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Resumo: O artigo apresenta resultados da pesquisa do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação Científica (Pibic) vinculada ao Projeto de pesquisa Educação de Jovens e Adultos
na Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME): história e memória, a qual é um
subprojeto da pesquisa do Centro Memória Viva (CMV) – Documentação e Referência em
Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Popular e Movimentos Sociais do Centro-
Oeste. O objetivo deste foi dar continuidade ao acompanhamento e avaliação da construção
do  currículo  integrado  na  EJA em escolas  da  SME no  curso  do  Programa  Nacional  de
Integração da Educação Profissional com Educação Básica na Modalidade de EJA no Ensino
Fundamental (Proeja-FIC) com financiamento do Programa Nacional de acesso ao Ensino
Técnico e Emprego (Pronatec), à luz do referencial de Paulo Freire, visando contribuir com a
sistematização dos dados da pesquisa desde julho/2012. Trata-se de um estudo de caso, com
observação,  registro,  sistematização  e  análise  da  formação  continuada  de  professores  do
Proeja-FIC/Pronatec na FE/UFG e  in loco em uma escola, com acompanhamento da práxis
educativa;  análise  documental  e  de  questionários  e  entrevistas  aplicados  aos  educandos,
educadores  e  outros  profissionais  da  escola.  O  artigo  contextualiza  a  EJA e  o  Proeja-
FIC/Pronatec na SME; apresenta e analisa a formação continuada de professores e a vivência
do  currículo  integrado,  utilizando,  entre  outros, o referencial  freireano,  marxiano  e
vygotskyano  na  análise  dos  dados.  Os  resultados  apontam  que  a  formação  continuada
proporcionou  aos  professores  novas  possibilidades  de  trabalho,  contribuindo  com  a
construção do currículo interdisciplinar e integrado no Proeja-FIC.
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Introdução

O desenvolvimento do plano de trabalho do Pibic 2014/2015 teve como objetivo dar

continuidade  ao  acompanhamento  e  avaliação  da  construção  do  currículo  integrado  no

Programa  Nacional  de  Integração  da  Educação  Profissional  com  Educação  Básica  na

Modalidade de EJA no Ensino Fundamental (Proeja-FIC) com financiamento do Programa

1 Bolsista do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic), no período de 01/08/2014 a 
31/07/2015, vinculado ao projeto geral de Pesquisa e Extensão do “Centro Memória Viva (CMV) – 
Documentação e Referência em EJA, Educação Popular e Movimentos Sociais do Centro-Oeste”, da Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG); e-mail: andreia.ufg@gmail.com.
2 Orientadora da bolsista, coordenadora do projeto de Pesquisa Educação de Jovens e Adultos na Secretaria 
Municipal de Educação de Goiânia (SME): história e memória, vinculado ao CMV, da FE/UFG; e-mail: 
me.castrorodrigues@gmail.com. Artigo revisado pelo orientador.

mailto:me.castrorodrigues@gmail.com


Nacional  de  acesso  ao  Ensino  Técnico  e  Emprego  (Pronatec),  o  Proeja-FIC/Pronatec  da

Secretaria  Municipal  de  Educação  de  Goiânia  (SME),  contribuindo  com  o  registro  e

sistematização dos dados dessa experiência.

Neste  trabalho,  acompanhamos  a  formação  continuada  dos  formadores  das  dez

escolas na Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), nos anos de

2013 e 2014; e no primeiro semestre de 2015, a formação dos coordenadores,  apoios das

Unidades Regionais de Educação (URE's) e professores pesquisadores, que assumiram esta

função ao longo da experiência; bem como acompanhamos,  in loco, a formação continuada

dos  professores,  planejamento  pedagógico  para  a  construção  do  currículo  integrado  e  o

desenvolvimento  das  aulas  compartilhadas,  da  Escola  M.T.I.J.N.M.,  com  o  objetivo  de

verificar  como  o  currículo  integrado  se  realiza  nesta  escola.  No  decorrer  do  processo

assistimos e contribuímos com a organização e registro das atividades, reuniões, estudos e das

formações dos formadores, do Grupo de Pesquisa do Observatório da Educação (Obeduc) e

do CMV, juntamente com os professores  pesquisadores  representantes das dez escolas  do

Proeja-FIC/Pronatec.

Utilizamos  como  instrumentos  de  pesquisa  além  da  observação,  a  análise

documental, questionários e entrevistas com educandos, educadores e outros profissionais que

atuam na escola no Proeja-FIC/Pronatec. Todo o acompanhamento, registro, sistematização e

análise dos dados dessa experiência contribuirá para enriquecer o acervo do CMV, com vistas

a auxiliar  na composição da memória da história  recente da EJA em Goiânia,  bem como

possibilitar  futuras  pesquisas.  Participamos  ainda  dos  seminários  de  pesquisa  do  CMV e

Obeduc, demonstrando como o currículo no Proeja-FIC/Pronatec está sendo constituído.

Contextualizando a Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos na SME de Goiânia

Ao  longo  de  duas  décadas,  pesquisas de  mestrado  –  MACHADO,  1997;

RODRIGUES,  2000;  CALIXTO,  2004;  SILVA,  2004;  GOMES,  2006;  SANTOS,  2007;

COSTA, 2008 etc. – da FE/UFG, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e

plurinstitucionais sobre a EJA na SME, têm levantado o perfil dos educandos, indicando que

muitos não tiveram a oportunidade de acesso a uma formação que pudesse prepará-los para

atuar no mundo do trabalho. Trata-se de uma mão de obra muitas vezes desqualificada para

atender as exigências do mercado, contribuindo para que muitos assumam postos de trabalhos

em condições  precárias e de informalidade para a maioria  dos pesquisados e,  ainda,  uma

formação sem a integração da educação profissional (EP) com a educação básica (EB), além

de apresentarem nos estudos a dificuldade em conciliar escola e trabalho.



Um breve  histórico  da  EAJA na  SME faz-se  necessário  para  a  compreensão  do

contexto no qual está inserido o Proeja-FIC. A SME de Goiânia foi criada na década de 1960,

porém  a  administração  de  suas  escolas  ainda  estava  vinculada  à  Secretaria  Estadual  de

Educação de Goiás, e de acordo com (RODRIGUES  et al.,  2013)  o ensino destinado aos

jovens e adultos no noturno ainda era realizado na forma de supletivo, e seguia as orientações

do governo federal. Na década de 1980, dentre outros aspectos, devido à insatisfação com os

resultados dos Cursos Supletivos, ocorreu a transformação destes em ensino regular noturno,

contudo  este  ensino  para  os  adultos  tinha  o  mesmo  currículo  destinado  às  crianças  e

adolescentes.

A trajetória da EJA na SME tem uma relação muito próxima com as experiências dos

movimentos populares surgidos na década de 1960, ligados à cultura e à educação de adultos,

que influenciaram, na década de noventa, a organização de uma proposta específica para a

EJA na SME de Goiânia, quando houve o interesse da SME de Goiânia, em realizar “[...] um

projeto  de  educação  que  defendia:  a  escola  pública  popular  gratuita,  democrática  e  de

qualidade” (CUNHA et al., 2007, p. 21). Assim a SME de Goiânia constituiu, em 1992, após

muitas lutas com avanços e retrocessos, a sua primeira Equipe de Ensino Noturno.

