, mas incapaz de
promover esses idosos sequer à categoria de pobres, mantendo-os na indigência, e
com atenção restrita a poucos, considerando-se a discrepância entre os critérios de
idade e esperança de vida, principalmente nas regiões mais pobres.

De acordo com Teixeira (2008), no ano de 1975, sob o patrocínio do
Ministério da Previdência e Assistência Social, foram realizados três seminários
regionais com o tema ―A Situação do Idoso no País‖, nas cidades de São Paulo,
Belo Horizonte e Fortaleza. Esses eventos foram preparatórios para um nacional em
Brasília, intitulado ―Estratégias de Política Social para o idoso no Brasil‖, que
segundo a autora, para especialistas da velhice, constitui um marco no trato da
―problemática social‖ do envelhecimento, a maneira que visa romper com a natureza
assistencialista no enfrentamento dessa problemática, que se restringiam a
carências básicas, a simples manutenção biológica dos idosos mais pobres, para
atender outras necessidades e em regimes não asilar.

O documento que sintetizou as discussões desses seminários foi denominado
―O Idoso na Sociedade Brasileira: Diagnóstico preliminar‖, o qual indica a falta de
uma política social definida para questão. Em janeiro de 1977, o Ministério da
Previdência e Assistência Social estabelece a ―Política Social dos Idosos‖,
incorporando, conforme Teixeira (2008, p. 169 apud GOLDMAN, 2000, p. 33):

a) Implantação do sistema de mobilização comunitária;
b) Atendimentos institucionalizados;
c) Atendimento médico-social;
d) Programa de pré-aposentadoria;
e) Treinamento de recursos humanos.
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No entanto, a autora destaca que o conteúdo do documento na sua
totalidade, se aproxima mais do modelo de uma carta de intenções do que uma
política, com parâmetros de consistência, eficiência e execução, apta a orientar
projetos e programas já existentes para o envelhecimento, para reformar e elaborar
novas maneiras de atenção a esse segmento.

As décadas de 1980 e 1990, como já apontamos, foram assinaladas pela
emersão do envelhecimento na agenda social como um problema social e política de
relevância. Esse período foi marcado por discussões em torno da concepção de
políticas sociais públicas para os idosos (LOBATO, 2012).

A Constituição Federal de 1988, considerada um marco da democracia
brasileira, visto que garante o Estado democrático de direito e justiça social,
consagrou a concepção da Seguridade Social como Política Pública de Proteção
Social, políticas de direitos e de responsabilidade estatal. As três áreas que compõe
o tripé da seguridade social são a assistência social, saúde e previdência social. Na
política de assistência social o idoso é considerado como alvo de atenção prioritária,
juntamente com as crianças, adolescentes e pessoas com deficiência. Nas políticas
de saúde e previdência social o idoso também figura como núcleo de atenção e
atendimento.

Entretanto, a então denominada Constituição Cidadã, sofreu os impactos das
reformas de ajuste neoliberal ao qual o Brasil aderiu para o enfrentamento da crise
econômica da década de 1980.

A Assistência social, integrante da seguridade social, é concebida como
política não contributiva, de caráter universal, de reponsabilidade estatal, bem como
direito de cidadania, visando ampliar os direitos sociais dos cidadãos.

A Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) de 1993 situa-se como uma
conquista legal em relação à garantia à proteção social à família, à maternidade, à
infância, à adolescência e aos idosos. A partir dessa lei foi regulamentado o
Benefício de Prestação Continuada (BPC), direito já estabelecido pela Constituição
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Federal de 1988. A renda Mensal Vitalícia foi extinta em 01 de janeiro de 1996 ao
entrar em vigor o BPC.

O BPC constitui a garantia de 01 (um) salário mínimo de benefício mensal à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não ter meios de prover
a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família (BRASIL, 1993).

A LOAS define novos paradigmas para a Política de Assistência Social
estabelecendo

um

novo

desenho

institucional,

sendo

o

comando

único,

descentralização, planos e fundos de assistência social e a criação de conselhos de
gestão e controle social em todas as esferas de poder. (BRASIL, 2008). As
instituições LBA e FCBIA – Fundação Brasileira para Infância e a Adolescência,
foram instâncias que operavam numa lógica anterior a Constituição de 1988 e a
LOAS, ambas foram extintas respectivamente.

Em 2003, ocorreu a IV Conferência Nacional de Assistência Social, evento
que deliberou pela implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS no
propósito de consolidar o sistema descentralizado e participativo da Assistência
Social. No ano de 2004 é aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) a nova Política de Assistência Social (PNAS), consolidando, princípios,
diretrizes, objetivos e ações da assistência Social, especificamente a Proteção
Social Básica e Especial, indicando a necessidade de construção do Sistema Único
de Assistência Social (SUAS), aprovado em 2005.

O SUAS se caracteriza como um modelo de gestão que contempla todo o
território nacional, de caráter não contributivo, descentralizado e participativo.
Articula a ação dos três entes federativos, através do estabelecimento de pactos
governamentais para a política de assistência social e articulação com as demais
políticas sociais no campo da proteção social brasileira. A normatização desse
sistema se deu através da Norma Operacional Básica da Assistência Social (NOBSUAS/2005), que detalha os níveis de proteção social e de complexidades
diferenciadas, introduzindo novos métodos de organização, gestão e provisão no
âmbito das ações continuadas da assistência social.
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O Plano Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) define estruturas de um
novo modelo de gestão em todo o território nacional, como um sistema de regulação
e organização do atendimento às necessidades sociais, por intermédio de um
conjunto articulado de benefícios, programas, projetos e serviços continuados.

Segundo a NOB/SUAS (2005), a assistência social, direciona-se ao
desenvolvimento humano e social e a defesa dos direitos de cidadania, tem por
princípios: a matricialidade sociofamiliar, territorialização, proteção

proativa,

integridade à seguridade social, integração às políticas sociais e econômicas. A
proteção social a ser executada pela assistência social envolve a garantia de um
conjunto de seguranças dinamicamente articuladas sendo essas: segurança de
acolhida, segurança social de renda, segurança de convívio, segurança de
desenvolvimento da autonomia e segurança de benefícios materiais ou em pecúnia.

O SUAS, sendo um novo arranjo da política de assistência social,
caracterizou a Proteção Social em duas modalidades, Básica e Especial conforme a
natureza e complexidade envolvidas, partindo do pressuposto que as necessidades
sociais são distintas, diversas e complexas, assim exigem respostas públicas
conforme o contexto.

De acordo com a NOB/SUAS (2005), a proteção social básica tem como
objetivos

prevenir

situações

de

risco

por

meio

do

desenvolvimento

de

potencialidades e aquisições e o fortalecimento dos vínculos familiares. Destina-se à
população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza,
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, dentre
outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos – relacionais e de pertencimento
social. Em síntese, no âmbito da proteção básica os idosos têm à disposição direitos
assistenciais, tais como concessão de benefícios sociais monetários, rede de
serviços socioeducativos direcionados para grupos geracionais e intergeracionais,
centros de convivência social, serviços e projetos de capacitação e inserção
produtiva, entre outros.
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Em relação à proteção social especial, tem por objetivos prover atenções
socioassistenciais a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco
pessoal e social, devido a questões de abandono, maus tratos físicos e, ou,
psíquicos, circunstância de abuso sexual, uso de substâncias psicoativas,
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, contexto de trabalho
infantil, entre outras.

As duas estruturas fundamentais para a execução dos serviços e programas
de proteção são o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) – atende a
demanda da Proteção básica e o Centro de Referência Especializado de Assistência
Social (CREAS) – serviços de Proteção Especial. O CRAS e o CREAS compõem a
rede de proteção social, e são as principais unidades da Política de Assistência
Social (PNAS), contudo cada um possui suas competências e especificidades.

O país também avançou quanto aos mecanismos legais que dispõem de
diretrizes que propõe e orientam a formulação e a efetivação de políticas públicas,
programas e serviços destinados à demanda de atendimento à população idosa no
país, fundamentada pela Constituição Federal de 1988. Em ordem cronológica
podemos citar: Política Nacional do Idoso (Lei n. 8.842, de 4 de janeiro de 1994) e
Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa (Portaria n. 1.395/GM, de 10 de
dezembro de 1999), Conselho Nacional do Idoso (Decreto n. 4.227, de 13 de maio
de 2002), Lei de Prioridade de Atendimento às Pessoas com Deficiência, aos
Idosos, Gestantes e Lactantes (Lei n. 10.048, de 8 de novembro de 2000), Estatuto
do Idoso (Lei n. 10.741, de 1º de outubro de 2003), Benefício de Prestação
Continuada (Decreto n. 6.214, de 26 de setembro de 2007); criação do Fundo
Nacional do Idoso (Lei n. 12.213, de 20 de janeiro de 2010).

Sendo assim, percebemos que as políticas já estão criadas, entretanto o
grande desafio é garantir o acesso aos idosos a esses direitos, ações, benefícios e
serviços. De acordo com Diniz (2016), as classes dominantes, respaldadas pelas
forças conservadoras e patrimonialistas, desde a década seguinte a promulgação da
Constituição de 1988, recompõe o poder político e econômico sobre o cariz
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neoliberal e, no movimento de esvaziar as conquistas recentes, visto que atuam
para desmontar os direitos constitucionalmente assegurados.

Em síntese, se torna visível o desmonte dessas conquistas, representadas
por várias situações, podemos citar como exemplos a reforma da previdência, a
redução dos gastos do Estado e desresponsabilização com políticas universais e de
direitos sociais. Os ataques aos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS),
reproduzindo na falta de medicamentos, falta de leitos hospitalares e principalmente
assistência à saúde de qualidade, no incentivo a programas de iniciativa privada
com fins públicos, bem como a focalização de benefícios assistenciais tais como
(bolsa escola) em detrimento da não ampliação dos serviços socioassistenciais, o
sucateamento das instituições públicas, e também ao incentivo do caráter privatista
da política de educação, das condições de moradia precária nas regiões periféricas
das cidades e falta de acesso dessa população aos programas habitacionais
governamentais, como também na fragilização dos espaços de participação social,
devido à institucionalização incorporada pelos conselhos de políticas e direitos, entre
outros (DINIZ, 2016).

Enfim, as políticas sociais tem que ser compreendidas em outro patamar,
além da cobertura de riscos, mas que absorva ações permanentes de
sustentabilidade e emancipação, na defesa da seguridade social ampla e pública, ou
seja, nos parâmetros da cidadania, democracia e justiça social.

2.2 Ações voltadas ao idoso no Brasil a partir da década de 70

As organizações não governamentais tiveram participação relevante na
defesa dos direitos dos idosos. Assim, conforme Rodrigues (2001) a primeira
associação na área do envelhecimento surgiu em 1961 no Rio de Janeiro, na
ocasião fundada como Sociedade Brasileira de Geriatria, congregando 40 médicos,
em torno do Dr. Roberto Segadas Viana. Em 1968, ela passou a se chamar
Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia (SBGG), filiando-se à Associação
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Médica Brasileira. Entretanto, somente em 1978, dez anos depois, passou a receber
profissionais não médicos, com a criação da Comissão Especial de Gerontologia
Social, atualmente, Departamento de Gerontologia Social. Em meio aos objetivos
principais da SBGG inclui-se o de ―Congregar médicos e outros profissionais de
nível superior que no Brasil se interessam pela Geriatria e pela Gerontologia‖.

Outra organização de grande destaque, a nível nacional, é a Associação
Nacional de Gerontologia (ANG), fundada em outubro de 1985, na cidade de
Florianópolis em Santa Catarina. Considerada uma entidade de natureza técnicocientífica de utilidade social constituída sob forma de associação de direito privado,
sem fins lucrativos, políticos e religiosos, nos termos do Artigo 53 do Código Civil
Brasileiro. Sua finalidade principal é contribuir para a melhoria das condições de vida
da população idosa brasileira. Dentre os seus objetivos destaca-se: defender a
efetiva concretização da Política Nacional do Idoso, Estatuto do Idoso e demais
legislações complementares, em âmbito Federal, Estadual e Municipal.

As respectivas organizações tiveram influências de agências internacionais,
como a Organização Mundial da Saúde (OMS), Organização das Nações Unidas
(ONU) e Associação Internacional de Gerontologia. Foram espaços de agregação de
profissionais e sujeitos ativos na problematização do envelhecimento e na sua
ressignificação, contribuindo com os eventos para congregar idosos, associações, e
organizações em causa da Política Nacional do Idoso. (TEIXEIRA, 2008).

Podemos, também, destacar a Associação Brasileira de Alzheimer, fundada
em 1991, que desenvolve ações voltadas a pessoas com Alzheimer e fornece apoio
à família-cuidador.

O trabalho social com idosos, numa perspectiva socioeducativa, iniciou-se
através de ações do Serviço Social do Comércio (SESC), quando foram criadas as
Escolas Abertas da Terceira Idade, na década de 60, que visava criar espaços de
convivência para prevenir situações de solidão e isolamento social, realidade
crescente entre os idosos.
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O SESC de São Paulo foi pioneiro na implantação dessas ações. Surgiu
quando comerciários aposentados realizavam refeições no restaurante da instituição
e no local também se socializavam, assim, logo foi cedida uma sala para recreação.
A partir de então, surgiu a proposta de criação dos grupos de convivência, se
espalhando por todo o Brasil. Em seguida, foi liberado o acesso aos aposentados de
todas as categorias profissionais. No primeiro projeto, o objetivo era estimular a
participação dos aposentados em várias atividades, físicas, sociais e culturais,
trabalho intergeracional e educação permanente. Posteriormente, em 1977,
assessorados por gerontólogos da Universidade da Terceira Idade de Toulouse,
França, os técnicos do SESC fundaram a primeira Escola Aberta para a Terceira
Idade, primeiro embrião das Universidades da Terceira Idade.

Dentre as várias universidades que surgiram, posteriormente no país,
podemos destacar a PUC de Campinas, Universidades Federais do Rio Grande do
Sul, de Juiz de Fora, Santos, do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Bahia,
entre outras, multiplicando-se, assim, nos anos 90, as demandas por programa de
atenção aos idosos.

Segundo Teixeira (2008, p. 251):

[...] esses programas são uma ruptura com a aprendizagem
continuada voltada para o mercado, na busca de qualificação
profissional para se manter ou buscar novos postos, funções e
melhores salários. Tais programas apresentam uma proposta
pedagógica diferente as tradicionais com pré-requisitos, testes
avaliações e outras aferições de aprendizagem, tendo como critério
apenas a idade, além de desenvolverem um processo de
aprendizagem que não visa apenas à transmissão de informações,
mas à construção do conhecimento.

Entretanto, na compreensão da autora, esses programas centralizam no
indivíduo e na capacidade de mudança, de adaptação, tomando também na sua
condição de ―cidadão‖ e não de classe social. Ou seja, saber ser velho com
dignidade depende na sua capacidade de aprendizagem, de inovação e de
atualização. A problemática social do envelhecimento do trabalhador, as condições
materiais de vida que geram velhices desiguais, desvalorizadas, desprotegidas,
vulneráveis, não são destacadas.
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Outras associações de idosos desenvolveram ações em todo o Brasil, sendo
a mais antiga a Associação Cearense Pró Idosos (ACEPI), fundada em 1977.
Durante a década de 80, foram surgindo outras, tais como: a Associação dos Idosos
do Pará (ASSIPA), a Associação Riograndense da Pessoa Idosa do Rio Grande do
Norte (ARPI), Associação Maranhense de Idosos (AMAI), Associação de Idosos de
Goiás, do Rio Grande do Sul, do Distrito Federal, dentre outras. Também os clubes
de serviço, especialmente o Rotary Club, com seus grupos de idosos, realizando
jornadas e encontros sobre a questão social do idoso. Por fim, os grupos de
convivência presentes em todo Brasil, com atividades das mais variadas possíveis,
contemplando atividades físicas, desportiva, socioculturais, recreativas, turísticas,
produção de algum bem a ser comercializado em função do próprio grupo,
atividades filantrópicas, religiosas, entre outros (RODRIGUES, 2001).

De acordo com Rodrigues (2001), os eventos sobre a questão do idoso,
vinham se realizando desde a década de 60 pela Sociedade Brasileira de Geriatria e
Gerontologia (SBGG), entretanto, a partir dos meados da década de 70,
principalmente na década de 80, foram incontáveis os Congressos, Seminários,
Jornadas, Encontros, Fóruns, Cursos rápidos em âmbito regional, estadual e
municipal. A autora aponta que foi um despertar, uma tomada de consciência de
nível nacional, mobilizando centenas de profissionais e milhares de idosos, a
estudarem, discutirem e refletirem as questões relativas aos idosos brasileiros.

