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RESUMO 

Este trabalho resulta da pesquisa que tem contribuído com o processo de sistematização dos 

dados da pesquisa Educação de Jovens e Adultos na Secretaria Municipal de Educação de 

Goiânia (SME): história e memória, um subprojeto da pesquisa do Centro Memória Viva 

(CMV)- Documentação e Referência em Educação de Jovens e Adultos, Educação Popular e 

Movimentos Sociais do Centro-Oeste; do Observatório da Educação (Obeduc) e do Fórum 

Goiano de Educação de Jovens e Adultos, reunindo uma pesquisa de mestrado e outra de 

iniciação científica, e tem como objetivo acompanhar a formação continuada dos profissionais 

que atuam na experiência do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

Educação Básica na Modalidade de EJA - Formação Continuada Inicial/Ensino Fundamental 

(Proeja-FIC) financiada pelo Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

(Pronatec), realizada em dez escolas na Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME), com 

foco na construção do currículo integrado. O trabalho é pautado no referencial freireano e de 

autores que discutem o mundo do trabalho na perspectiva omnilateral, integral e 

interdisciplinar. O acompanhamento da experiência, desde 2012, apresenta que os índices de 

evasão nas turmas do Proeja-FIC/Pronatec são menores que das demais turmas da EAJA na 

SME. A construção do currículo integrado, por meio de eixos temáticos e regências 

compartilhas, tem sido um desafio enfrentado pelas escolas que compõem a experiência, em 

especial a que temos acompanhado nos momentos de formação continuada e planejamento 

interdisciplinar, que são realizados no horário de trabalho dos professores da educação básica 

e educação profissional. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente texto é parte do desenvolvimento do trabalho, que teve como objetivo 

analisar a construção do currículo integrado na Educação de Jovens e Adultos (EJA) com a 

educação profissional (EP), em dez escolas da Rede Municipal de Educação (RME) de 

Goiânia, nos cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com 

Educação Básica na Modalidade de EJA no Ensino Fundamental - Formação Inicial 

Continuada/Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Proeja-

FIC/Pronatec).  

Dessa forma, buscamos compreender como a formação continuada dos 

educadores que atuam nas dez (10) na RME de Goiânia tem contribuído na tentativa de 

construção do currículo integrado do Programa. A metodologia utilizada no trabalho de 

pesquisa perpassa a observação, participação, acompanhamento, registro e contribuição na 

sistematização, desde o processo de abertura e ampliação de novas turmas do Proeja-

FIC/Pronatec; participação e registro da formação continuada dos professores formadores, 

que faziam a formação dos professores das escolas participantes da pesquisa; realização de 

estudos sobre a construção do currículo nas dez escolas da Secretaria Municipal de Educação 

de Goiânia (SME) que atuam com o Proeja-FIC/Pronatec, participação em seminários de 

pesquisa do Centro Memória Viva (CMV
i
) – Documentação e Referência em Educação de 

Jovens e Adultos, Educação Popular e Movimentos Sociais do Centro-Oeste, com vistas a 

demonstrar como o currículo no Proeja-FIC/Pronatec estava sendo constituído. 

Também temos realizado o acompanhamento in loco em uma escola selecionada 

dentre as 10 da experiência, que se aproximasse mais da proposta freireana, para análise e 

sistematização, acompanhando os estudos e planejamentos quinzenais, as aulas 

compartilhadas e entrevistamos professores, coordenadores e gestores. Todo o 

acompanhamento, registro e sistematização dessa experiência enriquecerá o acervo do CMV e 

possibilitará futuras pesquisas na EJA. 

Nesse sentido, participamos e contribuímos na organização e registro das 

atividades, reuniões e estudos das formações dos formadores; do Grupo de Pesquisa do 

Observatório da Educação (Obeduc
ii
) e do CMV, juntamente com o grupo de professores 

pesquisadores representantes das dez escolas participantes da pesquisa, bem como dos 

encontros de formação e planejamentos pedagógicos para a construção do currículo integrado 



 
 

in loco na Escola M.T.I.J.N.M., com o objetivo de contribuir com a sistematização e análise 

dos dados, auxiliando na composição da memória da história recente da EJA em Goiânia.  