Esta proposta específica de EJA tem suas raízes no “Projeto Intenções de Estudos”,

criado na FE/UFG, sob coordenação de Maria Helena B. Café, que objetivava descobrir quem

eram os adolescentes analfabetos e como poder-se-ia organizar uma escola e uma metodologia

capazes de lhes orientar na construção da sua identidade e cidadania. Em 1991 a FE/UFG

elaborou um projeto com ações,  entre  outras,  para “Produção e  conhecimento na área da

Metodologia  de  Alfabetização  para  Meninos  e  Meninas  com  Defasagem  Idade/Série  no

Ensino Fundamental” (MACHADO, 1997-b), aprovado em 1992, que contou com verbas do

Programa Nacional de Alfabetização e Cidadania (PNAC) e a parceria da SME na realização.

Esta experiência gerou resultados positivos e, em 1993, na gestão do Partido dos

Trabalhadores, a partir das reflexões e da experiência vivenciada no “Intenções de Estudo”, o

grupo gestor da SME procurou vincular as aprendizagens advindas dos estudos e pesquisas

coordenados por Café, buscando superar as dificuldades diagnosticadas na EJA da SME, e

elaborou  um  novo  projeto  que  respeita  as  necessidades  dos  educandos  trabalhadores

adolescentes, jovens e adultos, do noturno, originando a “Experiência Pedagógica de 1ª a 4ª

Séries do Ensino Fundamental para Adolescentes, Jovens e Adultos” da SME, denominada

Projeto AJA, organizado por módulos.



Em  2000  foi  aprovada  a  Base  Curricular  Paritária  da  EAJA,  pelo  Conselho

Municipal de Educação3 (CME), garantindo que todos os componentes curriculares tivessem a

mesma carga  horária  e  que  fossem tratados  de  forma igualitária,  uma vez  que todos são

importantes no processo de ensino-aprendizagem. Houve ainda a transformação da Equipe de

Ensino Noturno em Divisão de Ensino Noturno e posteriormente esta, em 2001, compôs a

Divisão de Educação Fundamental  de Adolescentes  Jovens e  Adultos (DEF-AJA),  que se

encarregaria  de  articular,  pensar  e  propor  políticas  para  a  EJA,  além de  receber  o  apoio

pedagógico  das  cinco  URE’s  e  do  Centro  de  Formação  de  Profissionais  da  Educação

(CEFPE). A criação da DEF-AJA teve como intuito,

A constituição de um espaço próprio para a discussão da EJA [que] resultou
numa  tentativa  de  mudança  na  forma  de  atendimento  na  rede  regular
noturna,  alterando  horários,  organização  curricular,  formas  de  avaliação,
período de matrícula, avanço e classificação dos alunos, [...] (MACHADO
et. al., 2007, p. 212). 

Esta Divisão ampliou-se o Projeto AJA, com a criação do Projeto de Alfabetização

de Jovens  e  Adultos  (Projeto AJA-Expansão),  desenvolvido com educadores  populares,  e

conta com a parceria de movimentos sociais e entidades que se comprometem na mobilização

dos alunos, a disponibilizar espaços físicos para a realização das aulas e, ainda, cedem parte

da carga horária do trabalhador para que eles possam estudar. Este Projeto trabalha orientado

pelos princípios da educação popular.

O AJA-Expansão foi a construção de uma parceria da Secretaria Municipal
com mais de cem entidades populares: igrejas, sindicatos, empresas públicas
do Município e Universidades Federal e Católica de Goiás (UFG e UCG)
para mobilização/alfabetização inicial de jovens e adultos, para que possam
dar continuidade ao processo de escolarização no Ensino Fundamental. [...]
(MACHADO et al, 2007, p. 213).

Em  2004,  os  princípios  do  Projeto  AJA foram  estendidos  para  todo  o  ensino

fundamental,  com a terminologia de EAJA, que abriga o Proeja-FIC. Segundo a Proposta

Político-Pedagógica da EAJA (PPP-EAJA):

A educação  de  adolescentes,  jovens  e  adultos  tem  especificidades  que
requerem  um  atendimento  diferenciado:  garantir  o  acesso  a  educação
fundamental  em  horário  compatível  com  as  condições  do  educando
trabalhador, carga horária e currículo voltados a sua realidade, bem como
flexibilidade de frequência para o educando trabalhador, de matrícula e de
avanço a qualquer momento do ano letivo, com o objetivo de possibilitar a
sua formação escolar  de acordo com as condições e os conhecimentos já
adquiridos pelos educandos dessa modalidade. (GOIÂNIA, 2012, p. 26).

Sendo assim, buscando realizar o atendimento a estas especificidades, a organização

do currículo fundamenta-se na “[...] concepção humanista e histórico-dialética de formação do

3 O CME de Goiânia foi criado pela Lei 7.771, de 29 de dezembro de 1997.



sujeito, na compreensão da prática pedagógica como uma atitude política e dialógica que visa

a construção do conhecimento e cria possibilidades de interferência do sujeito na sociedade”.

(GOIÂNIA,  2012,  p.  07).  Logo,  os  seus  princípios  de  conhecimento,  linguagem,

aprendizagem e trabalho são os mesmos que regem também o Proeja-FIC.

Na organização e trabalho com o currículo é fundamental levar em consideração o

conhecimento que o aluno traz de experiências anteriores, devendo partir desses para ensinar

o conhecimento científico, sistematizado e construído historicamente pela humanidade. Pois,

como nos fala Freire (1989), a leitura de mundo precede a leitura da palavra e esta deve

ampliar a leitura daquele.  Este  ensino visa a uma ação transformadora,  que somente será

possível através de aprendizagens significativas que possibilite aos alunos articular aquilo que

já sabem com os conteúdos científicos aprendidos na escola. Nesta aprendizagem significativa

a linguagem tem papel fundamental, “[...] pois é por meio dela que o homem adquire formas

de  lidar  com objetos  do  mundo  exterior”  (GOIÂNIA,  2012,  p.  29),  pois  é  por  meio  da

compreensão e da percepção crítica dos fatores do meio social em que vive, que os alunos

realizarão a “[...] apropriação e a construção de uma linguagem mais adequada à expressão de

suas ideias, como participante do processo de transformação de si e de sua realidade” (idem).