Segundo

Borges

(2006),

os

primeiros

sinais

de

organização

de

representantes do segmento idoso, identifica-se quando um grupo desse segmento
do Sesc e grupos de Ribeirão Preto e de Catanduva iniciaram uma mobilização para
revisão das aposentadorias que eram consideradas irrisórias naquele período,
muitas vezes não atingindo um salário mínimo, o que despertou as comunidades
para a problemática em torno da velhice, evidenciando situações, tais como
isolamento em casa e asilos, frente ao aumento gradativo de idosos, sem em
espaços sociais significativos.

Assim, surgiram os primeiros movimentos sociais que trouxeram à tona a
situação da população idosa, buscando parcerias junto a Instituições como o SESC,
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Sesi, LBA e o Ministério da Previdência e Assistência Social, na direção de se
organizar e mobilizar questões sobre direitos e provocar pressões políticas.

Em 1982, ocorreu a primeira Assembleia Nacional de Idosos realizada em
São Paulo, reunindo 2.200 idosos de 22 Estados brasileiros. O evento repercutiu
para a inclusão de alguns parágrafos na Constituição de 1988, relacionados às
conquistas de direitos desse segmento.

Lobato (2009) ressalta que a década de 80 foi frutífera para a organização
dos idosos, sendo que em 1984 houve a criação do primeiro Conselho Estadual do
Idoso, em São Paulo, e em 1988, mais dois Conselhos criados nos estados do Rio
Grande do Sul e Santa Catarina. A Constituição Federal de 1988 garante a
existência dos conselhos no art. 204 que dispõe sobre a participação da população,
no que diz respeito à assistência social, por meio de organizações representativas,
na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. Os
conselhos são uma das ferramentas para possibilitar a participação ativa no
processo de criação de políticas públicas no país, são espaços compostos por
representantes do poder executivo e da sociedade civil.

Ainda, na década de 1980, através de ações da ANG, foram realizados vários
seminários regionais, visando discutir a questão dos idosos no país, bem como a
atualizar informações e propostas levadas ao Seminário Os Idosos na Sociedade
Atual, realizado no mês de outubro em Brasília, com a participação de várias
entidades que demostravam interesse na criação de políticas sociais para idosos. O
evento culminou na elaboração do documento intitulado ―Políticas para Terceira
Idade nos anos 90‖, este entregue, em maio de 1990 a então Ministra da Ação
Social, Sra. Margarida Procópio, através da Secretária Nacional da Promoção Social
- SENPROS - Sra. Flora Liz Spolidoro.

Esse documento foi discutido por um grupo de trabalho misto, formado por
representantes governamentais e não governamental nomeado pelo então
Presidente Fernando Collor de Melo; reunidos a partir de outubro de 1990, deveriam
emitir um Parecer em 60 dias. Segundo Rodrigues (2001), na ocasião, esse prazo
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foi prorrogado, para fevereiro de 1991, quando apresentaram as conclusões do
trabalho, sintetizadas no ―Plano Preliminar para a Política Nacional do Idoso‖, tendo
como base o documento elaborado pela ANG.

A contribuição do Conselho Estadual do Idoso do Rio Grande do Sul,
juntamente com funcionários da SENPROS e da LBA, deu-se na elaboração do
anteprojeto de lei do que hoje conhecemos como a Política Nacional do Idoso (PNI)(Lei nº. 8. 842, de 4/1/1994).

A Política Nacional do Idoso estabelece parâmetros para assegurar os direitos
sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e
participação efetiva na sociedade, com modelo de gestão descentralizado e
envolvimento dos três entes federativos. De acordo com Borges (2006), a PNI
tornou-se um marco na definição de um novo paradigma, entretanto, ainda não se
firmou no âmbito dos direitos sociais de forma sólida, por ainda não ter sido alvo de
recursos suficientes para sua execução, salvo em alguns casos pontuais.

2.3 O idoso e a exclusão educacional

A EJA está relacionada, diretamente, à questão social e à formação social
brasileira, em uma sociedade que, ao longo de sua história, foi cravejada de
desigualdades, injustiça social e infortúnios, atingindo uma considerável parcela da
sociedade brasileira.

Observa-se que população considerada analfabeta é a que sofre as maiores
consequências da exclusão e vulnerabilidade social no país, pois no seu cotidiano
se depara com questões como, subemprego, desemprego e não acesso ou
desconhecimento de direitos acirrando a desigualdade social.

Conforme dados do IBGE sobre analfabetismo em 2016, constata-se um
mapa de desigualdades, evidenciando que o país continua pagando o preço de três
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fatores conjugados. Primeiro, o descaso secular por parte do Estado quanto ao
acesso à educação; segundo, a desigualdade social presente desde o início da
formação do país; e terceiro, pela ineficácia e descontinuidade das políticas públicas
de educação no campo da alfabetização.

Segundo dados do IBGE, o país apresentava a cifra de 11,8 milhões de
analfabetos em 2016. Esse número corresponde a 7,2% da população de 15 anos
ou mais. Quanto à questão racial evidencia-se que a taxa entre pretos e pardos é de
9,9%, mais de que o dobro das pessoas brancas (4,2%). Confirma-se, também, que
pessoas mais velhas são o maior contingente de analfabetos. A taxa de
analfabetismo de pessoas acima de 60 é a mais alta do país, sendo 20,4%, ou 6,07
milhões de pessoas. A disparidade racial também está presente nas faixas de idade
mais avançadas. Dentre a população de negros e pardos nessa faixa etária, 30,7%
são analfabetos, enquanto o índice para brancos chega a 11,7% da população.

O contingente maior de analfabetos, nas camadas mais velhas da população,
remonta ao histórico de deficiências do Estado no desenvolvimento das políticas de
alfabetização. A pesquisa mostra que o país continua com dificuldade de garantir a
educação universal, especificamente, às camadas mais vulneráveis da população.
Entre as regiões do país a diferença é grande. Enquanto no Nordeste, a taxa de
analfabetismo entre pessoas de 15 anos ou mais é de 14,8%, no Sul (3,6%) e no
Sudeste (3,8%) o indicador é quase quatro vezes menor.

A pesquisa do IBGE, também, verificou que mais da metade da população de
25 anos ou mais só estudou até no máximo o ensino fundamental (incluindo médio
incompleto), e outros 29,7% terminaram o ensino médio (ou têm superior
incompleto). Os 15,3% com nível superior completo são pouco mais que os
brasileiros sem instrução que representam 11,2%.

Conforme a PNAD Contínua, em média o brasileiro têm oito anos de estudo,
equivalente ao fundamental incompleto. Observa-se, ainda, a discrepância em
relação à cor da pele. Pessoas brancas têm, em média, nove anos de estudo,
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enquanto pretos e pardos têm sete. Do ensino fundamental à conclusão do médio
são necessários 12 anos de estudos.

O país apresenta dados negativos, entretanto, conseguiu atingir a meta do
Plano Nacional de Educação (PNE) do governo federal, de universalização do
acesso parar crianças de 6 a 14 anos de idade até 2016. Segundo o IBGE, 99,2%
das crianças nessa faixa etária estavam na escola naquele ano. Contudo, para a
faixa etária de 4 e 5 anos, o país descumpriu a meta da universalização, quando a
educação é obrigatória e garantida por lei. A pesquisa aponta que 90,2% das
crianças nessa faixa estavam na escola em 2016, um agravo de 0,3 ponto
percentual com relação a 2015. Outra questão social, também, não apresentou bons
resultados na porcentagem de crianças de 0 a 3 anos que estão na creche (30,4%),
mesmo índice do ano anterior, o que comprova que não houve progresso nessa
área, pois o país ainda apresenta um quadro de defasagem de vagas na primeira
etapa da educação infantil.

Em relação à faixa etária de pessoas de 15 a 17 anos que deveriam estar no
ensino médio, apenas 68% dos estudantes estão na série adequada. À medida que
75,5% dos brancos ocupavam séries corretas para sua idade, o percentual da
população negra ou pardos era de 63%. A PNAD Contínua apontou ainda que
apenas 23,8% dos jovens de 18 a 24 anos estão na universidade. A taxa entre
brancos (33,5%) é o dobro da entre negros (16,8%).

O IBGE avaliou que 1,7 milhão de pessoas frequentam os cursos de
Alfabetização de Jovens e Adultos e EJA, porém observa-se um movimento entre
governos estaduais e federal de reduzir o investimento nessa modalidade de
educação. Esse assunto será abordado no segundo capítulo sobre a Educação de
jovens e Adultos.

Segundo Peres (2010), o analfabetismo é um dos exemplos mais graves da
exclusão educacional e social. Considerando o acesso à educação formal como a
possibilidade de ter contato com o conhecimento científico, a literatura, a filosofia, a
arte, enfim, com a linguagem escrita como forma de expressão e comunicação e
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desenvolvimento pessoal, então, constatamos que não saber ler e escrever significa
não possuir os recursos de interação com o "mundo civilizado" da sociedade
ocidental, sendo os analfabetos, em essência, esses excluídos.

A PNAD contínua (2016) evidencia que a população de idosos é uma das
maiores vítimas quanto aos índices de analfabetismo, especialmente as mulheres,
os negros e afrodescendentes. Diante deste quadro, nota-se que o segmento idoso
é o que mais necessita de ações do governo no âmbito da educação, uma vez que
apresenta o maior contingente de pessoas prejudicadas pela denominada ―exclusão
educacional‖. Contudo, os idosos são exatamente o grupo etário da população que é
menos assistido pelo poder público nas políticas educacionais vigentes.

A sociedade capitalista estruturou o sistema educacional brasileiro coerente
aos seus interesses e a lógica de produção, deixando os idosos à margem do
esquecimento. A educação da criança para, futuramente, ser um trabalhador
adequado às necessidades da sociedade. O jovem e o adulto devem ser formados e
profissionalizados para assumirem uma função específica dentro da esfera
produtiva, entretanto, o idoso, onde entra? (PERES, 2010). Constata-se que as
políticas de educação para a população idosa não são prioridades na sociedade
capitalista, pois a velhice representa o trabalhador que se tornou improdutivo e
defasado, sendo necessário ceder seu lugar as gerações mais jovens de
trabalhadores, dotadas de conhecimentos atualizados e de maior disposição para o
trabalho.

Segundo Oliveira (2007, p. 282):

A sociedade brasileira apresenta um discurso favorável ao idoso,
entretanto inserido em práticas conflitantes, fundamentadas em
situações de paternalismo, bem como de assistencialismo,
ocasionando muitas vezes a ausência de seu espaço social.

O art. 208, I, da Constituição Federal de 1988, define que é dever do estado
prestar educação escolar pública, sendo um direito social fundamental, garante a
prestação da educação básica obrigatória e gratuita, também, àqueles que não
puderam estudar na idade própria. Contudo, observa-se a ineficiência do Estado no
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tocante a essa garantia, diante do quadro elevado de analfabetismo entre a
população idosa.

Quando há referência à educação formal para o segmento idoso, remete-se à
educação de jovens e adultos. Certamente, o idoso é um adulto mais velho,
entretanto, demostra certas características e particularidades da sua faixa etária que
exigiriam uma metodologia diferenciada e que necessita ser considerada.

Em relação à Educação de Jovens e Adultos, a Lei de Diretrizes Bases da
Educação Nacional, Lei n°. 9394/1996 dispõe: ―Art. 37 – A educação de Jovens e
adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos
no ensino fundamental e médio na idade própria‖.

Contudo, segundo Pinheiro (2005), a referida lei deixou de apresentar
métodos e diretrizes para a educação da pessoa idosa, uma vez que nenhum artigo
fora dedicado a essa educação. Cerca de sete anos depois da lei n°. 9394/1996, o
Estatuto do Idoso (lei 10.741/03) prevê em seu capítulo V, Artigo 20, que o idoso tem
o direito à educação, cultura, esporte, lazer, diversões, espetáculos, produtos e
serviços que respeitem sua peculiar situação de saúde. O artigo 21 rege que o
Poder Público criará oportunidades de acesso do idoso à educação, adequando
currículos, metodologias e material didático aos programas educacionais a ele
destinados.

Segundo Oliveira (2007), essas iniciativas são insuficientes para atender o
aumento quantitativo de idosos na sociedade brasileira, constata-se a ausência de
um espaço educacional para essa clientela, um lugar adequado que busque o
aprimoramento do conhecimento, a busca de novas experiências, visando à
promoção do ser humano.

Conforme o capítulo V, art. 25, do Estatuto do Idoso (lei 10.741/03), as
instituições de educação superior ofertarão às pessoas idosas, na perspectiva da
educação ao longo da vida, cursos e programas de extensão, presenciais ou à
distância, constituídos por atividades formais e não formais. O parágrafo único
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ressalta que o poder público apoiará a criação de universidade aberta para as
pessoas idosas e incentivará a publicação de livros e periódicos, de conteúdo e
padrão editorial adequados ao idoso, que facilitem a leitura, considerada a natural
redução da capacidade visual.

Com o crescente processo de envelhecimento da população, a partir da
década de 1970 acompanhou-se a expansão dos programas de Universidade Aberta
para a Terceira Idade, com objetivo específico de oferecer amplas oportunidades de
reciclagem e atualização cultural, bem como atividades físicas de lazer, orientações
para uma vida saudável, entre outras. Entretanto, esses programas condiciona a
educação, seja ela denominada como permanente ou continuada como um chamariz
para uma velhice feliz e ativa, do que propriamente expressavam uma real
preocupação em ampliar a formação profissional dos idosos. Para Teixeira (2008),
esses programas não conseguem mobilizar os idosos de baixa de renda,
principalmente aqueles que vivem abaixo da linha de pobreza, na qual 50% ainda
trabalham, mesmo que no mercado informal, de subsistência.

Podemos lembrar, também, que as leis falam genericamente em idoso, mas
de fato visam um idoso específico. É bem verdade que algumas deficiências no
processo de educação, mas especificamente de alfabetização criam uma
necessidade social e política significativa; as porcentagens de analfabetismo
anteriormente apontadas mostram-se especialmente expressivas entre idosos, fato
que remete as deficiências históricas. Tais questões não deveriam significar, que
outras necessidades e busca em termos de instrução, cultura, profissão e mesmo
novos parâmetros de sociabilidade, devessem deixar de ser contempladas e
igualmente priorizadas. Nessa perspectiva nota-se que o acesso ao ensino para
formação técnica e superior ainda não é contemplado como uma alternativa sólida
na legislação vigente.

Sobre as universidades abertas, Vieira (2016) aponta que essas iniciativas
―educacionais‖, para os adultos maiores no Brasil, ainda são recentes e carecem de
uma fundamentação teórica e pedagógica, deste modo, é necessário investigações
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sobre o tema para que essas iniciativas educacionais deixem de ter um caráter
primordialmente socializador.

Pontarolo e Oliveira (2007) evidenciam que o acesso à educação é fator de
conhecimento, crescimento, espaço de interação, de novas descobertas e
aprendizados, elementos imprescindíveis para a preservação de uma vida mais
produtiva e saudável. Ressalta-se que a educação ou o aprender para o idoso tem
outros sentidos e objetivos. Procura-se a escola não apenas para a obtenção do
diploma, mas também para estabelecer canais de comunicação. A educação
converte-se em um caminho para a participação social, além disso, vale destacar
que a volta à escola renova o interesse pela qualidade formativa na educação.

A velhice estigmatizada é considerada um processo de decadência,
inutilidade e incapacidade para aprender. Muito pesquisadores acreditam que a
cognição dos adultos chega mesmo a melhorar, embora a rapidez de processar
informações diminua, outra função entra em ação, como a reflexão para analisar
cada fato vivido, a partir da experiência ao longo do ciclo vital, denominada de
sabedoria. (STERBERG, 2000 p.394).
Sendo assim, considerar o idoso ―improdutivo‖, levando em conta apenas o
fator cronológico, sem considerar suas particularidades, é um enquadramento
limitado e superficial, pois como existem pessoas aos 50 anos com sintomas da
velhice, outras com 70 são saudáveis e atuantes. Esses preconceitos que
estigmatizam o idoso, dificulta qualquer investimento que beneficia esse segmento
da população.

O ser humano aprende até o final da vida, enfrentando situações e novos
desafios, sendo assim, atividades educativas possuem potencial importante para
contribuir a um processo de envelhecimento com significado.