2. A EJA NA RME DE GOIÂNIA 

 

A EJA na RME de Goiânia, denominada de Educação de Adolescentes, Jovens e 

Adultos (EAJA), aponta para o atendimento de uma modalidade educativa, cuja realidade 

vivenciada se vincula ao mundo do trabalho, e o perfil dos educandos indica que muitos deles 

não tiveram acesso a uma formação que os preparasse para a atuação no mundo do trabalho, 

sendo uma mão de obra muitas vezes sem a qualificação exigida pelo mercado: “são 

trabalhadores não qualificados, que vivem de trabalhos esporádicos” (GOIÂNIA, 2013, p. 1), 

o que contribui para assunção dos postos de trabalhos em condições de precariedade, 

sobretudo na condição de informalidade. 

Para entendermos como o Proeja-FIC está inserido no contexto da EAJA na SME, 

foi necessário compreender a história da modalidade nessa Rede. Assim, em 1960 criou-se a 

SME de Goiânia, não obstante, ela ainda seguia as orientações da Secretaria Estadual de 

Educação, e o ensino oferecido aos jovens e adultos ainda era na forma de supletivo, seguindo 

orientações do governo federal (RODRIGUES et al., 2013).  

Dessa forma, o histórico da EAJA aponta que a modalidade teve sua primeira 

Equipe do Ensino Noturno, em 1992. Somente a partir desse momento a EJA começou a 

contar com uma proposta pedagógica própria. E no ano 2000 foi aprovada pelo Conselho 

Municipal de Educação (CME), a Base Curricular Paritária, que garante uma mesma carga 

horária para todos os componentes curriculares, tratados de forma igualitária, pois todos são 

relevantes no processo de ensino-aprendizagem. Em 2001 a Equipe do Ensino Noturno 

transformou-se na Divisão de Educação Fundamental de Adolescentes Jovens e Adultos 

(DEF-AJA), uma equipe pensada para articular, pensar e propor políticas para a EAJA, bem 

como apoiar pedagogicamente as cinco Unidades Regionais de Educação (URE’s) e o Centro 

de Formação de Profissionais da Educação (CEFPE).  

Portanto, a criação da DEF-AJA tinha como objetivo “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 [...]” (MACHADO et. al., 2007, p. 212). Vale ressaltar que todas as conquistas 

alcançadas na RME de Goiânia, ocorreram em função das lutas e reivindicações dos 

educadores e movimentos populares ligados à cultura e à educação de adultos, surgidos ainda 

na década de 1960. Mas foi na década de noventa que “[...] a prefeitura de Goiânia, 

empreendeu um projeto de educação que defendia: a escola pública popular gratuita, 

democrática e de qualidade” (CUNHA et. al., 2007, p. 21). Assim em 1993 criou-se a 

“Experiência Pedagógica de 1ª a 4ª Séries do Ensino Fundamental para Adolescentes, Jovens 

e Adultos”, que atendia alunos adolescentes e jovens na Faculdade de Educação da 

Universidade Federal de Goiás (FE/UFG) e que foi estendida para RME de Goiânia com 

atendimento em algumas escolas. E no início dos anos 2000, o Projeto estendeu-se para todo 

o ensino fundamental da Rede, com a terminologia de EAJA. 

Na SME de Goiânia a Proposta Político-Pedagógica (PPP) da EAJA parte da 

perspectiva de que, 

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, 2013, p. 26). 

 

Dessa forma, para atender as especificidades da EAJA o currículo da modalidade 

tem sua organização fundamentada na “[...] concepção humanista e histórico-dialética de 

formação do sujeito, na compreensão da prática pedagógica como uma atitude política e 

dialógica que visa à construção do conhecimento e cria possibilidades de interferência do 

sujeito na sociedade” (GOIÂNIA, 2013, p. 07). Para tanto, tem como princípios o 

conhecimento, a linguagem, a aprendizagem e o trabalho. Princípios estes que regem também 

o Proeja-FIC. 

Na organização e desenvolvimento do currículo integrado, conforme estudos 

realizados na formação continuada e nas práticas pedagógicas na escola, vimos que é 

fundamental levar em consideração o conhecimento que o aluno traz de suas experiências, 

encontrando maneiras de articular os saberes desses educandos com o conhecimento 

cientifico, sistematizado e construído historicamente com vistas a uma ação transformadora. 