Para que ocorra esta aprendizagem significativa com vistas à uma formação crítica

para o aluno, é imprescindível que a organização curricular seja pautada no trabalho coletivo

da escola, o qual inicia-se no momento da elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP),

que deve ser flexível, pois ele poderá modificar-se de acordo com as necessidades dos alunos,

observando sempre a realidade de cada escola. Assim, para atender ao público jovem, adulto e

idoso da EAJA em Goiânia, a partir de 15 anos de idade, a SME mantém a seguinte estrutura:

Projeto AJA-Expansão; turmas seriadas e multisseriadas de 1ª a 4ª séries, na escola ou em

extensão desta; turmas seriadas e de organização alternativa4 de 5ª a 8ª séries; organização

alternativa com coletivo único5; Proeja-FIC quer seja com recursos do Pronatec ou não. Esta

forma de atendimento da EAJA intenciona, com base nos princípios da Educação Popular, ir

até onde o aluno está e não apenas esperar que o educando da EJA busque a escola, pois

4 Organização proposta em 2003, com o objetivo de garantir o direito de continuidade à escolarização para 
aqueles locais cuja demanda não é suficiente à abertura de escolas e/ou turmas para o atendimento já estruturado 
na EAJA de 5ª à 8ª série. Nesta organização são modulados 5 professores que assumem componentes 
curriculares organizados por áreas de conhecimento e não por disciplina: Comunicação – Língua Portuguesa e 
Estrangeira; Desenvolvimento lógico-matemático; Ciências Naturais – Ciências; Jogos e Expressão – Educação 
Física e Arte; Ciências Socioambientais – Geografia e História.
5 Nesta Organização o coletivo de professores lotados em uma unidade escolar atua em duas escolas agrupadas 
para o atendimento de 5ª à 8ªséries. São modulados 8 profissionais, um para cada disciplina, com carga horária 
de 14h na escola A e 16h na escola B. Os professores revezarão nas duas escolas, permanecendo 4 em cada.



compreende-se que é necessário mobilizar esses sujeitos para que possam concretizar o direito

ao seu processo educativo.

O Proeja-FIC/Pronatec na EAJA da SME de Goiânia

O Proeja foi instituído pelo governo federal em 24 de junho de 2005 através do

Decreto 5.478/2005. Nesse primeiro momento o Programa integraria a EP ao Ensino Médio

na Modalidade de EJA e seria desenvolvido nos Centros Federais de Educação Tecnológica,

Escolas Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas vinculadas às

Universidades Federais. Entretanto, de acordo com Ciavatta (2012), esse atendimento seria

apenas  para  acolher  as  “[...]  demandas  por  qualificação  e  requalificação  profissional  da

população adulta de baixa escolaridade, por meio de uma rede específica de cursos de curta

duração, [...] dissociados da educação básica e de um plano de formação continuada” (p. 80).

Porém, houve uma grande insatisfação e muita pressão dos movimentos organizados

da sociedade quanto a estrutura do Programa, sendo exigida mudanças na forma de se ofertar

o Proeja. Nesse sentido em 13 de julho de 2006, o Decreto 5.478/2005 foi revogado pelo

Decreto 5.840/2006, e a partir de então os cursos e programas oferecidos pelo Proeja puderam

também ser  integrados  ao  ensino  fundamental,  “[...]  objetivando  a  elevação  do  nível  de

escolaridade  do  trabalhador,  no  caso  da  formação  inicial  e  continuada  de  trabalhadores”

(BRASIL, 2006, art.  2º § 1).  De acordo com o referido documento,  nesta nova forma de

organização  o  Proeja  passou  a  ser  ofertado  também  pelo  sistema  de  ensino  estadual  e

municipal, e por entidades vinculadas ao sistema S.

[...]  a  integração  da  Educação  Profissional/formação  inicial  e  continuada
com o ensino fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos visa
contribuir  para  a  melhoria  das  condições  de  inserção  social,  econômica,
política  e  cultural  dos  jovens  e  adultos  que  não  concluíram  o  ensino
fundamental.  Assim,  essa  nova  possibilidade  educativa  considera  as
especificidades do mundo do trabalho, mas não se restringe a elas (BRASIL,
2007, p. 20).

Além disso,  o  Documento  Base  Proeja  Formação  Inicial  e  Continuada –  Ensino

Fundamental (BRASIL, 2007) ressalta que a formação do Proeja 

[...]  colaborará  de uma  forma mais  imediata  e  direta  para  a  qualificação
profissional.  Mas é  fundamental  percebê-la  também numa  perspectiva de
longo prazo, mais ousada, ou seja, devem-se criar as condições para que os
concluintes  possam  efetivamente  retomar  sua  trajetória  educacional  e
continuar os estudos no nível médio, o que poderá contribuir, inclusive, para
o acesso ao ensino superior (p.19).

Para Ferreira (2012) o Proeja é um Programa que pretende trazer de volta para a

escola os jovens e adultos que tiveram de deixar de estudar por vários motivos, entre eles



principalmente, o trabalho. Estes jovens e adultos não tiveram a oportunidade de frequentar

regularmente  uma  escola,  e  consequentemente  não  concluíram  os  estudos  em  nível

fundamental,  assim,  o  Proeja  “[...]  pretende  possibilitar  o  acesso  à  educação  geral  e  à

profissional na perspectiva de uma formação integral”. (p.104). Portanto, o Proeja forma para

o trabalho, mas, ao mesmo tempo, promove o princípio da justiça social, uma vez que são as

condições de pobreza que leva muitos, se não a maioria, desses jovens e adultos a deixarem

de estudar e ficar longe da escola porque precisam trabalhar para sobreviver. Logo, Ferreira

(2012), ressalta que a formação integral que o Proeja oferece, tem como objetivo superar uma

divisão histórica existente na EJA entre a cultura geral e a cultura técnica.

Para superar esta fragmentação “[...]  na busca da integração proposta pelo Proeja

entre  o  ensino  fundamental  e  a  formação  inicial  para  o  trabalho,  faz-se  necessário  o

conhecimento das especificidades desses campos, incorporando-os na construção do currículo

integrado  (BRASIL,  2007,  p.  27).  Ferreira  (2012)  destaca  que  essa  construção  busca

estabelecer uma relação entre conhecimentos gerais e específicos, que necessita ser planejada

e executada continuadamente ao longo de toda a formação do aluno.

Para construir o currículo integrado, é necessário pensar numa reorganização
curricular  para  que  o  espaço  dos  chamados  conteúdos  escolares  seja
redimensionado e redirecionado sem desqualificá-lo, promovendo integração
entre os saberes de formação geral e os de formação profissional. (BRASIL,
2007, pp. 34-35).

Com uma sensibilidade de escuta aos sujeitos da EAJA e por compreender que a

formação destes trabalhadores-alunos necessita ser integral e omnilateral, a SME de Goiânia

implantou, desde o ano de 2010, a experiência do Proeja-FIC no segundo segmento do ensino

fundamental,  com  o  objetivo  de  integrar  a  EB  à  EP.  O  objetivo  foi  integrar  o  ensino

fundamental na modalidade de EJA, ao mesmo tempo em que se fazia a qualificação dos

alunos para o mundo do trabalho, proporcionando uma formação integral.

Essa  experiência  foi  desenvolvida  inicialmente  em uma escola  situada  no Bairro

Jardim  Novo  Mundo,  numa  parceria  entre  a  SME  de  Goiânia  e  o  Instituto  Federal  de

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), sendo implantada uma turma do curso de

Auxiliar  de Cozinha,  que aconteceu no período noturno para os alunos da EAJA. Para o

desenvolvimento dessa turma experimental a SME disponibilizou sua estrutura física e os

professores para oferecer a EB, enquanto que o IFG os profissionais da EP.