A educação da população idosa não deve se limitar apenas a universidades
de terceira idade e cursos de alfabetização, mas dispor de condições para outras
possiblidades como o ensino técnico, superior e pós-graduação, no sentido de
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ampliar o acesso e desmistificar certos paradigmas e preconceitos em relação ao
envelhecimento.

2.4 Assistência Estudantil como Política Pública de Educação

A assistência estudantil não é uma política exclusiva para a população idosa,
entretanto, pelo fato de ser um auxílio financeiro disponível para todos os alunos do
PROEJA e PROEJA FIC, que é tema deste trabalho, avaliamos ser importante
apresentar essa política social nesse capítulo, que discorre sobre envelhecimento e
políticas públicas no Brasil.

Nota-se que as produções sobre a assistência estudantil no nível técnico e
superior no Brasil ainda são recentes e sempre relacionadas à história do ensino
superior no país. Observa-se que ações de assistência ao estudante acompanham
as universidades desde seu surgimento, porém o conceito de ações integradas, na
forma de um programa com planejamento, objetivos e metas a serem alcançadas,
tem marco recente. A assistência estudantil é compreendida como:

[...] um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam a implantação
de ações para garantir o acesso, a permanência e a conclusão de
curso de graduação dos estudantes do IFES, na perspectiva de
inclusão social, formação ampliada, produção de conhecimento,
melhoria do desempenho acadêmico e da qualidade de vida, agindo
preventivamente, nas situações de repetência e evasão, decorrentes
da insuficiência de condições financeiras. (FONAPRACE, 2012, p.
63).

A assistência estudantil caracteriza-se como uma política regulamentada
recentemente, que vem sendo executada, em algumas instituições superiores
brasileiras, há bastante tempo através de ações isoladas e com recursos escassos.
(FONAPRACE, 2001). Compreender o que é a assistência estudantil e seus
desdobramentos é também retomar e apreender seu contexto histórico no ensino
superior das instituições de ensino no Brasil. Seu surgimento está associado à
acessibilidade e democratização do ensino superior, à economia nacional e
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internacional

e

principalmente

aos

movimentos

sociais

no

processo

de

redemocratização do país.

Segundo Vasconcelos (2010), a trajetória da assistência estudantil tem
semelhanças com a trajetória da política de Assistência Social, pois estas seriam
frutos dos movimentos da década de 1980. O Fórum Nacional de Pró-Reitores de
Assuntos Comunitários e Estudantis (FONAPRACE) e a Associação Nacional dos
Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior foram duas instâncias
políticas fundamentais para a consolidação da assistência estudantil. Criado em
1987, o FONAPRACE constituiu-se, ao longo dos anos, como importante ator no
processo de luta e articulação da política de assistência estudantil nos diversos
IFES. A partir de sua criação ficou responsável por discutir, elaborar e propor ao
Ministério da Educação (MEC) a política de Promoção e Apoio ao Estudante.

O FONAPRACE (1997) apontou as dificuldades socioeconômicas de parcela
do segmento estudantil, estimadas em 14%, como uma das causas externas de
evasão e retenção. Apontou ainda que as Universidades que mantêm programas de
assistência e realizam acompanhamento do desempenho acadêmico desses
estudantes constataram que, do ponto de vista estatístico, o rendimento escolar
médio destes alunos foi igual ao dos alunos provenientes de camadas sociais de
maior poder aquisitivo. Isto evidencia que é compensador investir na melhoria da
qualidade de vida dos universitários em situação de vulnerabilidade social.

Segundo Daros (2013), as ações de assistência ao estudante tornam-se
presentes no final da década de 1980, atingindo seu marco como ―política social‖ em
2007, através da Portaria nº 39, de 10 de Dezembro, que institui o Programa
Nacional de Assistência Estudantil.

Inicialmente é necessário ter clara a compreensão de que a Política
Social Pública, entendida aqui como intervenção do Estado no
âmbito do entendimento das necessidades sociais básicas dos
cidadãos, responde a interesses diversos, ou seja, expressa relações
de conflitos e contradições que resultam da desigualdade estrutural
do capitalismo. Interesses que não são neutros ou igualitários e que
reproduzem desigual e contraditoriamente relações sociais, na
medida em que o Estado não pode ser autonomizado em relação à
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sociedade e as políticas sociais são intervenções condicionadas pelo
contexto histórico em que emergem (YAZBEK, 2009, p. 15).

Entre

as

principais

conquistas

do

FONAPRACE,

destacam-se

a

transformação do PNAES em Decreto, no ano de 2010, e a obtenção da liberação
de recursos do PNAES feita diretamente às IFES para manutenção de suas políticas
de assistência (FONAPRACE, 2012).

Em 2010, a portaria se consolidou a partir do Decreto nº 7.234, de 19 de
Julho, que estabeleceu a materialidade do Programa de Assistência Estudantil, seus
objetivos e áreas de atuação. Este foi instituído com o objetivo de contemplar alunos
do nível de graduação, assim como os Institutos Federais. Nesse decreto, as
especificidades dos Institutos Federais são consideradas no Art. 4º: ―As ações da
assistência estudantil serão executadas por instituições federais de ensino superior,
abrangendo os Institutos Federais de Educação Ciência e Tecnologia, considerando
suas especificidades, as áreas estratégicas de ensino, pesquisa e extensão e
aquelas que atendam às necessidades identificadas por seu campo discente‖.

Dessa maneira, atendendo às especificidades dos Institutos Federais, os
estudantes do ensino médio, ensino técnico, tecnológico e graduação podem
participar das ações da assistência estudantil, visando promover preventivamente as
situações de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições
socioeconômicas.

O

programa

estabelece

no

seu

parágrafo

único

que:

Compreendem-se como ações de assistência estudantil iniciativas desenvolvidas
nas seguintes áreas: I – moradia estudantil; II – alimentação; III – Transporte; IV –
assistência à saúde; V – inclusão digital; VI – cultura; VII – esporte; VIII – creche; e
IX – apoio pedagógico.

No IFSP, a assistência estudantil surge como um programa de ações
integradas em 2011, com a implantação do PNAES, com recursos provenientes do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Antes de 2011, as ações
da assistência estudantil eram desenvolvidas de forma pulverizada e com o
orçamento próprio da instituição. Podem-se citar duas práticas que visavam
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repassar auxílio financeiro aos estudantes, sendo eles o ―Projeto Ajuda Financeira‖ e
a ―Bolsa Trabalho‖ ou ―Bolsa Monitoria‖.

A assistência estudantil se configura em uma política que visa democratizar a
permanência dos jovens na educação pública federal. A Constituição Federal de
1988 consagra a educação como dever do Estado e da Família (art. 205, caput) e
tem como princípio à igualdade de condições de acesso e permanência na escola
(art. 206, I).

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 1996 (LDB) contém dispositivos
que amparam a assistência estudantil, entre os quais se destaca no Art. 3º: ―O
ensino deverá ser ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de
condições para o acesso e permanência na escola‖. A LDB determina, ainda, que ―a
educação deve englobar os processos formativos e que o ensino será ministrado
com base no princípio da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as
práticas sociais‖ (Lei n. 9.394, de 29/12/96, artigo 1º, parágrafos 2º e 3º, inciso XI).

Segundo Daros (2013), a assistência estudantil articula e transita por várias
áreas dos direitos humanos e sociais, tais como: saúde, assistência social, apoio
pedagógico

para

formação

humana,

profissional

e

acompanhamento

nas

necessidades específicas.

A assistência estudantil, no âmbito do IFSP, primeiramente foi caracterizada
pelo Programa de Assistência Estudantil (PAE), regulamentada pela Resolução nº
351, de 10 de junho de 2011. Em 2014 os profissionais do IFSP empenharam
esforços para consolidá-la em uma Minuta da Política de Assistência Estudantil. A
Minuta da Política de Assistência Estudantil teve por objetivo substituir e atualizar o
Regulamento do Programa de Assistência Estudantil, Resolução nº 351/2011 IFSP.
A substituição do ―Programa de Assistência Estudantil‖ para ―Política de Assistência
Estudantil‖ foi uma reivindicação do Grupo de Trabalho de Assistência Estudantil 3. A

3

O grupo de trabalho da assistência Estudantil (GT Assistência Estudantil) foi formado no I Encontro
Educacional de São Carlos, realizado pela Pró-Reitoria de Ensino no período de 30 a 31 de julho de
2013. O GT Assistência Estudantil tinha como objetivo normatizar as ações da Assistência Estudantil
no IFSP.
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importância de materializar um programa em uma política traz fundamentos para
ampliação e direcionamento das ações de assistência estudantil.

Diante do esforço dispendido do grupo de trabalho da assistência estudantil,
em 04 de novembro de 2014, foram consolidadas a Resolução n. 135, que aprova a
PAE e a Resolução n. 136, que aprova a Normatização dos Auxílios da Política de
Assistência

Estudantil,

regulamentando

as

diretrizes

e

ações

do

Auxílio

Permanência e estabelecendo critérios para a concessão dos auxílios. Outro ponto
importante foi a criação do Índice de Vulnerabilidade Social (IVS), calculado por um
sistema de indicadores socioeconômicos, para ser empregado na análise
socioeconômica.

No ano seguinte, os respectivos documentos foram alterados, constituindo-se
nas Resoluções nº. 41/2015 que altera a Política de Assistência Estudantil do IFSP e
nº. 42/2015 que altera a Normatização dos Auxílios da Política de Assistência
Estudantil, ambas de 02 de junho de 2015. Essas resoluções regulamentaram o
Programa de apoio ao estudante do PROEJA, que tem como finalidade apoiar a
permanência e conclusão do curso, mediante a concessão de auxílios financeiros
para subsidiar os custos com transporte e alimentação.

Vale ressaltar que a criação da Assistência Estudantil no PROEJA e PROEJA
FIC foi uma proposta do MEC desde 2008, que naquela ocasião se traduziu na
descentralização de recursos mediante apresentação anual de um plano de
trabalho. No IFSP, as ações financeiras complementares para os estudantes do
PROEJA e PROEJA FIC são viabilizadas através de recursos orçamentários
provenientes da União, materializado pela ação n°. 2994 - Assistência ao Educando
da Educação Profissional previsto pela PNAES e a PAE.

Em relação aos alunos do PROEJA, um aspecto bastante relevante diz
respeito ao fato de que todos os alunos do programa têm direito a receber o
benefício, para custeio de alimentação ou transporte, independente de condições
socioeconômicas, o que torna o auxílio um direito universal. Nestes casos, é de
responsabilidade do discente atingir um mínimo de 75% de frequência às aulas.
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Para a possibilidade de ser contemplado em outros auxílios como o de moradia,
didático pedagógico, dentre outros, o aluno deverá realizar inscrição no processo de
seleção da PAE que ocorre semestralmente em cada campus.

Ressalta-se a importância de construir uma política que não seja caracterizada
apenas como transferência de renda, pois a assistência estudantil deve possibilitar o
acompanhamento do aluno na sua totalidade, permitindo não fragmentar a realidade
social da situação pedagógica. Outro fator que interfere na efetividade do programa
são os constantes atrasos na liberação do recurso por parte do MEC e os cortes
orçamentários, sendo que muitos alunos que dependem dos auxílios para
necessidades emergenciais, tais como transporte, alimentação e moradia, acabam
sendo afetados com os problemas de logística. Assim, notamos que a assistência
estudantil sofre nitidamente os impactos de um processo de sucateamento e
desmonte dos serviços públicos, onde a oferta de políticas públicas sociais
abrangentes e universais, dá lugar aos programas de transferência de renda que
não atendem de forma eficiente as demandas da classe trabalhadora, assegurando
tão somente a reprodução das condições mínimas de vida das populações.

Reduzir as taxas de evasão e retenção é um dos objetivos do Programa
Nacional de Assistência Estudantil, o PNAES. Portanto, observa-se que a evasão
escolar não está relacionada apenas aos problemas socioeconômicos, mas também
a diversas causas da realidade social do aluno, tais como problemas de
aprendizagem, desinteresse, dificuldades de relacionamento, seja com docentes,
dirigentes e colegas de sala, bem como a dificuldades de locomoção até a escola,
dentre outros. Conforme dados de pesquisa realizada em 2013 pelo IFSP/ Suzano,
constatou-se que o maior motivo da evasão entre os alunos está relacionado ao
trabalho. Muitos desses alunos são chefes de família e necessitam de salário para
prover as necessidades básicas, o que faz com que os estudos sejam considerados
como secundários, visto que apenas o auxílio não seria suficiente para suprir as
despesas de uma família.

Assim como outros programas de transferência de renda, o PNAES tem
características focalistas e seletistas, pois privilegia alunos com renda per capita de
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até um salário mínimo e meio. Este fator se torna ainda mais complexo devido à
verba orçamentária insuficiente, que não permite suprir a demanda e necessidade
do campus, fazendo com que se torne ainda mais rigoroso o processo de inclusão
dos alunos e assim, mais distantes das premissas da universalidade.

Observa-se, ainda, que os recursos oriundos da assistência estudantil não
são suficientes para resolver o problema de evasão nos IFES, até mesmo por ser
um fenômeno multifacetado, ainda que o programa objetive fornecer suporte para as
necessidades básicas do estudante, contribuindo assim para a continuidade dos
estudos. Dessa forma, a assistência estudantil, assim como outros programas de
transferência de renda, necessita vincular-se a outras políticas públicas de acesso a
bens e serviços, a fim de se consolidar como política educacional de forma mais
concreta e efetiva.

É ainda muito cedo para apresentar conclusões definitivas sobre a efetividade
do PAE, haja vista que ainda é uma política em vias de construção. Porém, pode-se
afirmar que ao longo da história, esse tipo de iniciativa e incentivo financeiro sempre
foi almejado pelos profissionais da educação, em especial os que atuam diretamente
com a assistência estudantil nos IFES do Brasil.

São desafios do Programa Nacional de Assistência Estudantil sua consolidação
como prática efetiva, concebida como um direito legítimo e inalienável; a
compreensão das expressões da vulnerabilidade social no âmbito educacional; a
desmistificação da tendência à ―bolsificação das ações‖; e, por fim, a busca por
condições para que sua implantação ocorra de forma eficiente e se estabeleça como
uma política pública da educação.
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3 O COMPASSO DA EDUCAÇÃO DE ADULTOS, EDUCAÇÃO
PROFISSIONAL E PROEJA NA SOCIEDADE BRASILEIRA

Neste capítulo apresentaremos uma série de ações, no âmbito da educação
de adultos, tanto por parte do Governo Federal quanto da sociedade civil, iniciativas
que foram programas de alfabetização e cultura popular, bem como congressos,
conferências e seminários. Não pretendemos com isso realizar um estudo
aprofundado desses eventos, antes, interessa-nos tão somente refletir sobre
aspectos pontuais que, desde nossa perspectiva, ganharam considerável relevo e
ainda

hoje

influenciam

a

compreensão

da

evolução

histórica

da

EJA.

Prosseguiremos com uma breve explanação sobre o contexto histórico da Educação
Profissional do Brasil, a criação do PROEJA em nível nacional e a implantação
desse programa no âmbito do IFSP.

3.1 Trajetória da Educação de Jovens e Adultos

O desenvolvimento da alfabetização de adultos no Brasil acompanha a
história da educação, tendo início com o trabalho de catequização e ensino das
primeiras letras, realizado pelos jesuítas, durante o Brasil colônia, em 1549.
(GHIRALDELLI JR, 2000).

De acordo com Ghiraldelli (2008), no período colonial, os espaços escolares
eram restritos, constituindo privilégios concedidos às elites da época. Nessas
famílias, os filhos possuíam acompanhamento escolar na infância. Acreditavam não
haver necessidade de uma alfabetização para jovens e adultos, as classes
vulneráveis não tinham acesso à instrução escolar e quando a recebiam era de
forma indireta. ―Os membros da sociedade colonial prescindiam do domínio da
leitura e da escrita, tendo em vista que não dependiam destas destrezas para a
execução de suas tarefas cotidianas‖ (PAIVA, 1983, p.165).
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Segundo historiadores, os jesuítas foram os principais promotores da
educação no Brasil colônia. Contudo, o propósito não era apenas a alfabetização,
pois mascarava o anseio de propagação a fé cristã. A história da educação de
jovens e adultos se sucedeu de forma assistemática, tampouco contou com o
desenvolvimento de iniciativas governamentais.