A qual só será possível se as aprendizagens forem significativas para o aluno trabalhador, de 



 
 

modo que estes possam articular os conteúdos científicos aprendidos na escola com sua 

realidade.  

Nesse processo a linguagem tem papel fundamental, “[...] pois é por meio dela 

que o homem adquire formas de lidar com objetos do mundo exterior” (GOIÂNIA, 2013, p. 

[28)], possibilitando assim, a compreensão e a percepção crítica dos fatores do meio social em 

que vive, para que dessa forma possa “[...] permitir-lhe 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” (p.28). 

Para que esta aprendizagem significativa aconteça, com vistas a uma formação 

crítica, faz-se necessário uma organização curricular pautada no trabalho coletivo da escola, 

que começa no momento da elaboração do Projeto Político Pedagógico (PPP). A organização 

curricular, partindo da escuta aos alunos e sua realidade, deve ser flexível, podendo ser 

alterado a qualquer momento, de acordo com a realidade e necessidade dos alunos. Trata-se 

de um trabalho pedagógico construído “com envolvimento de todo o coletivo da EAJA, que 

contemple[m] situações de aprendizagem e a reflexão da própria ação, a capacidade de 

apropriação crítica, a busca de informações, o reconhecimento do trabalho e das estratégias 

que sirvam para a superação dos problemas da prática educativa” (GOIÂNIA, 2013, p. 9). 

Em Goiânia, a Educação de Adolescentes Jovens e Adultos destina-se aos 

educandos com idade a partir de 15 anos e se pauta em princípios da educação popular e tem 

uma organização que tenta dar conta de atender os educandos a partir de suas necessidades, 

portanto está organizada em: 

 Programa AJA-Expansão - alfabetiza pessoas analfabetas, com vistas a continuidade dos 

estudos. 

 EAJA - contempla o I segmento/ 1ª à 4ª séries (turmas seriadas, multisseriadas e 

extensões; e o II segmento/5ª à 8ª séries (turmas seriadas e proposta alternativa - 5ª e 6ª; 7ª 

e 8ª séries juntas). 

 EAJA com EP (Proeja-FIC/Pronatec) - atende a Educação Fundamental Integrada a 

Qualificação Profissional do II segmento/5ª à 8ª série em 10 escolas. 

Esta forma de atendimento diversificado da EAJA na RME de Goiânia intenciona 

que o educando da EJA busque a escola mais próxima dele, tentando chegar até o aluno. 

Trata-se de uma compreensão da necessidade de atendimento e mobilização dos sujeitos 



 
 

jovens e adultos, a quem historicamente o processo educativo foi negado. Não obstante, no 

início de 2015 duas escolas que faziam o atendimento à EAJA foram fechadas, com a 

alegação de que não há alunos suficientes para mantê-las. 

Partindo da compreensão de que a formação destes alunos trabalhadores necessita 

ser integral, omnilateral e como parte das lutas para a mudança dessa condição vivida por 

esses sujeitos, a SME de Goiânia implantou, desde o ano de 2010, a experiência do Proeja-

FIC no segundo segmento do ensino fundamental. Pois, segundo Ramos e Ciavatta (2011, p. 

31), a “formação, nessa perspectiva, é a formação politécnica
iii

 e omnilateral dos 

trabalhadores e teria como propósito fundamental proporcionar-lhes a compreensão das 

relações sociais de produção e do processo histórico e contraditório de desenvolvimento das 

forças produtivas”. 

Inicialmente a implantação ocorreu em uma de suas unidades educacionais, 

situada no Bairro Jardim Novo Mundo. Essa proposta se efetivou na parceria da SME, com o 

Instituto Federal de Educação Profissional e Tecnológica de Goiás (IFG), a FE/UFG e o 

Fórum Goiano de EJA. O curso de Auxiliar de Cozinha, ocorreu no noturno, em 1 turma 

experimental, sendo que a SME participava com a estrutura física e material e os professores 

e demais profissionais de seu quadro para oferecer a educação básica (EB); o IFG com os 

profissionais que se encarregavam da qualificação profissional inicial, na área de alimentação. 