A primeira turma do Proeja-FIC na SME concluiu o curso após dois anos e meio,

sendo os alunos certificados tanto pela EB como pela EP. Após uma avaliação, a experiência

foi considerada animadora porque teve boa aprendizagem e pouca evasão, sendo assim, a



maioria  dos  alunos conseguiu  concluir  o  curso e  grande parte  deles  seguiu estudando no

Proeja do IFG, em nível médio. Essa experiência inicial teve uma avaliação positiva, e em

2013 ela foi renovada e ampliada para mais nove escolas da SME de Goiânia, contando agora

com: a parceria da FE/UFG que ficou encarregada de realizar a formação dos profissionais

envolvidos  com o  desenvolvimento  do  Proeja-FIC;  e  recursos  do  Programa  Nacional  de

acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). A partir de então, a experiência passou a

denominar-se Proeja-FIC/Pronatec.

Para  a  continuidade  da  experiência  em 2012  foi  realizada  uma pesquisa  junto  à

comunidade escolar, a fim de escolher os cursos que seriam implantados nessa nova etapa do

Proeja-FIC/Pronatec.  Nessa  escuta,  os  alunos  disseram quais  cursos  julgavam necessários

para  o  atendimento  das  demandas  por  EP,  sendo  escolhidos  para  serem  ofertados  os

eixos/cursos: Informação e Comunicação (Operador de computador), Controle e Processos

Industriais (Eletricista industrial), Produção Cultural e Designer (Modelista), Hospitalidade e

Lazer (Auxiliar de cozinha), Infraestrutura (Mestre de obras).

Os alunos jovens e adultos trabalhadores, que participam da experiência do Proeja-

FIC/Pronatec na SME de Goiânia têm uma formação humana que não se restringe a aprender

técnicas apenas para atender ao mercado de trabalho, em cursos aligeirados. Sobretudo, o

Proeja-FIC visa garantir a esses jovens e adultos trabalhadores em processo de formação, uma

base sólida, também, na formação geral, que os possibilite dar continuidade em seus estudos.

Por outro lado, apesar dos cursos da experiência do Proeja-FIC na SME de Goiânia contar

com o financiamento do Pronatec, o que prevalece são os princípios do Proeja-FIC, numa

perspectiva da integração da EJA e EP, com uma formação ominilateral, integrada e integral,

por um tempo ampliado (de dois anos e meio) e certificação única.

Desse modo, a oferta de cursos do Proeja-FIC/Pronatec da SME de Goiânia tem o

trabalho  como princípio  educativo,  por  entender  que  o  trabalho  tem “[...]  uma dimensão

ontológica como forma pela qual a humanidade produz sua própria existência na relação com

a natureza e com seus pares, produzindo assim conhecimentos” (FERREIRA, 2012, p.117).

A Formação continuada do Proeja-FIC/Pronatec em 2014 e o currículo integrado

De 2013 a 2015 a Faculdade de Educação/UFG, via Grupo de Estudo de Educação

de Adolescentes, Jovens e Adultos (Geaja), vinculado ao Projeto de Extensão  Educação de

Jovens e Adultos: Fórum Goiano de EJA e Geaja, assumiu a responsabilidade de coordenar e

realizar  em  parceria  com  a  SME  e  o  IFG  a  formação  continuada  dos  professores

pesquisadores  e  dos  formadores  representantes  de  cada  escola.  Formação  continuada  e



planejamento realizado na FE/UFG e nas escolas da experiência do Proeja-FIC/Pronatec, de

quinze em quinze dias, no horário de trabalho dos professores.

Após 10 meses de formação continuada promovida em 2013 na parceria UFG, SME

e IFG, em 2014 a experiência do Proeja-FIC/Pronatec, desenvolvida em dez escolas da SME

de Goiânia, iniciou o ano sem a presença dos orientadores formadores, que eram encarregados

de fazer a formação do coletivo nas escolas, e sem os professores que eram responsáveis por

realizar a formação profissional dos alunos, o que só se resolverá a partir de agosto. Essa

dificuldade decorreu de problemas advindos no repasse dos recursos do governo federal e na

gestão dos recursos pelo IFG, instituição responsável pela contratação do pessoal e aquisição

de materiais de consumo para o desenvolvimento da proposta.

Durante o primeiro semestre de 2014 as escolas participantes do Proeja-FIC/Pronatec

não contaram com apoio do Pronatec, cuja verba era repassada ao IFG, no desenvolvimento

dos cursos, os quais ficaram comprometidos. Pois, se anteriormente havia falta de material

para a realização das aulas práticas, agora não tinha nem a presença do professor para fazer a

formação profissional. Posteriormente, esses problemas foram solucionados em parte, com a

chegada dos profissionais, mas durante o desenvolvimento dos cursos as queixas quanto a

falta de material persistiram.

Em  julho  de  2014  ocorreu  a  contratação,  por  meio  de  edital,  dos  formadores,

orientadores administrativos pedagógicos e professores da EP. Antes,  porém, de irem para

suas  respectivas  escolas  eles  participaram de  um período  de  formação  continuada  inicial

promovido pela FE/UFG e SME de Goiânia, através da equipe da DEF-AJA, contando com o

apoio de formadores que participaram do programa em 2013. Essa formação foi realizada nos

dias 28, 29 e 30 de julho na FE/UFG. Como parte das atividades dessa pesquisa, fizemos o

acompanhamento  desta  formação  na  sala  destinada  aos  formadores  e  orientadores

administrativos pedagógicos.

Nessa  formação  continuada inicial,  no  primeiro  dia,  foi  feita  a  apresentação dos

novos  profissionais,  falou-se  das  dificuldades  de  implantação  do Proeja-FIC/Pronatec  em

2014, e destacou que a UFG é a responsável pela formação dos profissionais (formadores e

orientadores  administrativos  pedagógicos)  que  iriam  para  as  10  escolas,  ressaltando  os

parceiros  na  experiência  do  Proeja-FIC/Pronatec  (UFG,  SME  de  Goiânia  e  IFG).  Foi

apresentada: a estrutura da SME; como surgiu o Proeja-FIC; e a PPP da EAJA, ressaltando

que a Proposta será o suporte para orientar o trabalho do Proeja-FIC/Pronatec.

No  segundo  dia  de  formação,  além  da  presença  dos  formadores e orientadores

administrativos  pedagógicos,  estavam também os  professores da EP. Um representante da



SME apresentou a lista das escolas onde cada profissional ficaria, disse que cada professor

atuaria em apenas uma turma e esclareceu que o planejamento pedagógico era o momento que

o  orientador  formador  participa  na  escola  junto  a  todo  o  coletivo,  sendo  esse  momento

fundamental na construção do currículo integrado. Nesse dia foi exibido o vídeo História de

um Brasil alfabetizado: a história de um homem que ao ficar desempregado tornou-se catador

de material  a ser reciclado. O vídeo proporcionou muitas reflexões entre os participantes.