Conforme Paiva (1983), ainda durante o império, em face das condições
econômicas e como consequência do progresso iniciado por volta de 1870, ocorreu
o surgimento de escolas para adultos em diversas províncias, que a partir dos anos
80 acabaram multiplicando-se significativamente. A autora evidencia que tal
crescimento não foi excepcional, principalmente porque acompanhou o crescimento
do sistema elementar de ensino em geral no decorrer dos últimos anos do império e
início da primeira república.

As escolas noturnas foram abertas nas várias províncias do Império, a partir
de então, e por meio de iniciativas oficiais cresceu o número de escolas noturnas:
em 1876 o país contava com 117 instituições, que ofereciam o respectivo turno;
entre os anos de 1870 a 1880 praticamente todas as províncias criaram classes para
esse tipo de ensino (PAIVA, 1983). De forma semelhante ao que ocorreu durante o
regime monárquico, em que as políticas de educação mostraram-se frágeis, ao
analisar a atenção dispensada à educação no período do Império é possível
constatar que as ações foram desorganizadas, ineficazes e alijadas junto àquela
realidade social. Vale mencionar, ainda, que a economia da época fundamentava-se
no latifúndio e na escravidão, não interessando, deste modo, o real investimento na
educação popular.
Em 1881, ocorreu a reforma eleitoral por meio da ―Lei Saraiva‖4, decreto nº.
3.029, tendo como redator final o então Deputado Geral Rui Barbosa de Oliveira. A
―Lei Saraiva‖ tornava a eleição direta, para o primeiro alistamento qualquer cidadão
poderia inscrever-se, bastava apresentar requisição por escrito "com assinatura sua
ou de especial procurador, provando seu direito com os documentos exigidos nesta
4

Conhecida como ―Lei Saraiva‖ em homenagem ao Ministro do Império José Antônio Saraiva, esse
foi o responsável pela primeira reforma eleitoral do Brasil instituindo o "título de eleitor". Essa lei
proibia o voto dos analfabetos, por considerar a educação como ascensão social.
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lei" (art. 6º, parágrafo 4º, 1882). Nas revisões do alistamento geral, em setembro de
1882, a referida Lei estabeleceu que "então em diante", somente seriam incluídos os
cidadãos que o requeressem, provando ter as qualidades de eleitor, ou seja, só
poderiam votar aquelas que soubessem "ler e escrever" (art.8º, parágrafo. 2º).

De acordo com Leão (2014, p. 10):

A partir da promulgação da Lei Saraiva, o modo de espoliar o povo
de participar das eleições se aprimorou, deixando de ser
exclusivamente a pobreza (a renda insuficiente ou a dificuldade de
comprovação da mesma). Manteve-se o censo pecuniário da
Constituição de 1824 e à Lei Saraiva ainda foram acrescentadas
duas medidas de resultados demasiadamente excludentes: rigidez
dos mecanismos de comprovação da renda; exigência do saber ler e
escrever.

Nesse período, difundia-se a ideia que a educação concorria para o
progresso, além disso, a eleição direta, com a restrição ao volto do analfabeto,
provocara a valorização daqueles que dominavam as técnicas de leitura e da escrita,
e possivelmente haveria um estímulo de parte da população analfabeta em se
instruir. Porém, nenhum desses fatores foram suficientemente significativos para a
expansão dos serviços noturnos tanto para a educação destinada aos adultos,
quanto para o ensino elementar em geral.

O censo demográfico realizado no Brasil, no ano de 1872, apresentou uma
taxa de analfabetismo de 82,3% para a população de cinco anos ou mais.
Estimativas também indicaram que para a população de 10 anos ou mais essa taxa
estaria em torno de 78%. Sendo assim, é possível observar que a maior parte da
população brasileira era composta por analfabetos durante o período da reforma
eleitoral. Realizou-se uma reforma eleitoral que se dispôs a atender somente os
interesses da elite brasileira, com a exclusão progressiva da maioria da população
composta por pessoas iletradas, fortalecendo ainda mais a difusão do preconceito
ao analfabeto.

As discussões sobre a EJA se intensificaram nas décadas de 20 e 30, com o
processo de industrialização no país, a Revolução de 30 e as mudanças políticas e
econômicas. Na década de 30 houve a implantação do sistema público de educação
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elementar no país e o esforço do governo federal de inserir os jovens e adultos não
escolarizados nesse sistema.

Nos aspectos educacionais, a nova Constituição propôs um Plano
Nacional de Educação, fixado, coordenado e fiscalizado pelo governo
federal, determinando de maneira clara as esferas de competência
da União, dos estados e municípios em matéria educacional:
vinculou constitucionalmente uma receita para a manutenção e o
desenvolvimento de ensino; reafirmou o direito de todos e o dever do
Estado para com a educação; estabeleceu uma série de medidas
que vieram confirmar este movimento de entregar e cobrar do setor
público a responsabilidade pela manutenção e pelo desenvolvimento
da educação. (HADDAD; DI PIERRO, 2000, p. 110).

A década de 1940 foi marcada pelos primeiros movimentos voltados para a
extensão do ensino às grandes massas de jovens e adultos analfabetos e já
respondiam às características típicas atribuídas aos processos da ―educação para o
povo‖, que pressupunha uma necessidade de uma determinada educação para
todos os habitantes de um país. Neste mesmo período, por meio do Decreto-Lei n°.
4.958 de 14 de novembro de 1942, foi instituído o Fundo Nacional do Ensino
Primário, que dispõe sobre o Convênio Nacional. Esse fundo tinha como objetivo
ampliar e melhorar o sistema escolar primário em todo o país, disponibilizando
recursos permanentes para a área, período em que houve a criação do Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), organismo
responsável pelo incentivo e realização de estudos no setor educacional.

No Brasil, a primeira iniciativa pública, visando especificamente o atendimento
de adolescentes e adultos ocorreu em 1947 com o lançamento da Campanha
Nacional de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) - iniciativa do Ministério
da Educação e da Saúde, coordenado por Lourenço Filho 5. A CEAA foi lançada pelo
Departamento Nacional de Educação (DNE) e discutia o atendimento diferenciado
dessa demanda, levando em conta a identidade de jovens e adultos, a necessidade
de aulas de alfabetização e a redução do tempo de duração do curso (QUARESMA,
5

Manoel Bergston Lourenço Filho foi um educador brasileiro é considerado um dos precursores no
estudo e publicações no âmbito da Escola Nova, com trajetória fortemente ligada ao Estado. Desde a
década de 20 atuava política e profissionalmente de dentro da burocracia estatal, ocupando
relevantes cargos públicos nos diferentes governos, do Estado Novo ao governo liberal de Eurico
Gaspar Dutra (SOUZA, 1999). Sobre a obra de Lourenço Filho, consultar SAVIANI (2007) – História
das Ideias Pedagógicas no Brasil.
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2008). Essa campanha, entretanto, foi extinta antes mesmo do final da década, sob
várias críticas quanto à gestão administrativa e financeira, bem como às orientações
pedagógicas (JARDILINO; ARAÚJO, 2014, p. 50). Nesse mesmo ano acontece o ―I
Congresso Nacional de Educação de Adultos‖, baixo o slogan "ser brasileiro é ser
alfabetizado" – fato que marcou o início das atividades da campanha.
Segundo Paiva (1983, p. 95-96), em 1949 foi promovido o ―Seminário
Interamericano de Educação de Adultos‖, pela Organização das Nações Unidas para
a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO) e pela Organização dos Estados
Americanos (OEA), com sede no Rio de Janeiro. O evento representou um
importante momento de reflexão, planejamento e sistematização de diretrizes que
acabaram projetando o conjunto de práticas em Educação Rural ocorridas durante
os anos 50.

Em 1958, Juscelino Kubitscheck de Oliveira, então presidente da república,
convoca grupos de vários estados a participarem do II Congresso Nacional de
Educação de Adultos, na tentativa de revisão conjunta dos profissionais de
educação, sobre o que foi realizado no país e na busca de soluções mais
adequadas para a conjuntura. A desmoralização e o declínio da Campanha de
Educação de Adolescentes e Adultos da DNE foi um dos fatores relevantes para a
convocação desse evento. Durante o congresso um dos destaques foi dado ao
grupo pernambucano, liderado pelo educador Paulo Freire6.

A crítica implícita dos governantes à campanha do DNE tornou-se explícita
através das declarações dos congressistas. O ponto em comum era a precarização
do funcionamento da CEAA, definida como campanha de alfabetização, tornou-se
um consenso a ideia que, principalmente a partir de 1950, se resumia a simples
―técnica de assinar o nome‖. Ante o reconhecimento da falência da Campanha como
estratégia e como método de combate ao analfabetismo, foram discutidos os

6

Grupo que representou um dos mais importantes movimentos de educação de adultos. O
movimento também destacou inovações pedagógicas enfatizando uma educação com o homem e
não para o homem. Propunha uma renovação dos métodos e processos educativos, abandonando os
processos estritamente auditivos em que o discurso seria substituído pela discussão e participação
do grupo (PAIVA, 1983).
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problemas com o objetivo de encontrar novas diretrizes para a educação de adultos
no país, a fim de torná-la funcional e exequível.

No mesmo ano foi criada a Campanha Nacional de Erradicação do
Analfabetismo (CNEA), a qual representava uma vitória daqueles que queriam dar
soluções racionais, amparadas em pesquisas e experiências relacionadas aos
problemas educativos, bem com o fortalecimento do grupo interessado nos
problemas relativos à sociologia da educação no (CBPE) Centro Brasileiro de
Pesquisas Educacionais (PRADO, 1983). O objetivo da campanha era diminuir os
índices de analfabetismo no país, entretanto, por motivos financeiros, a respectiva
iniciativa acabou extinguindo-se em 1963.

No final da década de 50, foi criado o Sistema Radioeducativo Nacional
(SIRENA) pelo governo federal. Este sistema de ensino se dava através do rádio e
visava a produção de programas educativos veiculados por distintas emissoras de
todo o país. Foi considerado um dos projetos pioneiros no que tange à educação à
distância no Brasil. Foi um projeto que contribuiu efetivamente com a realização de
novas experiências, dando origem a muitos programas, entre os quais o Sistema
Radioeducativo da Paraíba (SIREPA, 1959-1969), ligado ao Governo Estadual e à
programação escolar da Rádio Selinalta de Pato Branco, no Paraná.

A década de 1960 simbolizou um período de grande efervescência social,
histórica e cultural para o Brasil, considerando que o país se tornou palco de
significativas manifestações populares cujos objetivos requeriam a implantação das
chamadas ―reformas de base‖. Para muitos, essas reformas eram capazes de
promover a tão sonhada transformação da sociedade brasileira. Dentre os diversos
setores engajados nessa luta destacamos a participação dos estudantes e militantes
de entidades vinculadas à Igreja Católica.

O indicativo de que o trabalho realizado estava dando certo foi a realização no
I Encontro de Alfabetização e Cultura Popular, na cidade do Recife, em 1963. O
evento contou com a participação de setenta e quatro movimentos de alfabetização,
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dentre os quais quarenta e quatro trabalhavam com alfabetização de adultos, de
acordo com Scocuglia (2001).

Paulo Freire inspirou muitas gerações, quanto a isso não restam dúvidas: o
reflexo de suas contribuições foram indiscutíveis. Em 1960, surgiram os movimentos
sociais, que tinham como iniciativas a educação popular e a luta pelo direito à
educação. Liderados por artistas, intelectuais e estudantes universitários, estes
grupos buscavam apoio do governo federal na busca da alfabetização universal e
mudança na estrutura econômica e social do país.

A concepção de educação de Paulo Freire amparava-se em ideais políticos e
democráticos, com poder transformador, libertador, visando romper com os
paradigmas vigentes no país. Segundo Gadotti (2011) não se pode entender o
pensamento pedagógico de Freire desconsiderando um projeto social e político,
além do necessário comprometimento com a construção de um novo mundo.

Durante o Regime populista dos anos 60, o Estado não se alijou da
problemática referente ao enfrentamento do problema do analfabetismo. Instituições
como a Igreja Católica, através do Movimento de Educação de Base (MEB) e a
União Nacional dos Estudantes (UNE), através dos Centros Populares de Cultura,
além de outros grupos organizados, das esferas públicas e privadas, se propuseram
a auxiliar nos processos de alfabetização. O favorecimento e financiamento por
parte do Estado, para as iniciativas da sociedade civil, estavam em perfeita
coerência com o espírito da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), que orientou a política educacional da época.

A atmosfera nacional estava circunscrita no interior de diversas experiências
de educação popular, sobretudo no período que foi de1960 a 1964, sendo cenário
de várias campanhas educacionais, visando diminuição dos altos índices de
analfabetismo entre a população.

Algumas das ações que contribuíram com o cenário anteriormente
mencionado, foram: MEB criado em 1961, sob influência do pensamento social
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cristão. O MEB foi uma entidade responsável pela coordenação das ações
desenvolvidas pela igreja católica no âmbito da educação de base. A Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que estava à frente do movimento,
desenvolveu um amplo programa de educação de base nas regiões menos
desenvolvidas no país, tais como as regiões norte, nordeste e centro-oeste.
Inicialmente o MEB tinha uma posição reformista que procurava combater os efeitos
nocivos de uma estrutura social desumanizante, no entanto, posteriormente, adotou
uma posição mais revolucionária, combativa, em relação a essa própria estrutura.
Devido a isso, e com o golpe militar de 1964, tanto o MEB quanto outros
movimentos da educação popular da época, que adotavam linha de ação
semelhante, passaram por sérios problemas. Sua sobrevivência, pós-golpe militar –
que se deu principalmente graças à proteção hierárquica da igreja católica–, exigiu
redefinição de orientações e perspectivas ideológicas.

O Movimento de Cultura Popular (MCP) na cidade de Recife, em
Pernambuco, foi fundado em 13 de maio de 1960. Juridicamente constituído como
uma sociedade civil autônoma, durante a primeira gestão de Miguel Arraes, na
Prefeitura de Recife, surge como um dos instrumentos de luta das camadas
populares. Esta foi uma iniciativa de intelectuais, estudantes, universitários e
artistas, influenciados por ideologias socialistas e cristãs, que desejavam maior
aproximação com o povo. Pretendia-se promover uma conscientização política da
comunidade,

desenvolver

atividades

culturais

e

oportunizar

trabalhos

de

alfabetização e de educação de base.

As atividades eram desenvolvidas nas salas de alfabetização dos núcleos de
cultura (Centros de recreação e de educação popular). Além disso, foram
construídas praças de cultura com discoteca, desenvolviam-se atividades de música,
teatro, cinema, artes plásticas e esportes. Além das escolas primárias, para atender
crianças e adultos, o MCP criou escolas radiofônicas e de aperfeiçoamento para
adultos, programas de educação e cultura por rádio e televisão e as escolas de
formação profissional, bem como elaboração de cartilhas específicas para o público
adulto e cursos oferecidos, que visavam à formação de professores.
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Neste sentido, vale dizer, o MCP representou uma iniciativa de vanguarda,
principalmente pela busca pela emancipação e autonomia do povo, aspecto que
acabou por configurá-lo como um obstáculo no processo de controle social desejado
pelas instâncias governamentais. Com o golpe militar, suas atividades foram
encerradas, tal como assinalam Jardilino e Araújo (2014).

Os Centros Populares de Cultura (CPC), criados em 1961, representaram
uma importante organização vinculada à União Nacional de Estudantes (UNE). A
partir de 1962 os centros se expandiram para quase todo país, com unidades
móveis, conhecidas como ―UNES Volantes‖. As principais atividades desenvolvidas
relacionavam-se ao teatro, ao cinema, à música popular, à literatura e às artes
plásticas, sendo que a partir de 1963 inclui-se a alfabetização de adultos.
Posteriormente, esta última modalidade converteu-se na principal atividade dos
CPCs, sobretudo após o primeiro Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura
Popular7.

Outro destaque na região do nordeste foi a Campanha de Educação Popular
da Paraíba (CEPLAR), desenvolvida durante o primeiro quadriênio dos anos 60. A
CEPLAR foi a pioneira na utilização do "Método" Paulo Freire e alfabetizava
aproximadamente quatro mil pessoas quando foi extinta pelo golpe militar. Em
termos institucionais, a CEPLAR resultou da articulação entre o governo estadual e
estudantes universitários, no final de 1961, como assinala Oliveira (1989).