A ideia sempre foi a de proporcionar, o ensino fundamental na modalidade EJA 

integrada à EP, qualificando os alunos para o mundo do trabalho, numa perspectiva de 

formação integral, com elevação de escolaridade, o que até então, só havia acontecido em 

Goiás, no ensino médio. Após dois anos e meio, a primeira turma do Proeja-FIC na RME 

concluiu o curso, sendo certificados pela EB e EP. A experiência foi animadora: houve pouca 

evasão, a maioria dos alunos concluiu o curso e parte deles seguiu no Proeja do IFG, em nível 

médio. 

Diante das avaliações positivas do curso, acompanhadas via pesquisa pela 

FE/UFG, em 2013, estendeu-se essa experiência
iv

 para mais nove escolas da RME, utilizando 

dos recursos do Pronatec, cuja experiência passou a ser denominada Proeja-FIC/Pronatec. 

Para a escolha dos cursos que seriam implantados foi realizada uma pesquisa junto à 

comunidade escolar, a fim de saber quais eles julgavam mais necessários e que atendessem as 

demandas por educação profissional. Os cursos escolhidos e ofertados foram: 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). 

2.1. O Proeja-FIC/Pronatec no contexto da EAJA da SME 

 

O Proeja em âmbito nacional foi criado em 24 de junho de 2005 através do 

Decreto 5.478/2005. O programa inicialmente atenderia somente as “[...] demandas por 

qualificação e requalificação profissional da população adulta de baixa escolaridade, por meio 

de uma rede específica de cursos de curta duração, completamente dissociados da educação 

básica e de um plano de formação continuada” (CIAVATTA, 2012, p. 80). 

Porém, esta forma de atendimento causou grande insatisfação e gerou muita 

pressão para que houvesse modificações na forma como o Proeja era ofertado. Assim, em 13 

de julho de 2006, o Decreto 5.478/2005 foi substituído pelo Decreto 5.840/2006, o qual iria 

“[...] permitir a articulação dos cursos e programas do Proeja também com o ensino 

fundamental e na forma integrada [...]” (Idem.). Nesta nova organização o Proeja, além das 

redes federais, passou a ser também oferecido nos sistemas educacionais estaduais e 

municipais, na forma integrada da formação inicial e continuada (FIC). 

O Proeja é um programa que busca integrar a EB à EP, e segundo o Documento 

Base do Proeja (BRASIL, 2009) visa contribuir para que o ensino fundamental tenha maior 

significado para o educando, possibilitando após a sua conclusão, perceber a melhoria em sua 

qualificação. Desse modo terá maiores condições de vislumbrar “[...] a possibilidade de 

ascender profissionalmente, de obter uma melhoria salarial ou de continuar os estudos” 

(BRASIL, 2009, p.19). No Documento Base do Proeja se ressalta que 

 

Esse tipo de formação 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. (BRASIL, 2009, p. 

19). 

 

Ferreira (2012) insere o Proeja como o programa que visa colocar na escola os 

jovens e adultos que, por vários motivos, entre eles, principalmente o trabalho, não tiveram a 



 
 

oportunidade de frequentar uma escola ou concluir seus estudos em nível fundamental, “[...] 

pretende possibilitar o acesso à educação geral e à profissional na perspectiva de uma 

formação integral”. (p.104). 

O Proeja ao mesmo tempo em que forma para o trabalho, promove o princípio da 

justiça social, pois, se muitos jovens e adultos estão fora da escola, é devido às condições de 

pobreza que os leva a abandoná-la para trabalhar. Segundo Ferreira (2012) a finalidade da 

formação integral, objetivo do Proeja, é superar a divisão da cultura geral e cultura técnica, 

historicamente presente na EJA. 

Para superar esta fragmentação de conhecimentos o Proeja traz a perspectiva do 

currículo integrado, o qual “[...] pressupõe que a relação entre conhecimentos gerais e 

específicos seja planejada e executada continuadamente ao longo da formação do sujeito”. 

(FERREIRA, 2012, p.104).  

A experiência com o Proeja-FIC na SME de Goiânia luta para que a formação dos 

educandos da modalidade não se limite a aprender técnicas somente para atender o mercado 

de trabalho, em cursos rápidos, mas que os alunos, jovens e adultos trabalhadores, possam ter 

uma base sólida, na formação geral, possibilitando assim, a continuidade dos seus estudos. 