Houve a leitura e discussão em grupos dos textos: Formação dos educadores formadores do

Proeja-FIC/Pronatec (RODRIGUES e COSTA, 2013), e  Alguns fundamentos, para além do

capital  e  do  mercado,  animadores  da  docência  na  educação  dos  trabalhadores:  ética,

interdisciplinaridade e omnilateralidade (BARBOSA e COSTA, 2013).

O  último  dia  de  formação  contou  com  a  fala  de  uma  professora  pesquisadora,

representante de uma das dez escolas, sobre o desenvolvimento do Projeto de Pesquisa do

Observatório  da  Educação  (Obeduc).  Outro  professor  pesquisador  recomendou  aos  novos

professores da qualificação profissional, aos formadores e aos orientadores administrativos

pedagógicos, que seria necessário terem paciência para ouvir o aluno; ressaltou a importância

das aulas compartilhadas,  dizendo que é necessário que sejam integradas; falou ainda das

dificuldades para realizá-las, mas é possível e gratificante quando ocorrem.

Além disso, lembrou que os professores da EB teriam papel importante no apoio aos

professores da EP que chegariam às escolas, uma vez que eles já estavam em sala desde o

início  do  ano.  Advertiu  aos  professores  da  área  profissionalizante  que  eles  encontrariam

sujeitos historicamente excluídos, por isso era necessário fazer a escuta a esses sujeitos, e não

chegar com postura autoritária para transmitir o conhecimento; disse ainda, que a sua escola já

mudou muito com a experiência do Proeja-FIC/Pronatec, e destacou que um grande ganho foi

a formação ser realizada na escola, de 15 em 15 dias, em horário de trabalho dos professores.

Chamou a atenção para a experiência negativa com antigos supervisores (agora denominados

de orientadores administrativos pedagógicos) que chegavam na escola com o discurso de que

muitas atividades, como o envolvimento com o grupo, por exemplo, não faziam parte de suas

funções, e que não iam desempenhá-las por não estarem no edital.

Para finalizar esse último dia de formação, uma integrante da DEF-AJA falou sobre a

1ª experiência do Proeja-FIC realizada na SME de Goiânia em parceria com o IFG, que em

função do êxito, decidiu-se ampliar para mais nove escolas, mas nesse momento o governo

federal  deixou  de  financiar  o  Programa,  daí  surgiu  a  parceria  com o  Pronatec.  Todavia,

destacou que não era o formato de cursos do Pronatec – aligeirados, que visa só o preparo



para  o  mercado  de  trabalho  –,  que  iria  prevalecer,  mas  sim  os  princípios  do  Proeja,

comprometidos com a integração da EB e EP, numa perspectiva de formação integral.

O que buscamos realizar no Proeja-FIC/Pronatec na SME de Goiânia não compactua

com uma educação bancária, pois ele é um Programa que traz em seu Documento Base (2007)

do Proeja-FIC para o Ensino Fundamental que

O currículo deve ser  construído a  partir  do conjunto das  relações  sociais
estabelecidas  pelos  trabalhadores,  setor  produtivo  e  a  sociedade.  Nessa
construção,  precisa-se  levar  em  consideração  os  conhecimentos,  as
experiências  dos  sujeitos,  bem  como  suas  diversidades.  Dessa  forma,  o
currículo precisa  expressar  claramente  essas  relações  nos seus  princípios,
programas  e  metodologias  e  não  constituir-se  apenas  como  uma  série
ordenada de conteúdo. (BRASIL, 2007, p. 28).

Nesse  sentido,  Brasil  (2007) define  alguns  pressupostos  que  irão  fundamentá-lo,

quais  sejam:  Princípio  da  aprendizagem  e  de  conhecimentos  significativos,  na  qual  a

aprendizagem significativa se constitui no processo em que o novo conhecimento que o aluno

aprende em sala de aula, deve estabelecer relações com os conhecimentos prévios que ele já

possui, fruto de suas experiências anteriores, já os conhecimentos significativos são aqueles

que irão se relacionar “[...] com a vivência, a prática e o cotidiano do trabalhador e que lhe

permitem, a partir da motivação, a aquisição de novos conhecimentos” (p.29); Princípio de

respeito  ao ser  e  aos  saberes  dos  educandos,  que têm suas  identidades,  cultura,  crenças,

valores,  e  trazem consigo  conhecimentos  que  foram adquiridos  em suas  experiências  na

prática de trabalho e fora dela, e esses saberes precisam ser considerados em seu processo

educativo, devendo ser “[...] articulados com os novos conhecimentos que se produzem tanto

no âmbito escolar, quanto no meio social, na perspectiva de aplicação prática” (idem);

Ainda segundo Brasil (2007), o Princípio de construção coletiva do conhecimento

ressalta que a construção do conhecimento é um processo de construção individual, porém,

ele  pode ser  mediado por  outras  interações  sociais,  como na cooperação dos  alunos,  que

contribui para avanços cognitivos e afetivos; o Princípio da vinculação entre educação e

trabalho: integração entre a Educação Básica e a Profissional e Tecnológica,  exige que se

rompa com a fragmentação entre  a  EB e a  EP,  pois esta  educação integrada visa “[...]  a

(re)construção de conhecimentos e atitudes ligados à emancipação humana, à cidadania e ao

trabalho, condições necessárias para uma efetiva participação na vida social, política, cultural

e para a (re)inserção digna no mundo do trabalho” (BRASIL, 2007, p. 30); já o Princípio da

interdisciplinaridade, tem a finalidade de superar a fragmentação do conhecimento científico,

substituindo as  disciplinas  escolares  que são oferecidas  separadamente,  por  uma visão de

processo,  na  qual  o  conhecimento  é  uma  construção  que  acontece  em  rede,  sendo



imprescindível  que  haja  o  diálogo  entre  as  diversas  disciplinas.  Por  fim,  o Princípio  da

avaliação como processo, no qual a avaliação é um momento de aprendizagem, tanto para os

professores quanto para os alunos, e também uma oportunidade para realizar um diagnóstico

orientador dos próximos planejamentos, com o objetivo de proporcionar novas aprendizagens

e avanços aos educandos.

Freire  (1987)  observa  que,  “[...]  será  a  partir  da  situação  presente,  existencial,

concreta, refletindo o conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo

programático  da  situação  ou  da  ação  política,  [...]”  (p.  49).  A experiência  do  Proeja-

FIC/Pronatec na SME de Goiânia teve a organização do currículo a partir de eixos temáticos,

cujo processo de construção se realizou através de diagnósticos com os alunos por meio de

questionários e plenárias. Inclusive esse processo foi acompanhado na escola M.T.I.J.N.M

onde  fizemos  o  acompanhamento  in  loco dos  planejamentos  pedagógicos,  e  do

desenvolvimento das aulas compartilhadas.