Não somente esta campanha sofreu com as atuações do Golpe de 1964, já
que este inibiu vários movimentos populares, silenciando, assim, inúmeros apelos e
lutas por melhores condições de vida e de educação. Sobre essa questão Oliveira
(1989) destaca que a partir de 1964 o Brasil iniciou uma nova etapa de sua história.
Os militares instalaram-se no poder, pondo fim à ―República Populista‖, democrática
e liberal, que durou de 1945 a 1964. Em relação ao ponto de vista político, o período
7

I Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular, realizado em setembro de 1963 no Recife.
O encontro ocorreu por iniciativa do Ministério da Educação e Cultura, no intuito de reunir
representantes dos movimentos de alfabetização e cultura popular que, em sua maioria, atuavam de
modo disperso pelo país. Um dos objetivos consistia em buscar contribuições para conceber uma
coordenação nacional para a educação de adultos, conforme verificamos Leôncio Soares e Osmar
Fávero, organizadores do Primeiro Encontro Nacional de Alfabetização e Cultura Popular (2009).
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que se estendeu de 1967 a 1971 representou o aprofundamento de algumas
características dos governos militares, sobretudo no que se refere ao fortalecimento
do poder executivo em detrimento do poder legislativo e da sociedade civil.

Segundo Paiva (1983), o período imediatamente posterior a abril de 1964
caracterizou- se pelo desaparecimento ou pela paralisação progressiva das
atividades de um grande número de movimentos destinados à educação dos
adultos, exceto a atenção dispensada à Cruzada ABC – uma das primeiras
iniciativas de alfabetização naquele período.

Sobre a questão Oliveira (1989, p. 79) destaca:

Durante os 6 anos que se seguiram ao Golpe Militar, o Governo
praticamente se afastou da questão da alfabetização de adultos. Nos
primeiros anos essa ausência foi quase total. Não houve, sequer, a
tentativa de substituir as instituições recém- aniquiladas por outras de
seu agrado. Nos anos seguintes, sua posição evoluiu. A partir de
1966 passou a prestar apoio financeiro à Cruzada ABC. Mas a
iniciativa ainda ficava a cargo de organizações externas como a
USAID, a quem o governo brasileiro recorreu, alegando, inclusive,
falta de know-how nacional.

A Cruzada do ABC originou-se da experiência do setor de extensão cultural
proveniente do Colégio Evangélico Agnes Erskine do Recife, que, em 1962, passou
a desenvolver atividades práticas de ensino em bairros carentes do município.
Doravante à consolidação dessa iniciativa, denominada na ocasião de ―Promoção
Agnes‖, transformou-se na ―Cruzada de Ação Básica Cristã‖.

Em 1965, teve início a implantação do Plano Piloto da Cruzada em dois
bairros de Recife, com financiamento da Agência dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID). Nos anos seguintes expandiu-se de modo
progressivo para outros territórios da Grande Recife, bem como para as regiões da
Paraíba, Sergipe, Ceará, Alagoas, Rio de Janeiro e Guanabara, com recursos
nacionais e estrangeiros.

A Cruzada ABC substituiu os movimentos de educação e cultura popular, que
surgiram entre os anos de 1959 e 1964 e que foram motivados pelo clima das
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liberdades democráticas existentes na conjuntura dos governos anteriores ao golpe
político-militar de 1964. Sua projeção ficou registrada na história das políticas
governamentais de alfabetização de jovens e adultos como uma das iniciativas de
maior expressão já propagadas pelo MEC. Segundo estudiosos, sua tarefa,
sustentada pela motivação política dos setores sociais que apoiaram o movimento
golpista de 64, pretendia contestar política e pedagogicamente os programas
anteriores de alfabetização de adultos, particularmente o ―Sistema Paulo Freire‖. A
Cruzada ABC foi substituída em 1970 pelo Movimento Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL) que, por sua vez, permaneceu até 1985.

Lançado em setembro de 1970, o MOBRAL, foi um programa de dimensão
nacional, visando oferecer alfabetização a grandes parcelas de adultos analfabetos,
nas mais distintas regiões do país. Contou com um percentual significativo de
recursos por parte do governo federal para a elaboração de um programa de
alcance nacional, além do que, sua atuação foi extremamente autônoma em relação
às secretarias estaduais e ao Ministério da Educação.

De acordo com Di Pierro et. al. (2001, p. 61), o MOBRAL:

Instalou comissões municipais em todo o país, responsabilizando-se
pela execução das atividades, enquanto controlava rígida e
centralizadamente a orientação, supervisão pedagógica e produção
de materiais didáticos. Sendo concebido como ação que se
extinguiria depois de resolvido o problema do analfabetismo, o
Mobral tinha baixa articulação com o sistema de ensino básico. Em
virtude de sua presença maciça no país e sua capilaridade, contribui
para legitimar a nova ordem política implantada em 1964. Além da
legitimação interna, esta iniciativa governamental também visava
responder às orientações emanadas de agências ligadas à
Organização das Nações Unidas, em especial a Unesco, que desde
o final da Segunda Guerra vinham propugnado o valor do combate
ao alfabetismo e da universalização de uma educação elementar
comum como estratégia de desenvolvimento socioeconômico e
manutenção da paz.

Embora o MOBRAL fosse difundido como um programa de concepções
dialógicas, fundamentado nas vivências dos alunos, em experiências marcadas por
formulações de palavras geradoras, conforme a proposta de Paulo Freire, os
objetivos apresentados em cada programa, bem como nos materiais didáticos,
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construídos para todo o país, evidenciavam práticas previamente determinadas,
autoritárias e que impunham posturas de aceitação passiva por parte daqueles cujas
vozes deveriam ser ouvidas, dadas às condições enquanto sujeitos de direitos.

Segundo Gadotti (2011), o MOBRAL foi concebido como um sistema que
visava basicamente o controle da população, sobretudo a rural. Com a
―redemocratização‖ ocorrida em 1985, a nova República, sem consultar os seus 300
mil educadores, extingue o MOBRAL e cria a Fundação Educar, com objetivos mais
democráticos, porém sem os recursos de que dispunha o MOBRAL. A Fundação
Educar não executava diretamente os programas de alfabetização, entretanto
fornecia suporte financeiro imprescindível para as instituições conveniadas.

Em 1970, o Ministério da Educação e Cultura estimulou a criação do
Ensino Supletivo, que foi regulamentado pela lei nº. 5.692 em 1971, e deu início à
campanha de alfabetização de adultos e adolescentes, a fim de suprir os problemas
de escolarização daqueles que não conseguiram estudar durante a idade
apropriada. Essa modalidade de ensino também tinha como meta proporcionar a
profissionalização, atualização e aperfeiçoamento da comunidade de maneira geral,
como aponta Rocco (1979).

A Fundação Educar foi extinta em 1990 devido à descentralização política da
EJA, transferindo aos municípios a responsabilidade pública dos programas de
alfabetização e de pós-alfabetização. Deste modo, foi considerável o esvaziamento
das ações em nível federal, resultando em total descompromisso no plano estadual,
reflexo da retração das políticas sociais e educacionais de todo o país. Contudo,
ainda no Governo Collor, houve o lançamento do Programa Nacional de
Alfabetização e Cidadania, o PNAC, que mais fez barulho do que propriamente agiu,
extinguindo-se gradativamente (HADDAD, 1992).

Podemos sinalizar que, no final da década de 1980, sobretudo a partir da
Constituição Federal de 1988; e também, nos anos 90, com a publicação oficial da
Lei 9.394/1996 - LDB, ocorreram mudanças efetivas no cenário, já que a Educação
de Jovens e Adultos passou a ser reconhecida, não mais como suplementar, mas
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como direito para a construção de uma sociedade justa e igualitária, garantidora da
cidadania.

Ainda, vale dizer que, mesmo com legislações que contribuíram para o
fortalecimento deste campo de interesses, somado ao fato da Organização das
Nações Unidas haver declarado aquele como o Ano Internacional da Alfabetização,
convocando para essa data a Conferência Mundial de Educação para Todos, as
iniciativas da década 1990 não melhoraram os índices de alfabetização e nem
resultaram em ações substanciais quanto à diminuição do analfabetismo. O
afastamento da União nas políticas públicas de EJA, transferindo a responsabilidade
para Estados e Municípios, proporcionou iniciativas de cunho popular caracterizando
uma pulverização de programas na tentativa de minimizar a problemática da EJA no
Brasil (HADDAD; DI PIERRO, 2000). Os autores também apontam o surgimento de
novos fenômenos atrelados ao campo de alfabetização, destacando-se o
analfabetismo funcional e o expressivo aumento de números de adolescentes nos
programas de jovens e adultos, que se agravaram após a municipalização do
ensino.

Em 1997, ainda no governo de Fernando Henrique Cardoso, foi instaurado o
Programa Alfabetização Solidária (PAS), idealizado pelo Ministério da Educação e
coordenado pelo Conselho da Comunidade Solidária – organismo vinculado à
Presidência da República, responsável pelo desenvolvimento de ações de combate
à pobreza. Com status de organização não governamental, o PAS visava alfabetizar
jovens e adultos em regiões com maior índice de analfabetismo. O programa
representa um modelo solidário de intervenção, unindo cinco parceiros: Governo
Federal, por meio do MEC; o Conselho da Comunidade Solidária; empresas;
universidades e prefeituras8.

Segundo a coordenação do programa, a Alfabetização Solidária é
desenvolvida por meio de módulos com duração de seis meses: cerca de um mês
para a capacitação dos alfabetizadores nas universidades e cinco para o curso de
8

MENEZES, Ebenezer Takuno de; SANTOS, Thais Helena dos. Verbete Alfabetização
Solidária. Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São Paulo: Midiamix, 2001.
Disponível em: <http://www.educabrasil.com.br/alfabetizacao-solidaria/>. Acesso em: 01 mai. 2018.
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alfabetização nas comunidades. Com este perfil de intervenção percebe-se o caráter
aligeirado do programa que compromete a qualidade do ensino. Pois, segundo
Haddad e Di Pierro (2000), corre-se o risco de redundar em mais uma campanha
fracassada de alfabetização, caso não garanta que os egressos tenham
oportunidades de prosseguir os estudos nas instituições públicas de ensino.

No governo do então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre os anos de
2003 a 2006, foram concebidas iniciativas de políticas públicas de EJA com maior
ênfase, se comparado ao tratamento recebido por governos anteriores. No entanto,
verifica-se a permanência de características focais, fragmentadas e aceleradas de
programas precedentes. Houve a criação do Programa Brasil Alfabetizado em 2002,
que visa alfabetizar jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos não alfabetizados,
tendo como objetivos: contribuir para superar o analfabetismo no Brasil; contribuir
para a universalização da alfabetização e do ensino fundamental de jovens, adultos
e idosos; e contribuir para a progressiva continuidade dos estudos em níveis mais
elevados, promovendo o acesso à educação como direito de todos, em qualquer
momento da vida, por meio da responsabilidade solidária entre a União, os estados,
o Distrito Federal e os municípios 9.

O Programa Brasil Alfabetizado envolveu três vertentes de caráter
socioeducacional para a modalidade de EJA, as quais sejam: Projeto Escola de
Fábrica, que oferece cursos de formação profissional com duração mínima de 600
horas para jovens de 15 a 21 anos; o Programa Nacional de Inclusão de Jovens
(PROJOVEM), que está voltado ao segmento juvenil de 18 a 24 anos, com
escolaridade superior a 4ª série, atualmente o 5º ano, que não tenha concluído o
ensino fundamental e que não tenha vínculo formal de trabalho. Este tem como
enfoque central a qualificação para o trabalho unindo à implementação de ações
comunitárias; e o PROEJA, voltado para a educação profissional técnica em nível de
ensino médio.

9

BRASIL. Ministério da Educação Programa Brasil Alfabetizado. Disponível em:
http://portal.mec.gov.br/programa-brasil-alfabetizado. Acesso em: 25 abr. 2018.
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Constata-se que a trajetória da EJA foi marcada por políticas educacionais
contraditórias, fragmentadas e descontinuadas, sendo que até o momento o
problema do analfabetismo no país não encontrou uma solução plausível. A
trajetória da EJA, vale ressaltar, constitui-se como um processo frágil de
desenvolvimento, principalmente pelo fato de ter sido cruzada por diversos
desdobramentos sociais, tais como os processos históricos, políticos, econômicos e
culturais, envolvendo, ainda, distintos interesses – às vezes,

antagônicos,

eleitoreiros, partidários e assistencialistas. Sendo assim, é importante defender que
as políticas públicas de educação devem estar amparadas em objetivos
consistentes, pensados a curto, médio e longo prazo, que exijam a participação e o
engajamento do Estado e da sociedade civil, de modo a promover a emancipação e
a autonomia do indivíduo. Ao fim e ao cabo, deve garantir-se a qualidade de ensino
para todos e o exercício da cidadania, a promoção da intersetorialidade, integrados
às políticas sociais, culturais, do trabalho, da justiça, saúde, comunicação e direitos
humanos. Enfim, comprometidas com a formação dos cidadãos, sujeitos de plenos
direitos.

3.2 Trajetória da Educação Profissional

A formação do trabalhador no Brasil começou a ser feita desde a colonização,
cujos primeiros aprendizes foram os índios e os escravos, ocasião em que
―habituou-se o povo de nossa terra a ver aquela forma de ensino como destinada
somente a elementos das mais baixas categorias sociais‖, como enfatiza Fonseca
(1961, p. 68). O trabalho pesado, sujo, considerado manual, destinava-se aos
escravos, índios, africanos e mulatos. Os trabalhos realizados por estes grupos
atrelavam-se, diretamente, às condições sociais que possuíam, o que explica, mas
não justifica, a rejeição dos mesmos. Como consequência desses fatores,
procurava-se ―branquear‖ os ofícios manuais, excluindo-se aqueles que não se
enquadravam no modelo estabelecido, o do branco livre – dados que esclarecem,
pelo menos em partes, os aspectos que revelam a origem do preconceito secular no
que diz respeito ao trabalho manual.
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De acordo com a literatura, os primeiros núcleos de formação criados no
Brasil remetem ao período colonial, resultado das ações dos jesuítas, as quais foram
denominadas ―escolas oficiais‖. Estas se ocupavam da formação de artesãos e
demais ofícios, como cozinheiros, alfaiates, sapateiros, carpinteiros, pedreiros,
conforme nos informa Manfredi (2017).

Nesse mesmo período, também, foram criados os Centros de Aprendizagem
de ofícios nos Arsenais da Marinha do Brasil, os quais traziam operários
especializados de Portugal e recrutavam pessoas até durante a noite, quando uma
patrulha do Arsenal saía e recolhia todo aquele que fosse encontrado perambulando
pelas ruas depois do toque de recolher. (GARCIA, 2000). As Casas de fundição e de
Moeda também forneciam ensino especializado aos filhos de seus funcionários. Em
1785, o desenvolvimento tecnológico no Brasil ficou estagnado devido à proibição da
existência de fábricas.

Em 1808, foi revogado o referido Alvará e a instalação de fábricas foi
novamente permitida no Brasil. No ano seguinte, D. João VI criou o Colégio de
Fábricas, considerado o primeiro estabelecimento público instalado no país, que
visava atender à educação dos artistas, aprendizes e órfãos, vindos de Portugal
atraídos pela abertura dos portos e da indústria. Segundo Garcia (2000, p. 03):

[...] com a fundação do Império em 1882 e com a Assembleia
constituinte de 1823 não houve nenhum progresso em relação ao
ensino de ofícios, isto é, continuava a mesma mentalidade de
destinar este ramo de ensino aos humildes, pobres, desvalidos.

Somente em 1827 é que a câmara aprovou o projeto da comissão de
instrução, que pela primeira vez organizava o ensino público no país. O nível de
instrução foi dividido em quatro graus: Pedagogias, que se destinava ao 1º grau;
Liceus, referente ao 2º grau; Ginásios, destinados a transmitir conhecimento ao
terceiro grau; e, por fim, Academia, referente ao ensino superior (GARCIA, 2000).

Segundo Manfredi (2017), no período do Império as iniciativas de educação
profissional eram provenientes de entidades filantrópicas, liceus de artes e ofícios,
das esferas estatais, academias militares, do exército e da marinha. Entre 1840 e

72

1856 foram fundadas as Casas de Educandos Artífices por dez províncias, que
adotaram o modelo de aprendizagem de ofícios vigentes no âmbito militar, com perfil
hierárquico e disciplinar. As casas atendiam a crianças, jovens, órfãos ou
desvalidos, em situação de mendicância, que recebiam instrução primária.
Subsidiadas pelo Estado eram vistas mais como ―obras de caridade‖ que como
―obras de instrução pública‖.