Assim, mesmo com o financiamento dos cursos do Proeja-FIC via Pronatec, a experiência 

pedagógica que a SME vem desenvolvendo mantém os princípios da EAJA e do Proeja, na 

perspectiva da formação integral, omnilateral, não ser aligeirado etc. 

Assim, os cursos ofertados pelo Proeja-FIC/Pronatec da SME de Goiânia 

compreendem o trabalho como princípio educativo, com o entendimento de 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).  

 

2.2. A formação continuada e a construção do currículo no Proeja-FIC/Pronatec 

 
Em janeiro de 2013, foi realizado pela FE/UFG o curso inicial de formação 

continuada do Proeja-FIC/Pronatec para os profissionais da educação da SME, partindo da 

perspectiva de que “não pode haver formação crítica, com vistas à superação do estágio atual, 

alheia à compreensão dos parâmetros que mantêm viva a sociedade do capital; deslocada dos 

pressupostos que contemplam a filosofia da práxis” (LIPOVETSKY, 2011, p. 57). Durante o 



 
 

processo da formação continuada inicial discutiu-se sobre os fundamentos da educação dos 

trabalhadores; a experiência do Proeja-FIC/Pronatec na EMTIJNM; experiências curriculares 

na perspectiva do currículo integrado; o Proeja-FIC/Pronatec no contexto da educação 

profissional e a construção e utilização de materiais didáticos e de pesquisa para o Proeja-

FIC/Pronatec. Nos meses de fevereiro e março de 2013, o curso destinou-se aos professores 

da EP, formadores e demais apoios que atuariam nas dez escolas do Proeja-FIC. 

Ao longo do ano de 2013 foram realizados na FE/UFG, encontros semanais para a 

formação continuada dos formadores, responsáveis por cada escola, e quinzenalmente os 

encontros nas escolas para formação dos profissionais que atuavam no Proeja-FIC/Pronatec. 

Eram realizados ainda, estudos e encontros semanais na FE/UFG com os professores-

pesquisadores
v
 com temas sobre: jovens e adultos como sujeitos de conhecimento e 

aprendizagem; pesquisa em educação: abordagens qualitativas (pesquisa participante, 

pesquisa-ação), como sistematizar experiências; tema gerador; docência compartilhada; 

Proeja, Proeja-FIC e Pronatec etc. 

Durante as reuniões/encontros de formação continuada dos formadores com a 

equipe de professoras da FE/UFG, membros da gestão da DEF-AJA da SME de Goiânia e do 

IFG, foram feitos estudos a partir de leituras previamente realizadas por eles a respeito dos 

temas: sujeitos da EJA, Proposta Político Pedagógica da EAJA, interdisciplinaridade, 

omnilateralidade, trabalho como princípio educativo, planejamento pedagógico, currículo 

integrado, organização curricular por eixos temáticos, temas geradores e projetos de ensino-

aprendizagem, regência compartilhada, dentre outras. Esse era também o momento em que os 

formadores relatavam suas experiências do trabalho desenvolvido junto ao coletivo de suas 

respectivas escolas. Um dos objetivos desses encontros era desenvolver a proposta do 

currículo integrado no Proeja-FIC/Pronatec, bem como buscar alternativas para o 

encaminhamento das atividades didático-pedagógicas de formação. 

Uma das queixas constante dos formadores era acerca da resistência de 

professores em relação as leituras dos textos e dificuldades na compreensão da proposta do 

currículo integrado. Como evidenciado nos relatos dos formadores, durante a formação: 

 
É um projeto inovador, mas os professores alegam falta de tempo para os 

estudos e oferecem resistência a leituras e estudos, pois nem todos 

conheciam a proposta sobre o currículo e trabalho integrado, bem como 

oferecem uma resistência silenciosa e fazem questionamentos. Alguns 



 
 

professores vislumbravam conhecer esta nova experiência, procuram como 

os outros professores estão desenvolvendo. É o grande desafio do projeto, o 

formador está inserido em um campo político dentro da escola que tem seus 

movimentos, e eles pedem mais qualidade metodológica. E a pesquisa 

ajudou muito. (Formadora H, depoimento, 16/12/2013). 