Paralelamente ao trabalho de formação e planejamento nas escolas os orientadores

formadores participavam da formação continuada realizada na FE/UFG, quando relatavam e

refletiam sobre o trabalho realizado, apontavam desafios, dificuldades, avanços e discutiam

encaminhamentos,  além de realizarem estudos e  discussões  a  partir  de temas eleitos  pelo

coletivo. Na primeira formação cada formador falou sobre a primeira visita que fizeram às

suas  escolas.  Eles  pontuaram algumas  dificuldades  que  encontravam,  entre  elas:  desafios

advindos do retorno da greve;  roubo de computadores de uma das escolas;  resistência  de

alguns professores; escola que não estava trabalhando temas do eixo temático; professores

com  dificuldades  para  lidar  com  os  jovens  que  exige  mais,  gostam  de  tecnologia  e  os

educadores não estão preparados ou não querem mudar e saber o que os educandos querem.

Ao longo  do  segundo  semestre  de  2014  em vários  momentos  de  formação  com

orientadores formadores, também estavam presentes os professores pesquisadores e demais

pessoas do coletivo das escolas, bem como representantes das URE's e do CEFPE da SME,

além de sempre contar com coordenadores da DEF-AJA. Nesses momentos eram realizados

estudos sobre mundo do trabalho na EJA, regência compartilhada, currículo integrado, como

sistematizar  experiências  e  sobre  gênero.  A partir  de  demandas  trazidas  da  realidade  de

algumas escolas, houve ainda palestra sobre o tema juventude.

No começo da formação continuada nas escolas houve resistência dos professores

quanto a leitura dos textos que eram trabalhados. A esse respeito a professora pesquisadora 1,

representante de uma das escolas que fazem parte do Proeja-FIC/Pronatec, disse:



[...] a questão da leitura ela é realmente muito complicada na escola... por
mais  que  os  professores  avaliem como  sendo  positiva,  a  formação,  eles
mesmos admitem que têm muitas dificuldades em retomar os estudos, muita
dificuldade. Eu tive professores que disseram que... gostariam de ter passado
por esse momento de formação antes, porque é... de certa forma incomoda e
gera uma certa necessidade de busca, mas a disponibilidade pra essa busca
eles têm dificuldades de retomar. (Depoimento 01, 28/04/15).

Contudo, percebemos que após participarem do processo de formação eles mesmos

reconheceram  e  conseguiram  perceber  que  sua  prática  melhorou,  como  demonstra  o

depoimento da professora pesquisadora 1, que fez parte de uma das dez escolas:

Tem um testemunho de uma professora da minha escola que assim, quando
eu comecei em 2012, 2013 o trabalho de formação [...], ela queria morrer, ela
falava  assim:  -  Ai  mas,  nossa  hoje  tem planejamento?  Ah  não!  Vai  ter
formação?  Ah  não!  Vai  ter  estudo?  Era  terrível  né?  Agora  na  penúltima
reunião que a gente teve ela deu um testemunho assim: que... ela aprendeu, o
que ela aprendeu ao longo desses dois anos é... foi muito importante pra ela,
só que ela avalia que ela aprendeu muito mais pra vida do que o que foi
realmente  pra  prática  dela  no  decorrer  desse  tempo,  porque  ela  diz  que
poderia  ter  avançado  muito  mais,  mas  que  ela  tem dificuldade  de  estar
conseguindo  fazer  um  trabalho  que  vá  além  daquilo  que  ela  já  estava
habituada a fazer, só que ela diz que mesmo com essa sensação, se ela olhar
como era a prática dela antes e olhar como é a prática dela hoje, só faz com
que ela sinta que ela gostaria de estar começando com o que ela sabe hoje,
então a gente vê que faz diferença né? Por mais assim, que de todo volume
de trabalho que você desenvolveu, de repente pouca coisa tem ficado, ou
assim em relação a expectativa que a gente tem, mas é algo que faz diferença
pra eles né? Então assim, acho que a gente precisa realmente pensar que nós
não vamos virar ninguém do avesso de uma hora pra outra, então é devagar.
(Depoimento 01, 28/04/15).

Percebemos pelo depoimento, que essa professora antes resistente à formação, agora

já estava conseguindo pensar sobre a sua prática e perceber as mudanças. O professor tem que

fazer o exercício diário de refletir sobre sua prática, por isso, Paulo Freire (1996) nos diz que

ensinar exige reflexão crítica sobre a prática. Segundo ele:

A prática docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento
dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a
prática  docente  espontânea  ou  quase  espontânea,  “desarmada”,
indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um saber de experiência feito,
a  que  falta  a  rigorosidade  metódica  que  caracteriza  a  curiosidade
epistemológica do sujeito. Este não é o saber que a rigorosidade do pensar
certo procura. Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o
aprendiz  de  educador  assuma  que  o  indispensável  pensar  certo  não  é
presente dos deuses nem se acha nos guias de professores que iluminados
intelectuais escrevem desde o centro do poder, mas, pelo contrário, o pensar
certo que supera o ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em
comunhão com o professor formador. (FREIRE, 1996, pp. 18-19).



Eis  o  desafio  sonhado,  construído  coletivamente,  vivenciado,  registrado  e

sistematizado ao longo de 2 anos e meio, o qual temos acompanhado e participado ativamente

em vários espaços, entre eles na Escola M.T.I.J.N.M., que discorreremos a seguir.

A vivência do currículo integrado na Escola M.T.I.J.N.M

De acordo com Ramos (2005), o currículo integrado organiza o conhecimento e o

desenvolvimento do “[...] processo de ensino-aprendizagem de forma que os conceitos sejam

apreendidos  como  sistema  de  relações  de  uma  totalidade  concreta  que  se  pretende

explicar/compreender”  (p.15).  Para  que  isso  ocorra  é  necessário  organizar  o  currículo

integrado de modo que os conceitos se relacionem interdisciplinarmente e também no interior

das próprias disciplinas. Porém, Ramos (2005) ressalta que sobrepor disciplinas de formação

geral e de formação específica não é o mesmo que fazer integração: “[...] a integração exige

que a relação entre os conhecimentos gerais e específicos seja construída continuamente ao

longo da formação, sob os eixos do trabalho, da ciência e da cultura” (p.122).

A organização de conteúdos, por sua vez, visa superar a fragmentação e a abstração
de currículos lineares e prescritivos, possibilitando a reflexão sobre a origem social,
histórica e dialética do conhecimento científico. Nessa concepção está implícito o
pressuposto de que os trabalhadores jovens e adultos são sujeitos de conhecimento,
para  os  quais  a  experiência  formativa  é  um  meio  pelo  qual  seus  saberes  –
construídos na vida cotidiana para enfrentar inúmeros desafios – são confrontados
com saberes  de  outro  tipo.  Sem anular  seus  saberes  prévios,  o  avanço  cultural
representa uma superação dialética dos primeiros e a ampliação de sua capacidade
de compreender o mundo. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2014, p. [11]).