Em 1909, ainda durante a Primeira República, a formação profissional de
responsabilidade do Estado iniciava-se com a criação de 19 Escolas de Aprendizes
e Artífices, em diferentes unidades da Federação, por meio do Decreto 7.566 de 23
de setembro de 1909, assinado pelo então presidente Nilo Peçanha. O objetivo das
escolas era ofertar à população o ensino profissional primário e gratuito. Entretanto,
o aspecto assistencial e de ordem moralista permaneceu, haja vista só podiam ter
acesso a tais instituições alunos com idades entre 10 e 13 anos, sendo que a
preferência era dada aos marginalizados e excluídos, que passaram a se agrupar
nas cidades – o que representava uma espécie de desafio à ordem estabelecida.
Estas escolas eram custeadas pelos estados, municípios e pela União com recursos
alocados no Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. A consolidação do
ensino técnico-industrial no Brasil se deu por meio das seguintes ações (MEC, 2009,
p. 2):
Realização do ―Congresso de Instrução‖ que apresentou ao
Congresso Nacional um projeto de promoção do ensino prático
industrial, agrícola e comercial, a ser mantido com o apoio conjunto
do Governo da União e dos Estados. O projeto previa a criação de
campos e oficinas escolares onde os alunos dos ginásios seriam
habilitados, como aprendizes, no manuseio de instrumentos de
trabalho. A Comissão de Finanças do Senado aumentou a dotação
orçamentária para os Estados instituírem escolas técnicas e
profissionais elementares sendo criada, na Estrada de Ferro Central
do Brasil, a Escola Prática de Aprendizes das Oficinas do Engenho
de Dentro, no Rio de Janeiro. Declaração do Presidente da
República, Afonso Pena, em seu discurso de posse, no dia 15 de
novembro de 1906: ―A criação e multiplicação de institutos de ensino
técnico e profissional muito podem contribuir também para o
progresso das indústrias, proporcionando-lhes mestres e operários
instruídos e hábeis.

Nestas escolas ocorriam oficinas de carpintaria e de artes decorativas. A
partir de 1910, passaram a ofertar cursos de tornearia, mecânica e eletricidade.
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Apesar das dificuldades, esse modelo de educação profissional foi se estabelecendo
ao longo dos anos, constituindo-se, desse modo, a rede de escolas técnicas do país.

No ponto de vista histórico, a organização da Rede de Ensino TécnicoProfissional teve sua origem na última década da Primeira República, quando
começou-se a pensar numa possível modificação dos padrões de ensino e cultura
das instituições escolares nas diferentes modalidades e nos diferentes níveis da
educação. A Constituição Federal de 1937 foi a primeira dentre as constituições a
estabelecer especificamente o ensino profissional e técnico no país.

O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos
favorecidas é em matéria de educação o primeiro dever de Estado.
Cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de
ensino profissional e subsidiando os de iniciativa dos Estados, dos
Municípios e dos indivíduos ou associações particulares e
profissionais. (BRASIL, 1937, p.44).

Portanto, em 13 de janeiro de 1937, foi outorgada a lei 378 que transformava
as Escolas de Artífices em Liceus Industriais, designados ao ensino profissional, de
todas as áreas e graus. A Educação Profissional foi contemplada por meio da
Reforma Capanema e estruturou a educação brasileira, da seguinte forma: 1942,
decretadas as leis orgânicas do ensino industrial, secundário e comercial; 1946,
ensino primário, normal e agrícola. Nesse contexto o ensino industrial passou a ser
considerado de nível médio, o ingresso nas escolas industriais passa a depender de
exames de admissão, e os cursos foram divididos em dois níveis: curso básico
industrial, artesanal, de aprendizagem e de mestria, e o segundo, curso técnico
industrial.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), criado pelo Decretolei 4.048 de 22 de janeiro de 1942, organizou e administrou as escolas de
aprendizagem industrial em todo o país. Nestas instituições havia o aceleramento do
ensino, de formação mínima, caráter pragmático com o objetivo de preparar os
aprendizes menores para o setor dos estabelecimentos industriais. Outros cursos de
formação continuada para os trabalhadores também eram oferecidos pelo sistema
de escolas do SENAI.
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O decreto-lei 4.984 de 21 de novembro de 1942 regulamentou a criação de
escola ou sistema de escolas de aprendizes de responsabilidade das empresas que
possuíssem mais de 100 trabalhadores. As escolas eram mantidas com recursos
das empresas, com a finalidade de dar formação profissional aos seus aprendizes e
o ensino de continuação e de aperfeiçoamento e especialização aos demais
trabalhadores. Para efeitos administrativos, essas escolas poderiam articular-se ao
SENAI. Foi nesse contexto que se iniciou a organização das Escolas Técnicas
Federais no Brasil.

Na esteira de regulamentações do ensino profissional, o Decreto-lei nº 4.073,
de janeiro de 1942, Lei Orgânica do Ensino Industrial, traz alguns aspectos positivos
quanto à organização desse ramo de ensino, ainda que segundo Saviani (2007) o
caráter dualista que separa o ensino secundário do ensino profissional reforça a
prerrogativa ao ramo secundário de ascensão a qualquer carreira de nível superior,
assim como intensifica o caráter corporativista que vinculava cada ramo ou tipo de
ensino às profissões e ofícios requeridos pela organização social. Nessa conjuntura,
em 1942 os Liceus Industriais deram lugar às ‗Escolas Industriais e Técnicas‘, sendo
que em 1959 foram transformadas em ‗Escolas Técnicas Federais.

No ano de 1943, foi criada a Lei Orgânica da Educação Nacional do Ensino
Comercial. Três anos depois, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
(SENAC), o Serviço Social do Comércio (SESC) e o Serviço Social da Indústria
(SESI), estimulando, assim, a expansão da educação profissional. De modo geral,
essas instituições, juntamente com o Senai, foram denominadas Sistema S4.

O decreto-lei n.º 4.244/1942 vigorou até o final do governo Kubitschek,
sucedendo, após muitos debates e discussões, a publicação da primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação brasileira, de n.º 4.024/1961 (BRASIL, 1961).
Essa lei estabeleceu o reconhecimento da integração entre o ensino
profissional e o sistema regular de ensino, outorgando a plena
equivalência entre os cursos profissionais e propedêuticos para fins
de prosseguimento nos estudos (KUENZER, 2007, p. 29).
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Com o golpe militar de 1964, deflagrado contra o governo legalmente
constituído de João Goulart, a educação brasileira sofreu modificações de forma
geral. A Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 1971)10, reformou o ensino do 1º e 2º graus e
tentou impor o ensino médio profissionalizante para todos. Entretanto, a intenção
não se concretizou, o que foi reconhecido pela Lei n. º 7.044/1982 (BRASIL, 1982)11.
Em 1990, foram criados o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR), o
Serviço Nacional do Transporte (SENAT), o Serviço Nacional de Apoio ao
Cooperativismo (SESCOOP) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Pequena e Média
Empresa (SEBRAE).

Com a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, Lei nº. 9.394, de 1996, o
ensino médio e a educação profissional receberam identidades distintas, assumindo
características próprias e desconstruindo o caráter assistencialista dado à educação
profissional anterior. Na sequência, o Decreto n°. 2.208, de 1997, regulamentou a
educação profissional e criou o Programa de Expansão da Educação Profissional:
estabeleceu que esse contemplasse os níveis, básico, técnico e tecnológico, e
desmembrou a educação profissional integrada ao ensino médio. Esse decreto
voltou a fortalecer o conceito dualista da educação, separando o ensino
propedêutico do profissional. Sobre o decreto Ciavatta e Ramos (2011, p. 30)
apontam que:

No caso da educação profissional, ao ser desvinculada do ensino
médio, por força do Decreto nº. 2.208/97, as Diretrizes Curriculares
Nacionais pregaram, como uma doutrina reiterada, os currículos
baseados em competências descritas como comportamentos
esperados em situação de trabalho. Por mais que se tenha
argumentado sobre a necessidade do desenvolvimento de
competências flexíveis, essa prescrição não escapou a uma
abordagem condutivista do comportamento humano e funcionalista
de sociedade, reproduzindo-se os objetivos operacionais do ensino
coerentes com os padrões taylorista-fordistas de produção.

Contudo, no segundo mandato do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, houve
a promulgação do Decreto nº. 5.154, de 2004 12, rompendo com a realidade da

10

Fixam Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e dá outras providências.
Altera dispositivos da Lei n° 5.692/71, referentes a profissionalização do ensino do 2º grau.
12
Regulamenta o § 2º do art. 36 e os arts. 39 a 41 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que
estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e dá outras providências.
11
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fragmentação dos níveis de ensinos, implantando o currículo integrado, baseado na
concepção de que os saberes devem constituir uma base única para a formação da
população, adquirindo conhecimentos das práticas laborais e incentivo de formação
continuada.

Segundo Frigotto et. al (2010), a retomada deste modelo de educação
integrado ao ensino médio foi uma tentativa do governo de atender a ―forças
progressistas‖ que lutavam por uma educação mais completa, de formação humana,
coerente e com os ideais de transformação da classe trabalhadora. Ao manter a
centralidade no desenvolvimento de habilidades e competências, este modelo
identifica-se como a manutenção do conservadorismo, pelos interesses definidos
pelo mercado. Na sequência, o decreto 5224/2004 13 inclui a educação de jovens e
adultos como uma modalidade a ser ofertada pelos Centros Federais de Educação
Tecnológica (CEFETs). No artigo. 4.º, incisos I e II, são destacados como objetivos
dos CEFETs:
 ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, incluídos a
iniciação, o aperfeiçoamento e a atualização, em todos os níveis e
modalidades de ensino;
 ministrar educação de jovens e adultos, contemplando os princípios e práticas
inerentes à educação profissional e tecnológica. (BRASIL, 2004).

Entretanto, apesar de indicar a educação de jovens e adultos como uma
demanda para essas instituições de ensino, o decreto não especificou os níveis e
modalidades em que seria ofertada a Educação de Jovens e Adultos. Observamos
que a definição de níveis e modalidades só apareceu a partir da criação do Decreto
nº 5478, em 2005. Dentre outros aspectos, este decreto regulamentava o ensino
médio como o nível de ensino no qual deveria ser ofertado o Proeja.

Iniciado em 1978, retoma-se em 1999 o processo de mudança das Escolas
técnicas Federais em CEFETs, e a partir do ano de 2004 as instituições da Rede
Federal de Educação Tecnológica ganharam autonomia para elaborar e estabelecer
13

Dispõe sobre a organização dos Centros Federais de Educação Tecnológica e dá outras
providências.
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cursos de educação profissional em qualquer modalidade de educação profissional e
tecnológica. Assim, o governo Federal inicia em 2006, o Plano de Expansão da
Rede Federal, na formulação de uma política educacional em que a Rede Federal
de Educação Profissional e Tecnológica ganha um papel estratégico, em um
trabalho ―intrinsicamente voltado para o desenvolvimento local e regional com a
melhoria do padrão de vida da população de regiões geograficamente delimitadas‖
(BRASIL, Concepções e Diretrizes dos Institutos Federais, 2010, p. 14). Neste
documento, há uma tendência à visão de território, que até o momento não tinha
sido observada em qualquer política de Estado. Segundo Santos (2013), o segundo
momento de expansão pode ser verificado em 2007, vinculado ao tema ―Uma escola
técnica em cada cidade polo do país‖, com a fixação de 150 novas unidades de
ensino, enfatizando mais uma vez o sentido da política voltada para o território.

Em 2008, a Educação Profissional no Brasil foi remodelada com a criação dos
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia a partir dos CEFETs, Escolas
Técnicas e Escolas Agrotécnicas Federais. O instrumento legal que criou os
Institutos Federais, foi a Lei nº 11.892 de 29 de dezembro de 2008, que instituiu a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (RFEPCT).

3.3 Trajetória do PROEJA

O PROEJA foi criado com a proposta de integrar a Educação Profissional à
Educação de Jovens e Adultos no Brasil, através do Decreto nº 5.478 de 2005,
sendo depois ampliado pelo Decreto N.º 5.840/2006.

O ano de 2005 teve como marco dois acontecimentos importantes: o primeiro
ocorreu em 13 de junho, com a publicação da Portaria nº 2.080/2005 do MEC, que
estabeleceu, para as Escolas Técnicas da rede federal, diretrizes voltadas à oferta
de vagas de educação profissional vinculada ao ensino médio, na modalidade de
Educação de Jovens e Adultos. Contudo, a portaria precisou ser substituída para
que efetivamente os CEFETs tivessem a obrigação de ofertar essa modalidade, uma
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vez que eram regidos pelo Decreto nº 5.224/2004 e possuíam ―autonomia
administrativa,

patrimonial,

financeira,

didático-pedagógica

e

disciplinar‖

(BRONZATE, 2014, p. 33). O segundo foi a publicação do decreto º 5.478/2005, que
cria o PROEJA, originalmente denominado Programa Nacional de Integração da
Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e
Adultos. Na ocasião esse decreto foi criticado por não estabelecer um diálogo mais
direto com as instituições e os demais atores envolvidos, não atendia de fato aos
setores que almejavam uma proposta mais significativa no campo da EJA, além de ir
contra os interesses e perspectivas de representantes de instituições federais. O
programa sofreu modificações após amplo debate promovido entre os responsáveis
em ofertar a educação de jovens e adultos, culminando na promulgação do decreto
nº 5840/2006.

As mudanças se fizeram presentes desde a sua denominação, passando a
ser Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, quanto a sua concepção. Foram
alterados primeiramente o que está expresso no Art. 1°, inciso 3, que trata da
ampliação dos espaços educacionais que podem oferecer o PROEJA, incluindo as
instituições públicas do sistema de ensino estaduais e municipais, bem como
entidades privadas nacionais de Serviço Social, aprendizagem e formação
profissional vinculadas ao sistema sindical (―Sistema S‖). Dessa maneira, são
reconhecidas outras entidades não federais, que atuam na oferta do ensino
profissional, incluindo as instituições privadas. O Decreto também especifica que o
PROEJA além da educação profissional técnica de nível médio, amplia sua
abrangência com a inclusão do ensino fundamental, bem como a formação inicial e
continuada de trabalhadores, considerando as características dos jovens e adultos
atendidos. Segundo Santos (2013) um aspecto relevante que merece atenção é a
ampliação

dos

horizontes,

trazendo

novos

desafios

para

constituição

e

concretização que se pretende fazer, partindo de uma política educacional
emancipatória e de inclusão social.

Em 2006, o MEC publicou o Documento Base do PROEJA, elaborado por um
grupo de trabalho composto por técnicos do Ministério da Educação e intelectuais
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progressistas das universidades brasileiras e da Rede Federal de ensino. A partir da
apresentação do Documento Base, realizada em agosto de 2007, foi projetada a
concepção do PROEJA, objetivando garantir ao público jovem e adulto o acesso à
formação cultural, científica e tecnológica que lhes possibilitasse o desenvolvimento
de pensamento autônomo e crítico, além de prepará-los para a vida e na vida, e não
somente para o mercado de trabalho. No Documento Base estão apresentados os
seis princípios que fundamentam o Programa:

1. O papel e o compromisso que as instituições públicas têm com a
inclusão da população jovem e adulta 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. O
trabalho como princípio educativo 5. A pesquisa como fundamento
da formação do sujeito contemplado nessa política 6.
Reconhecimento das condições geracionais, de gênero, de relações
étnico-raciais como fundantes da formação humana e dos modos
como se produzem as identidades sociais (BRASIL, 2007, p. 37-38).

Posteriormente, outros dois documentos foram elaborados: um que abordava
a formação inicial e continuada, tendo como meta a implementação do PROEJA nos
anos finais do ensino fundamental (PROEJA-FIC); e outro referente à modalidade
educação indígena, tendo sido requerido por demandas específicas da então
SECAD, secretaria do MEC em que uma das finalidades se voltava à diversidade de
públicos da EJA. O Documento Base do PROEJA-FIC foi apresentado em agosto de
2007 e o documento relativo à Educação Indígena foi disponibilizado em setembro
de 2007.

Outras ações de apoio ao Programa vieram a ser desenvolvidas, dentre os
destaques pode ser mencionada a oferta de Programas de Especialização em
educação de jovens e adultos como modalidade de atendimento no ensino médio
integrado à educação profissional.
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3.4 PROEJA do IFSP

No ano de 2006, o CEFET-SP14 passou a contar com quatro unidades, cuja
sede

é

representada

pelo

campus

São

Paulo;

e

outras

três

unidades

descentralizadas: Cubatão, Guarulhos e Sertãozinho.

Com o objetivo de atender à educação de jovens e adultos, as ações
começaram a se apresentar no Centro Federal de Educação Tecnológica de São
Paulo (CEFET-SP) a partir da aprovação do Decreto nº 5478/2005. No Relatório de
Gestão do exercício de 2005, consta a indicação do início da oferta de cursos
desenvolvidos no âmbito do PROEJA para o ano de 2006. No documento foram
descritos o perfil do público, idade de ingresso e modalidades de curso, bem como a
aprovação dos cursos técnicos em Automação Industrial e Mecânica na modalidade
de educação de adultos, na unidade descentralizada de Sertãozinho, com previsão
de início para 2006. A oferta de cursos do Proeja começou a ser realizada a partir
das unidades localizadas em São Paulo, Cubatão e Sertãozinho, posteriormente já
transformado em Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia (IFSP), houve
a implantação nos campi de Avaré e Capivari.

A Resolução nº 40/2015, de 02 de junho de 2015, aprovou as diretrizes para
os cursos do Proeja no IFSP, visando normatizar e sistematizar procedimentos para
a implantação e implementação dos cursos nesse âmbito.

O campus São Paulo iniciou o oferecimento do Projeto no ano de 2006, com o
curso de qualificação profissional em Operador de Máquinas Operatrizes com
elevação de escolaridade do ensino médio, com duração de dois anos. Em 2007,
optou-se pela implantação de um novo curso, Técnico em Qualidade, cujas vagas
foram ofertadas no primeiro semestre de 2008. Até o final do ano 2017 somente o
curso de Técnico em Qualidade estava sendo ofertado no campus São Paulo. O

14

Vale relembrar que o CEFET-SP foi transformado em IFSP, no final de 2008. Antes desse
processo o campus São Paulo era denominado como unidade sede e os demais como unidades
descentralizadas.
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curso, com duração de três anos e 40 vagas por turma, atende à demanda
específica de jovens e adultos que não puderam completar seus estudos.

A forma de ingresso do curso Técnico em Qualidade, integrado ao ensino
médio na modalidade educação de jovens e adultos, acontece por meio de sorteio
entre os candidatos devidamente inscritos. Conforme PPC – PROEJA Técnico em
Qualidade os objetivos são:15
 Capacitar o profissional para atuar com uma visão estratégica, que possibilite
a construção do plano organizacional que atenda às necessidades e anseios
dos clientes internos e externos da indústria, bem como da sociedade em
geral;
 Colocar

no

mercado

de

trabalho

profissionais

capazes

de

utilizar

adequadamente as ferramentas da gestão da qualidade;
 Formar um profissional comprometido com a ética nas relações humanas;
 Proporcionar que o profissional promova mudanças, construindo individual e
coletivamente;
 Preparar o profissional para aplicar conhecimentos teórico-práticos;
 Capacitar o profissional para realizar e promover parcerias, como verdadeiro
agente de mudanças;
 Preparar o profissional para atuar comprometido com o sucesso da
organização industrial e da organização social;
 Conscientizar

o

profissional

da

necessidade

e

da

importância

do

aperfeiçoamento e da qualificação permanente.

A então, unidade descentralizada de Sertãozinho iniciou a oferta de dois
cursos do PROEJA na forma integrada ao ensino médio no ano de 2006. Os cursos
ofertados foram o de Automação Industrial e Mecânica. Atualmente, a unidade oferta
apenas o curso de Mecânica, com duração de três anos, tendo como forma de

15

Projeto Pedagógico de Curso - PROEJA Técnico em Qualidade, Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de São Paulo – campus São Paulo. Disponível em:
<https://spo.ifsp.edu.br/cursos-tecnicos?id=151>. Acesso em: 04 abr. 2018.
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ingresso o processo seletivo. Em caso de empate, será dada prioridade aos
candidatos de maior idade na data da matrícula.

O curso Técnico em Mecânica foi aprovado em 2006, com carga horária total
de 2760 horas e estágio curricular, também era obrigatório, com 360 horas. Em
linhas gerais, o curso tem como objetivo executar trabalhos profissionais diretamente
relacionados aos processos de instalação, produção e manutenção em sistemas
convencionais e automatizados; coordenar equipes de instalações, montagens,
operação,

reparos

ou

manutenção; participar em

projetos

técnicos

de

desenvolvimento de produtos, instrumentos, equipamentos, máquinas, ferramentas,
processos, manutenção, instalações e sistemas industriais, bem como em vistorias,
perícias, avaliações, arbitramentos e consultorias relacionados à sua área de
atuação.16

O PROEJA do campus Cubatão iniciou suas atividades no ano de 2006, com
oferta do curso de Qualificação Profissional em Desenvolvedor de Páginas de
Internet, com duração de dois anos. Entretanto, esse curso foi ofertado apenas entre
os anos de 2006 e 2007, já que a partir de 2008 foi reformulado para Informática
Básica. O curso de Qualificação para Informática Básica tem duração de dois anos.
O processo seletivo acontece por meio de sorteio, com 40 vagas no período noturno.
O objetivo do curso é preparar o aluno para enfrentar os desafios de um mercado
exigente e competitivo, além de formar um cidadão responsável, justo, crítico e
ciente de seu importante papel no desenvolvimento social e tecnológico. Também é
foco do curso proporcionar conhecimento técnico de excelente qualidade, além de
uma ampla base para prosseguimento dos estudos no nível superior 17.

O campus Avaré iniciou a oferta do PROEJA FIC/Ensino Fundamental no
primeiro semestre de 2016, em parceria com a Secretaria Municipal de Avaré. O
curso trata da formação continuada em Auxiliar de Hospedagem integrada ao ensino
16

Projeto Pedagógico de Curso - PROEJA Técnico em Mecânica, Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de São Paulo – campus Sertãozinho. Disponível em:
https://srt.ifsp.edu.br/cursos-srt?id=121 . Acesso em 04 abr. 2018.
17
Projeto Pedagógico de Curso - PROEJA Informática Básica, Instituto Federal de Educação Ciência
e Tecnologia de São Paulo – campus Cubatão. Disponível em:
http://cbt.ifsp.edu.br/index.php/cursos/tecnicos?id=55:projeto-de-educacacao-de-jovens-e-adultos
Acesso em: 04 abr. 2018.
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fundamental. O ensino básico fundamental é oferecido pela escola municipal
parceira, enquanto o ensino técnico pelo IFSP/ Avaré. Este curso dispõe anualmente
de 30 vagas. A forma de acesso se dá através de processo seletivo, sendo que, em
caso de demanda maior que o número de vagas, existe a possibilidade de sorteio
por meio de edital específico. O objetivo do curso é formar Auxiliares em
Hospedagem de forma a atender à LDB em seus artigos 35 a 37, que estabelecem
que os alunos egressos do ensino fundamental e médio têm o direito de acesso à
Educação Profissional como forma de capacitação, propiciando a inserção ou a
reinserção de profissionais técnicos qualificados no mercado de trabalho18.

Em 2017, a unidade Capivari iniciou a oferta do Proeja com o curso Técnico
em Administração. O ingresso ao curso é realizado por meio do processo seletivo
simplificado em que são ofertadas 40 vagas anuais no período noturno. O curso tem
o objetivo proporcionar um espaço de inserção de jovens e adultos trabalhadores a
uma educação de excelência, aliando escolarização básica à formação profissional,
de forma a articular experiências de vida com os saberes escolares. Nesse sentido,
formar

profissionais competentes

com técnica,

ética e

elevado

grau de

responsabilidade social, visando uma formação humana e cidadã, alicerçada na
articulação entre ciência, tecnologia e cultura 19.

Coloca-se como desafio para o IFSP, a oferta do PROEJA como política
pública de educação, o que significa dizer que é preciso assumir a modalidade EJA
e a educação profissional como um projeto de inclusão educacional para jovens
adultos, de meia idade e de idosos que não tiveram acesso na idade apropriada.

É imprescindível instituir condições para o ingresso, permanência e
aprendizado de alunos das classes populares, oferecendo uma educação que
priorize a qualidade de ensino, além dos interesses econômicos e de mercado,

18

Projeto Pedagógico de Curso – PROEJA, Formação Continuada em Auxiliar de Hospedagem,
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo – campus Avaré. Disponível em:
https://avr.ifsp.edu.br/index.php/tecnicos-concomitantes. Acesso em: 04 abr. 2018.
19
Projeto Pedagógico de Curso – PROEJA, Informática Básica, Instituto Federal de Educação
Ciência e Tecnologia de São Paulo – campus Capivari. Disponível em:
http://www.ifspcapivari.com.br/cursos/eja/administracao/. Acesso em: 04 abr. 2018.
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enfim

fornecer

educação

para

promover

igualdade

autossuficiência para os sujeitos como direito social.

de

oportunidades

e
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4 OS PERSONAGENS E SUAS NARRATIVAS

Este capítulo foi desenvolvido a partir das entrevistas realizadas com os
alunos idosos dos cursos técnicos do PROEJA e PROEJA FIC no IFSP. O trabalho
de análise buscou analisar os efeitos que essa experiência influência no cotidiano de
suas vidas, suas expectativas, de que modo a sociabilidade se institui nesses
espaços, iniciaremos por buscar entender quem são esses idosos e idosas alunos
do PROEJA e PROEJA FIC.

4.1 Quem são os idosos e idosas do PROEJA?

Primeiramente, são aqueles sujeitos que fogem do cenário comum de
isolamento e monotonia, que caracteriza de maneira geral, a vida das pessoas
idosas que residem nas cidades brasileiras. São em especial aquelas que residem
em cidades do interior de São Paulo e na Capital, que vivenciam o cotidiano em
constante movimento. Evidencia-se que a maioria já estão aposentados, outros a
beira da aposentadoria, desempregados – ainda lutando pela sobrevivência devido à
falta de oportunidades de toda uma vida, bem como trabalhadores autônomos e
formal.
Constata-se que a velhice pode ser vista, assim como as demais etapas do
curso de vida, com totais condições e potencialidades para desenvolvimento, fazendo
com que as fronteiras do envelhecimento sejam transformadas em relação a sua
realidade atual. O olhar sobre a velhice está sendo lentamente modificado.

Revelaremos, neste capítulo, uma maneira diferenciada de lidar com o
envelhecer, apresentando relatos de alunos, que evidencia a quebra da velhice
estigmatizada, que vive o seu período existencial, à espera da aposentadoria, da
doença ou da finitude. Acreditamos que estamos diante de um novo modo de
envelhecer: o idoso estudante.
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4.2 Razões em voltar a estudar e a importância da educação

O anseio pela escolarização esteve presente durante a vida desses sujeitos
desde a infância, quando não tiveram oportunidade de concluir seus estudos em
―idade apropriada‖, até chegarem à velhice. A privação que sofreram, seja por ter
iniciado no mundo do trabalho ainda muito cedo, por falta de acesso a escolas
públicas, ou problemas pessoais e sociais, levou estes sujeitos a uma condição de
excluídos. Como podemos perceber no relato da entrevistada A:
―Eu morava em um sítio, longe da escola, não tive acesso à escola na infância, mas estudei
até o primeiro ano do primário, na época, acabei concluindo o ensino fundamental na minha
vida adulta com o EJA e depois o PROEJA, fiquei muitos anos sem estudar‖.

A privação de um direito levou-os a serem excluídos de diversas situações
vivenciadas em seu percurso de vida, como obter um melhor emprego, maior
remuneração, uma maior e efetiva participação social e crítica na sociedade,
conhecimento de seus direitos e deveres como cidadãos de forma mais ampla. A
privação do acesso à educação de qualidade reflete muitas vezes nas suas
escolhas, no projeto de vida e possibilidades de usufruir uma melhor qualidade de
vida, como aponta a entrevistada A:
―(...) estou desempregada, não tenho tempo de trabalho ou idade suficiente para me
aposentar, vivo da ajuda do meu irmão, que paga meu aluguel, espero que estudando eu
possa quem sabe, conseguir um emprego, não tive acesso à educação adequada na
juventude‖.

Conforme relatos dos entrevistados, o desejo de voltar a estudar só pode ser
realizado na velhice, pois vários fatores contribuíram para isso nessa etapa de vida,
podemos citar a criação dos filhos, a isenção tarifária nos transportes públicos,
facilitando a locomoção, o acesso a ofertas de vagas no âmbito da educação de
adultos, em alguns casos gozam de maior tempo livre para estudar, devido estarem
aposentados.
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Esses alunos voltaram a estudar por razões similares, além do incentivo de
amigos e familiares, existe a necessidade de aprender coisas novas, de fazer outros
cursos além do PROEJA, de se atualizar, qualificar, ou seja, ter novas perspectivas
de vida. Como afirma entrevistado B:
―Fiquei muito anos sem estudar, parei em 1964, aí casei, tive filhos, quando eles ficaram
adultos, resolvi voltar a estudar, pretendo então ser professor de matemática, quando eu
terminar o PROEJA vou iniciar o ensino superior, para tentar realizar um sonho de ser
professor‖.

Sonhar é um constitutivo essencial para a natureza humana, pois alimenta a
vida e arquiteta os planos para uma existência melhor. Independente da etapa da
vida em que se encontre, a motivação e os sonhos são fundamentais. Para as
pessoas idosas, não é diferente, muito pelo contrário, é um fator importante para
estimular os projetos de vida, em consequência melhora a sua qualidade. Foi a partir
dos sonhos sustentados durante o percurso de vida, que esses sujeitos buscaram
pela escolarização, tendo nela um dos objetivos de vida.

De acordo com Paulo Freire (1992, p. 91-92):

Sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma
conotação da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e
homens. Faz parte da natureza humana que, dentro da história, se
acha em permanente processo de torna-se... Não há mudança sem
sonho como não há sonho sem esperança...

Para o entrevistado D que já está aposentado e não vislumbra uma nova
profissão ou arrumar um emprego, têm como razões em voltar a estudar a
socialização e distração:
―(...) estou no PROEJA para fazer novas amizades, ter uma relação e convivência com as
pessoas mais jovens, é aquela sensação de rejuvenescimento, de aprender, espairecer,
higienizar a mente‖.

Ficou claro nos relatos desses alunos que as razões em voltar a estudar têm
como denominador comum, à busca de novas oportunidades, conforme a
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necessidade e anseio de cada um, e isso só está sendo possível através da
educação. Outro fator apontado por esses, como a busca pelo conhecimento, rompe
com um dos maiores mitos que acompanha o idoso, de que não possuem condições
de aprender e que perderem suas capacidades cognitivas, portanto, ao ingressar no
PROEJA, eles vem em busca de quebra desse conceito.

Na visão dos entrevistados, a educação representa algo de muita relevância
no processo da vida, a escola, o aprendizado, a troca de experiências são
destaques em seus discursos. Essa importância dada à educação demonstra de
forma genérica a razão em voltar a frequentar a sala de aula, algo que na juventude
não foi possível ou não teve a devida prioridade. Segundo entrevistado B:
―A educação é essencial para a vida do ser humano, sem a educação, na era que estamos
hoje, no nosso país subdesenvolvido, bem defasado no âmbito da educação, é primordial têla, porém, melhorou muito, mas tem muito a melhorar. Antigamente não tínhamos acesso à
educação como hoje, infelizmente os jovens não valorizam e nem se interessam‖.

Conforme os relatos dos entrevistados a educação e sua importância foram
representados com termos, tais como, ponto máximo, a base da sociedade,
fundamental, de extrema importância - independentemente da idade. Como aponta a
entrevistada H:
―(...) na minha idade a educação é uma satisfação, é muito gratificante, pois na idade certa,
não tive a oportunidade de ser alfabetizada‖.

Apesar da carência ao acesso à educação durante a etapa da juventude, a
educação não deixou de ter o seu devido valor para esses alunos, como fator de
mudança, renovação e progresso.
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4.3 Sobre os efeitos do Proeja no cotidiano de vida, experiência em voltar a
estudar e expectativas

Constata-se nos relatos dos alunos que os efeitos de voltar a estudar teve
impacto positivo, há casos de melhora na autoestima, no humor, nas relações
interpessoais, nas atividades cotidianas, e até em casos de depressão como no
caso da entrevistada E:
―O estudo está sendo muito bom pra melhorar minha saúde, a minha falta de memória,
estava em um processo de depressão, tomando medicamentos e com distúrbio do sono,
voltar a estudar melhorou minha vida de forma geral‖.