Para  os  autores  acima  numa  educação  para  adolescentes,  jovens  e  adultos  cuja

finalidade é a construção de sua emancipação com vistas a uma leitura crítica da realidade em

que vivem, é imprescindível que o processo educativo seja organizado de modo a permitir-

lhes entender e responder as questões relativas às suas condições de vida, como por exemplo:

“[...] qual a especificidade que assume o trabalho humano, a propriedade e a tecnologia em

nossa sociedade e o que nos trouxe até a crise estrutural do emprego? Quais os cenários atuais

do mundo do emprego e do desemprego e que novas formas de trabalho emergem, e quais os

seus sentidos? (FRIGOTTO, CIAVATTA, RAMOS, 2014, p. [10])

Por isso Freire (1987) afirma que a dialogicidade da educação começa antes  dos

professores encontrarem com seus alunos na sala de aula. Segundo esse autor o diálogo se

inicia  antes,  quando  o  educador-educando  se  pergunta  sobre  o  que  irá  dialogar  com  os

educandos-educadores e esse é o momento da busca “[...] em torno do conteúdo do diálogo é

a  inquietação  em  torno  do  conteúdo  programático  da  educação”  (p.47).  Segundo  Freire

(1987), essa preocupação em torno do que se ensinará não existe para o educador que tenha



uma concepção  bancária  de  educação,  pois  ele  somente  cumpre  o  que  já  está  pronto  no

programa que recebe, cabendo apenas repassar aos alunos. Todavia o autor ressalta que

Para  o  educador-educando,  dialógico,  problematizador,  o  conteúdo
programático  da  educação  não  é  uma  doação  ou  uma  imposição  –  um
conjunto  de  informes  a  ser  depositado  nos  educandos,  mas  a  devolução
organizada, sistematizada e acrescentada ao povo, daqueles elementos que
este lhe entregou de forma desestruturada (FREIRE, 1987, p. 47).

Isso é muito importante de ser observado, pois para Freire (1987) uma educação

autêntica não se faz impondo conteúdos de “A” para “B”, e nem de “B” sobre “A”, mas sim,

de “A” com “B” mediatizados pelo mundo.  Por  isso para Freire  a  ação de um educador

humanista incide sobre a realidade que deverá ser transformada, isso será feito junto a outros

homens e não sobre eles. Freire (1987) adverte que não podemos levar às massas populares

uma mensagem “salvadora”, isso em termos de educação na EJA, seria levar para os alunos

em sala de aula um conteúdo já pronto sem levar em consideração a realidade de cada um. Por

isso o autor destaca que não podemos

[...] esperar resultados positivos de um programa, seja educativo num sentido
mais técnico ou de ação política,  se,  desrespeitando a particular visão do
mundo  que  tenha  ou  esteja  tendo  o  povo,  se  constitui  numa  espécie  de
“invasão  cultural”,  ainda  que  feita  com  a  melhor  das  intenções.  Mas
“invasão cultural” sempre (FREIRE, 1987, p. 49).

Na escola que acompanhamos in loco, ao fazer a pesquisa para conhecer os temas de

interesse dos educandos, os professores buscaram na realidade dos alunos os temas a partir

dos  quais  serão  trabalhados  os  conteúdos  escolares  historicamente  sistematizados,  e  que,

portanto, cabe a escola ensinar. Como a Escola M.T.I.J.N.M já havia iniciado o ano sem a

presença da equipe da EP, deu continuidade à  formação continuada na escola,  realizou o

diagnóstico no início do ano e definiu o tema do eixo temático  Trabalho e cotidiano e os

subtemas: saúde/alimentação, identidades, o bairro/a cidade.

Ao iniciar o segundo semestre, no dia 31 de julho de 2014, houve a apresentação da

nova formadora e dos professores da EP aos demais profissionais da EB. Nessa reunião de

formação  o  coordenador  ressaltou  que  os  alunos  eram  muito  carentes  e  por  isso  seria

necessário um cuidado para falar  com eles;  que o público da escola era  diferenciado em

relação às demais que participavam do Proeja-FIC/Pronatec, pois eram mais adultos e idosos.

Igualmente, foi evidenciado pelo coordenador o desafio de integrar os conhecimentos da EB

com a EP, por meio das aulas compartilhadas, e para seu desenvolvimento é necessário que

antes  seja  feito  o  planejamento,  a  partir  da  escuta  aos  alunos  –  realizada  através  de

questionários, plenárias, para saber o que eles precisam, os desafios vividos na comunidade, o

que eles fazem da vida e quais assuntos gostariam de discutir em sala. Essa escuta aos alunos



é fundamental para organizar o currículo integrado, pois, de acordo com Freire (1987) é por

meio do diálogo que se desenvolve um pensar crítico, de forma a suscitar que ele aconteça.

De acordo com Ciavatta e Ramos (2011), a “[...] integração expressa uma concepção

de formação humana que preconiza a integração de todas as dimensões da vida – o trabalho, a

ciência e a cultura – no processo formativo” (p. 31). De acordo com as autoras, a formação do

trabalhador é  uma formação politécnica e omnilateral, capaz de proporcionar aos sujeitos a

capacidade de “[...] compreensão das relações sociais de produção e do processo histórico e

contraditório de desenvolvimento das forças produtivas” (Idem).

Segundo Rodrigues e Cardoso (2012), o currículo integrado entre a EB e EP é um

desafio, pois, historicamente este ensino tem ocorrido de forma separada. Ao trabalhar com o

currículo integrado busca-se

[...] uma educação atuante numa perspectiva crítica social, ética e humana,
sobretudo no campo da EJA, considerando o trabalho enquanto princípio
educativo.  Currículo compreendido como a preparação do homem na sua
totalidade,  omnilateral,  no  sentido  da  formação  ampla,  integral:  física,
mental, cultural, política, científico-tecnológica, enfim, para sua capacidade
transformadora. (RODRIGUES; CARDOSO, 2012, p. 01).

Esta educação realizada a partir do currículo integrado, parte do entendimento que é

um direito de todos os trabalhadores ter acesso à educação, mas não uma educação baseada

em um currículo fragmentado, e sim uma educação que prepare o homem em sua totalidade.

Neste sentido, temos acompanhado por meio da pesquisa a construção do currículo integrado

na experiência do Proeja-FIC/Pronatec, mais especificamente na escola M.T.I.J.N.M. que foi

selecionada para o desenvolvimento deste trabalho.

No  acompanhamento  in  loco  na  escola  observamos  que,  para  garantir  as  aulas

compartilhadas,  além  da  formação  e  planejamentos  coletivos  da  Escola  M.T.I.J.N.M

orientados pelo coordenador, formadora e orientadora administrativa pedagógica, junto aos

professores da EB e da EP, para que a formação não ficasse comprometida à medida que não

seriam todos os professores que estariam presentes, em função da reposição de uma greve, a

orientadora formadora, no decorrer da semana passou a sentar em pequenos grupos com os

professores,  em especial  os da EP, que não pudessem participar da formação coletiva por

estarem em sala, de forma que planejassem junto com os professores de área e pudessem ter a

vivência do currículo integrado.