No caso do entrevistado D o único aluno a não vislumbrar uma colocação
profissional, relata que:
―(...) está sendo sensacional, pois estou aposentado, trabalhei muito durante toda vida, não
quero um emprego, mas pra mim está sendo uma forma de distração uma ocupação, estou
deslumbrado em conviver com pessoas mais jovens no curso‖.

Em relação às atividades cotidianas há relato de uma aluna que depois de
iniciar o PROEJA FIC, conseguiu tirar a Carteira de Habilitação CNH, como também
adquiriu mais experiência, como realizar um trajeto no transporte público com mais
segurança e pagar uma conta, ou seja, ampliou e a encorajou para novos desafios.

O aumento do entusiasmo e ampliação no relacionamento interpessoal são
alguns dos efeitos no cotidiano relatados por esses alunos, como no caso do
entrevistado C:
―(...) o Proeja me proporcionou mais ânimo, uma maior integração com as pessoas mais
jovens, minha vida ganhou mais energia‖.

Para esses alunos, frequentar o PROEJA representa entrar em contato direto
com o conhecimento, com o novo, demostram prazer de se envolverem com o
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mundo acadêmico (espaço físico, aulas, professores, colegas de curso, etc). Como
afirma entrevistada I:
―O ensino técnico está sendo um aprendizado a mais, pois até então tinha pouca
escolaridade e a convivência está sendo muito agradável, conhecer novas pessoas ter uma
rotina, acaba me motivando para novas possiblidades‖.

Constata-se que os professores, bem como os coordenadores dos cursos,
servidores da instituição, são peças fundamentais para o quadro de satisfação
desses alunos, foram destacados nos relatos a atenção, o acolhimento e à
disposição desses profissionais, que os deixam mais à vontade no ambiente escolar,
que possibilita a permanência na escola. Elogiam o tratamento dispendido a eles por
todos no IFSP, mas o destaque dos relatos está à relação com os professores e
coordenadores dos cursos, como refere o entrevistado G:
―(...) estou me sentindo muito bem em estar me qualificando, os professores e
coordenadores são muito acolhedores, me fornece todo suporte para prosseguir no curso‖.

Os alunos em seus relatos demonstram que seus projetos iniciais, ao voltar a
estudar foram ampliados. Se ao voltar a frequentar uma instituição de educação
inicialmente almejavam aprender, adquirir conteúdos didáticos, a vivência escolar
lhes proporcionou uma restruturação dos sonhos, levando-os a elevar a
autoconfiança, e se permitirem a ousar e desafiar seus limites, bem como provocar
mudanças positivas no seu projeto de vida. Como afirma a entrevistada F :
―(...) inicialmente a vontade de voltar a estudar era apenas concluir o ensino médio com o
técnico, algo que não foi possível antes, mas depois percebi que posso muito mais, como
fazer faculdade e ter a profissão dos meus sonhos, mesmo sendo idosa. Hoje tenho mais
confiança para enfrentar as minhas limitações‖.

A experiência de voltar a estudar e ser aluno do PROEJA no contexto geral
dos entrevistados está sendo de boa à ótima, porém no caso da, (entrevistada H)
existe a dificuldade de acompanhar o curso, pois o considera ―muito puxado‖.
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A dificuldade de aprendizado é uma realidade dos 99,9% dos alunos
entrevistados, as disciplinas mais citadas nesse aspecto são a matemática e
português, constata-se que existe uma defasagem escolar, devido a fatores como
entrada tardia na escola, muitos anos afastados dos meios educacionais, entre
outros. Entretanto, embora existam as dificuldades, por outro, não constatamos
como fator que os desanimam em continuar, porém o entendimento dos professores,
assim como a busca de estratégias para o enfrentamento das dificuldades é
fundamental, para não ocasionar em evasão e reprovação desses alunos.
―Eu espero que com a conclusão do curso, continuar a estudar, mesmo com minhas
limitações de aprendizagem‖ (Entrevistada D).

Foi possível constatar nos relatos dos alunos que a experiência de voltar a
estudar lhes causa satisfação, pois estão gerando novos desejos, desafios e mais
sentido em suas vidas, conforme aponta Beauvoir (1990) é necessário buscar
objetivos que proporcionam sentido à vida para que a velhice não se torne um fardo.

As expectativas da maioria dos entrevistados vêm de encontro com suas
necessidades que se baseiam em, obter uma nova profissão, mudar de profissão,
iniciar o ensino superior, ou arrumar um emprego, como no caso da entrevistada I:
―As minhas expectativas é terminar o curso e trabalhar de recepcionista, tendo
conhecimento nunca é passado pra trás‖.

Sendo assim, as expectativas em curso desses alunos estão em pleno
movimento de ação, para a sua conquista e do anseio de que dias melhores virão.

4.4 Sobre a relação Intergeracional

A relação intergeracional se baseia no convívio de uma ou mais gerações. De
acordo com Goldman (2002, p. 8):
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A intergeracionalidade é um conceito que se vive, que se aplica à
vida cotidiana. É uma forma de aproximação dentre as gerações para
melhor compreender e buscar solidariedade soluções aos problemas
que envolvem todas as faixas etárias. É preciso redescobrir,
desenvolver uma cumplicidade, retomar o senso de coletividade,
sobrepujando o individualismo.

Foi considerado neste conteúdo, sobre de que modo se desenvolve essas
relações no espaço institucional do PROEJA e PROEJA FIC, mediante as
construções que vão se fortalecendo entre os idosos estudantes e sua rede social.

Um dos assuntos mais citados pelos entrevistados foi a amizade estudantil
que de acordo como Ramos (2008), traz para o presente o tempo já vivido,
efetivamente, ou ilusório, imaginário, desejado, ou experimentado pelos seus filhos e
netos.

Conforme relato dos entrevistados constata-se que o PROEJA amplia as
possibilidades de amizade, onde os idosos estudantes vão criando uma série de
laços de solidariedade e sociabilidade.

Podemos notar a alegria da entrevistada A ao mostrar um vídeo de seu
celular que registra a celebração de seu aniversário em sala de aula, realizada por
colegas de classe. Fica claro como essa relação influência de forma positiva na sua
autoconfiança.

Para a entrevistada A, a amizade que vivência no PROEJA propicia
oportunidades de encontros, cumplicidade e de rejuvenescimento. Desse modo, a
forma que essas relações se manifestam no seu cotidiano escolar, vão dando
significados para a vida desses sujeitos.

Através das experiências, conquistas e perdas que fazem parte de todo
processo de existência, e não somente na velhice, o vínculo de amizade criado no
espaço educacional e também nas atividades extraclasse, propícia um momento
novo de viver a amizade entre os idosos estudantes.
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Ao ser indagada sobre como avalia a relação intergeracional com os colegas
de curso, a entrevistada A afirmou:
―(...) A relação com os colegas de turma, é muito boa, de amizade, cumplicidade, me sinto
uma adolescente com os colegas jovens, estudamos juntas, nos divertimos e trocamos
informação‖.

Esse tipo de amizade que acontece no espaço do PROEJA, que colegas de
curso estendem o relacionamento para sua vida pessoal, são relações que não tem
uma hierarquia, mas que convivem e compartilham certas afinidades e valores em
comum. A amizade em sala de aula traz em sua essência a aprendizagem, são
amigos que se agregam através do conhecimento e da busca de novas experiências
estudantis. Para a entrevistada I:
―(...) Está sendo muito gratificante estar no meio dos jovens, estou rejuvenescendo no meio
deles, estou muito feliz‖.

Entretanto nesses espaços frutíferos para as relações de amizade, união e
solidariedade, também existem os conflitos. Houve muitas queixas por parte dos
entrevistados quanto a postura dos alunos mais jovens, relacionado a falta de
respeito com os professores, barulho e desinteresse. Como afirma entrevistado B:
―(...) Observo a falta de interesse em estudar dos mais jovens, eles atrapalham a aula,
também tem a falta de garra, a relação poderia ser melhor se eles tivessem mais interesse
em aprender, em consequência não atrapalharia tanto a aula do professor‖.

No caso da entrevistada E refere que:
―(...) a relação com os alunos mais jovens é mais ou menos, devido às picuinhas, vou
tirando de letra, mas percebo o preconceito pela diferença de idade‖.

Para Goldman (2002), mesmo considerando que cada geração tem seu
interesse, há de se considerar que o repasse de experiências entre gerações
estabelece um canal de comunicação que potencializa as trocas, ampliando as
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possibilidades do exercício da cidadania e da construção de uma sociedade de
solidariedade, entretanto, o pacto geracional não ocorre sem conflitos, existe, porém
uma possibilidade de negociação de diálogo e de superação das divergências, rumo
a uma sociedade permeada de solidariedade.

No caso dos alunos entrevistados podemos observar que apesar dos conflitos
a maturidade apresentada por esses, é o ponto chave para a superação dessas
questões. Como aponta a entrevistada C:
―(...) Apesar das dificuldades, entendo que o jovem tem outra mentalidade, por isso, procuro
ter um bom relacionamento com todos‖.

O processo de intergeracionalidade é multifacetado e multidimensional, podese considerar que através da relação com as gerações mais velhas, permite aos
jovens conhecer uma realidade distinta da deles, assim como adquirir conhecimento,
experiência e aprendizado mútuo. Os idosos ao se aproximarem dos mais jovens,
podem se aproximar de um novo contexto de vida, permeada de inovações,
emoções, afeto e cumplicidade, como constatamos nos relatos dos entrevistados, e
para ambas as partes um aspecto primordial que é a quebra do preconceito
geracional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em um país marcado pelo crescente envelhecimento populacional, a
sociedade tem sido levada a rever seus projetos político-sociais, econômico, cultural
e educacional. A velhice aos poucos passou a ser vista como uma etapa de vida no
qual se pode viver com entusiasmo, satisfação, realização pessoal e, também, de
forma produtiva.

Entretanto, ao se considerar a situação atual do idoso no país, é preciso
destacar a precariedade dos serviços públicos oferecidos para esse segmento.

Constata-se que as políticas educacionais de alfabetização foram ineficazes
ao longo de sua história, sendo que o país ainda apresenta altos índices de
analfabetismo, principalmente entre a população de idosos.

A educação é uma potente ferramenta para o envelhecimento participativo
em que o idoso possa exercer sua autonomia e cidadania e adquirir novos
aprendizados. Entretanto, pode-se constatar que a educação para formação técnica
e superior ainda não é considerada como uma alternativa sólida na legislação
vigente que contempla o segmento idoso.

Os alunos do PROEJA e PROEJA FIC evidenciam a quebra da velhice
estigmatizada, demonstrando que independentemente da idade, ainda possuem o
interesse em obter uma formação técnica, para busca de melhoria na condição de
vida. Falar em um novo paradigma do envelhecimento, implica romper com a
imagem que se tem da velhice como um período de perdas devido ao declínio
biológico, de inatividade e falta de realizações. Essa visão da velhice é um aspecto
de nossa cultura, reforçada pela sociedade.

Os relatos analisados, nesta pesquisa, demostram que a educação vem lhes
promovendo efeitos positivos, que se manifestam no seu cotidiano de vida, como
aumento da autoestima, melhora nas condições de saúde e psicológica, ampliação
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nas relações interpessoais, promovendo maior expectativa de vida, autonomia e
emancipação. O retorno aos meios educacionais vem aumentado seus espaços de
convívio social, gerando o desejo de obter mais conhecimento, pois a maioria
desses sujeitos, desejam iniciar o ensino superior, assim potencializando a forma de
relaciona-se com o mundo e fazer parte ativamente dele.

Constata-se que esses alunos apresentam muitas expectativas ao finalizarem
o curso, demostrando que os projetos de vida foram renovados, em busca de
concretizar desejos, sonhos que não foram possíveis na juventude. Diante disso, o
PROEJA e PROEJA FIC como alternativa para o segmento idoso necessita haver o
compromisso com a utilização de metodologias que respeitam suas características
de alunos idosos, levando em consideração o modo de repassar os conteúdos
curriculares, com modelos pedagógicos específicos, que incorporem os valores, a
cognição, e as particularidades próprias dessa faixa etária.

Diante desta realidade, para a efetivação de políticas públicas educacionais
no segmento idoso, é imprescindível à participação do Estado e da sociedade, numa
atitude ética, consciente e cidadã que valorize o envelhecimento participativo.

O acesso à educação deve contemplar todos os níveis de ensino, garantindo
a qualidade, permanência e sua continuidade, respeitando e considerando as
particularidades e especificidades dessa população. Todas as fases do ser humano
necessitam de atenção e respeito, é imprescindível fazer respeitar os direitos
humanos, pela lógica da dignidade para qualquer indivíduo, independentemente de
faixa etária. Dessa maneira, o idoso deve ser alvo de estudos e preocupações na
tentativa de constante redimensionamento de seus direitos e obrigações,
possibilitando uma vida digna e de boa qualidade.

Enfim, a educação é direito de todos e não apenas das gerações mais jovens,
sendo instrumento de inclusão e participação social, que contribui para uma efetiva
cidadania.
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ANEXO 1 – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(TCLE)
Este é um convite para você participar da pesquisa A experiência dos alunos idosos no
PROEJA e PROEJA FIC – Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à
Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos do IFSP, elaborada no
âmbito do Programa de Estudos Pós-Graduados em Gerontologia da Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo, na condição de Mestranda em Gerontologia, pela pesquisadora Cibele
Sales da Silva.
A pesquisa visa analisar os efeitos do PROEJA no cotidiano dos alunos com idade
acima de 60 anos.
Para a realização do estudo é necessário conhecer os sujeitos com esse perfil, que
estejam matriculados no PROEJA, a fim de contribuir por meio de relato acerca dos efeitos do
programa no seu cotidiano, suas razões em cursá-lo, experiência e perspectivas em relação ao
curso.
Considerando o exposto, para a pesquisa de campo serão realizadas entrevistas
semiestruturadas, com questões pertinentes ao tema, utilizando a gravação de áudio.
A adesão é voluntária e você tem garantido o direito de não aceitar participar ou de
retirar sua permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo ou problema.
Esclareço que as informações colhidas pela pesquisa serão divulgadas apenas em eventos ou
publicações científicas, sem a identificação do seu nome, respeitando os protocolos oficiais da
ética em pesquisa.
Informo ainda que você ficará com uma cópia deste termo e durante todo o período da
pesquisa, poderá solicitar esclarecimentos sobre qualquer dúvida, diretamente com a
responsável pelo estudo, através do endereço eletrônico: cibelesocial@gmail.com.
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AUTORIZAÇÃO

Eu ....................................................................................................................................... após
a leitura deste documento e tendo a oportunidade de dialogar com o pesquisador (a),
responsável para esclarecer todas as minhas dúvidas, acredito estar suficientemente informado
(a) sobre minha participação na pesquisa, ficando esclarecido que a participação é voluntária e
que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem qualquer penalidade. Estou
ciente também da relevância, dos objetivos e dos procedimentos da pesquisa dos quais
participarei, da identificação do meu nome e sigilo das demais informações. Diante do
exposto, expresso minha concordância e espontânea vontade de participar deste estudo.

________________________________
Assinatura do (a) voluntário (a)
Ou representante legal

Declaro

que

obtive

de

forma

apropriada

e

voluntária

o

TCLE

do

(a)

.............................................. (ou representante legal) para participação neste estudo.
________________________
Assinatura do (a) pesquisador (a).
São Paulo,____ de _________ de 2017.
Cibele Sales da Silva
Mestranda em Gerontologia do Programa de Estudos Pós-Graduados em Serviço
Social/Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Orientadora: Maria Helena Villas Boas Concone.
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ANEXO 2 – ROTEIRO DE ENTREVISTA

 Boas Vindas;
 Apresentação;
 Agradecimentos;
 Exposição dos objetivos, esclarecimentos sobre a pesquisa, as instituições
participantes, termo de confidencialidade.

Tópicos Orientadores para a Entrevista

1. Efeitos do PROEJA para o cotidiano (dia a dia).
2. Razões (motivos) em cursar o Ensino Técnico do PROEJA.
3. Perspectivas (expectativas) em relação ao curso.
4. Avaliação da relação intergeracional com os colegas de curso, jovens, adultos
com idade inferior a 60 anos.
5. Experiência em voltar ou continuar a estudar, especificamente um curso de
ensino médio ou fundamental com formação profissional.
6. Dificuldades de aprendizagem.
7. A importância da educação.
8. Sugestão quanto aos cursos do PROEJA.
9. Acolhimento dos profissionais do PROEJA aos estudantes idosos.