A formadora conduzia a formação através de questionamentos, perguntando se estava

sendo realizada a integração. Em um dos planejamentos uma professora de área disse que

quando chegou na escola teve dificuldades para sentar  junto com o professor da EP para



planejar, porque houve incompatibilidade de horário, ao que o coordenador respondeu já estar

resolvido com a reestruturação do horário, e que eles teriam um tempo fora da sala de aula

para planejarem juntos. A formadora falou da necessidade dos professores da EP conhecerem

o  Projeto  Político  Pedagógico  (PPP)  da  escola  –  que  foi  um  dos  temas  trabalhado  na

formação, associado à Proposta Político Pedagógica da EAJA (PPP da EAJA) – para entender

a proposta da escola e da SME e sugerir temas para que fossem articulados aos conteúdos que

cada um trabalharia em suas aulas.

Nesse momento a professora de Montagem e Manutenção em Computadores disse

que já havia conversado com os professores de Inglês e de História para trabalharem juntos

nas aulas compartilhadas. A professora de Segurança do Trabalho também disse que poderia

trabalhar com o professor de Inglês a relação entre as placas de segurança e os manuais em

inglês. Ao final os professores sugeriram fazer a troca dos planos de aula entre si, destacando

que o conteúdo que fosse trabalhado deveria ser de interesse dos alunos, sendo planejados em

conjunto, a fim de realizar o currículo integrado e superar a fragmentação das disciplinas.

Assim, acompanhamos durante o primeiro semestre de 2014: as aulas de Matemática,

Educação Física e História com apenas um professor em sala;  as aulas compartilhadas de

Matemática e História; Biologia e Artes; Português e Geografia, cada uma destas entre dois

professores de áreas, haja vista que nesse período não havia a presença dos professores da EP

na escola. No segundo semestre de 2014, agora contando com a presença dos professores do

ensino profissionalizante  na  escola,  assistimos  as  aulas  compartilhadas  entre  a  EB e  EP:

História, Artes e Montagem e Manutenção de Computadores;  entre os professores da EB:

Artes e Ciências; História e Matemática; Educação Física e Português; e a uma aula entre os

professores da EP: Montagem e Manutenção de Computadores. No primeiro semestre de 2015

não havia  mais  a  presença dos  orientadores  formadores  e  nem dos professores  da EP na

escola,  contudo  as  aulas  compartilhadas  seguiram  entre  os  professores  da  EB,  e  destas

assistimos às aulas de: Ciências e Geografia; Português e Matemática e Educação Física e

Inglês. Foram vários temas trabalhados coletivamente: Geometria e modo de vida dos povos

indígenas brasileiros; Corpo Humano, Plantas e Desenho; Poesia matemática; Documentação

Histórica; As grandes navegações; Acidente com o Césio 137; Origem e desenvolvimento da

Computação;  Características  climáticas  do Cerrado;  Cores;  Fusos  Horários;  Programas  de

Computador; Ciclos da água, dentre outros.

Algumas considerações



O pensar criticamente implica no professor refletir sobre o seu fazer docente, sobre

como foi a sua aula, o que não gostou, para, assim, ter condições de melhorá-la. 

[...] na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o da
reflexão crítica sobre a prática. É pensando criticamente a prática de ou de
ontem que se pode melhorar a próxima prática. O próprio discurso teórico,
necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se
confunda com a prática. O seu “distanciamento” epistemológico da prática
enquanto objeto de sua análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo. Quanto
melhor  faça  esta  operação  tanto  mais  inteligência  ganha  da  prática  em
análise  e  maior  comunicabilidade  exerce  em  torno  da  superação  da
ingenuidade pela rigorosidade. Por outro lado, quanto mais me assumo como
estou sendo e percebo a ou as razões de ser de porque estou sendo assim,
mais  me  torno  capaz de  mudar,  de  promover-me,  no caso,  do estado de
curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. Não é possível a
assunção que o sujeito faz de si  numa certa forma de estar  sendo sem a
disponibilidade  para  mudar.  Para  mudar  e  de  cujo  processo  se  faz
necessariamente sujeito também. (FREIRE, 1996, p.18).

Foi o que fomos presenciando ao longo do processo de formação continuada, tanto

na FE como na escola: o pensar a prática de forma crítica para nela intervir cada vez mais

intencionalmente  e  com  clareza,  planejando  e  replanejando  as  aulas  individual  e

coletivamente a partir das reflexões realizadas na formação. De acordo com Freire (1996), a

reflexão crítica sobre a prática é uma exigência na relação Teoria/Prática, se isso não ocorrer a

teoria vira blábláblá e a prática ativismo. Dessa forma, é indispensável que “[...] desde o

princípio  mesmo  de  sua  experiência  formadora,  assumindo-se  como  sujeito  também  da

produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir conhecimento,

mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p.12).

Além disso, nossa formação deve ser permanente, e desde o início quem está em

processo de formação deve assumir a responsabilidade de ser produtor do saber, para que não

se torne objeto do formador, pois concordamos com Freire ao afirmar ser imprescindível que

[...]  desde os começos do processo,  vá  ficando cada vez mais  claro que,
embora diferentes entre si,  quem forma se forma e re-forma ao formar e
quem é  formado  forma-se  e  forma  ao  ser  formado.  É  neste  sentido  que
ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela
qual  um sujeito  criador  dá forma,  estilo  ou alma a  um corpo indeciso e
acomodado. (FREIRE, 1996, p.12).

É nesse  sentido,  que  Freire  fala  que  não  há  docência  sem discência,  porque  no

processo formativo quem ensina,  aprende ao ensinar,  e quem aprende ensina ao aprender.

Freire (1996), reitera que “[...] ensinar inexiste sem aprender e vice-versa [...]” (p.12), pois foi

aprendendo  socialmente,  que  mulheres  e  homens  perceberam,  ao  longo do tempo,  que  é

possível ensinar. Pois, o educador democrático não pode, em sua prática, deixar de reforçar



nos educandos, a sua capacidade crítica, sua curiosidade e sua insubmissão. Ainda segundo

Freire (1996), não há ensino sem pesquisa, pois

Enquanto  ensino  continuo buscando,  reprocurando.  Ensino porque busco,
porque  indaguei,  porque  indago  e  me  indago.  Pesquiso  para  constatar,
constatando,  intervenho,  intervindo  educo  e  me  educo.  Pesquiso  para
conhecer  o que ainda não conheço e  comunicar  ou anunciar  a  novidade.
(p.14).

Este processo tem sido registrado e  divulgado no site  do Fórum Goiano de EJA

<http://forumeja.org.br/go/node/1506>, pelos profissionais que atuaram no Projeto, estudantes

de graduação (Pibic e bolsistas de extensão) e pós-graduação e professores pesquisadores da

FE/UFG; apresentando no Seminário do Proeja-FIC/Pronatec, em encontros e seminários do

IFG e da UFG e em encontros regionais, nacionais e internacionais.

Contudo, mesmo diante dos avanços vivenciados nesta experiência, o IFG decidiu

sozinho fazer  o  encerramento do Programa,  sem discutir  com as  instituições  parceiras  as

razões de tal atitude. A partir desse momento a SME tentou em vão um entendimento com o

IFG através de reuniões, mas sem obter sucesso até o presente momento.
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