 

No entanto, observou-se que esta resistência inicial, aos poucos, à medida que os 

formadores passaram a atuar na escola, mais próximos da realidade e das demandas da própria 

escola, passou a ceder espaço para um trabalho construído coletivamente entre os pares de 

educadores e com a escuta aos educandos. 

Ainda a respeito das dificuldades encontradas na escola, a formadora M ressaltou 

que “[...] no início houve falta de material na escola, teve problemas com o supervisor desde o 

início e que a formadora não conhecia o representante da pesquisa em sua escola, por isso 

houve problemas na comunicação, resistência à formação” (depoimento, 16/12/2013).  

O que foi parcialmente revertido com a troca do professor pesquisador e a maior 

inserção do formador no ambiente escolar: indo à escola duas ou três vezes por semana em 

2013 e a partir da avaliação da formação naquele ano; em 2014, nela permaneceu 4 dias 

semanais, conforme as demandas e organização da escola, trabalhando em pequenos grupos 

de estudo e formação com os educadores e, quinzenalmente, com todo o coletivo, nos 

momentos de estudo e planejamento previstos no calendário escolar. 

Nas escolas em que os professores eram mais receptivos, participativos e abertos 

ao diálogo, esta resistência inicial não se configurou, e ocorria um maior engajamento de toda 

a comunidade escolar. Conforme demonstra a seguir as anotações realizadas a partir das 

observações feitas pela professora Pesquisadora O, que destacou “[...] a relação do diálogo 

entre a pesquisa dentro da escola, o movimento de estudo no coletivo com avanços entre a 

formação pedagógica e os professores, e o diálogo acerca da PPP da EAJA”. Outro professor 

pesquisador destacou que “o referencial teórico utilizado durante as formações é importante 

porque traz boas reflexões” (Prof. D, depoimento, 16/12/2013). 

No diálogo sobre currículo Davini (1983) define que é: “[...] em termos genéricos 

[...] um plano pedagógico e institucional para orientar a aprendizagem dos alunos de forma 

sistemática” (p. 282). Mas a forma de organizar o currículo escolar pode variar de acordo com 

a concepção adotada pela instituição de ensino, ou seja, segundo o que se entende por ensinar 

e aprender. Para Andreola (2001) o currículo é uma corrida, uma caminhada, uma marcha, e 

alerta que 



 
 

 
[...] o currículo não pode ser reduzido a um conjunto de conhecimentos, os 

famosos conteúdos escolares preexistentes e pré-definidos, distribuídos em 

diferentes disciplinas, organizados numa sequência a serem repassados ou 

transmitidos pelos professores aos alunos. O currículo não pode ser 

concebido como um “pacote”, feito por um grupo de iluminados, entregue 

prontinho, doado, presenteado (leia-se imposto) aos educadores e educandos, 

como uma receita de cozinha. (ANDREOLA, 2001, p. 2-3). 

 

O currículo expressa uma relação de poder na sociedade, sendo construído 

historicamente segundo os interesses da classe dominante. Sua construção muitas vezes 

acontece por pessoas que nem sempre estão presentes nas escolas e consequentemente não 

conhecem a realidade na qual ele será desenvolvido. O resultado de tal imposição é o ensino 

de conteúdos descontextualizados da realidade e do interesse do aluno. Concepção esta de 

construção curricular distante da realidade social, que não condiz com o direcionamento dado 

no Proeja-FIC/Pronatec da SME, e com os referenciais e princípios adotados, em que 

educando e educador são sujeitos histórico-críticos ativos no processo. 

Logo, organizar o currículo integrado a partir de temas significativos com os 

educandos, considerando a realidade concreta na qual estão inseridos, é o ponto de partida 

para a prática educativa organizada na perspectiva freireana, uma educação libertadora, que se 

funda no diálogo, coerente com a PPP da EAJA e os direcionamentos da formação continuada 

realizada junto aos profissionais. Segundo Silva (2007, p. 31) “o ponto de partida da educação 

libertadora é a realidade concreta e esta, integra dados objetivos e subjetivos, ou seja, como as 

pessoas explicam esta realidade”. 

Para Paulo Freire (1999) a educação deve criar no povo condições de refletirem 

sobre si mesmos, sobre seu tempo e suas responsabilidades, uma educação que possibilite-lhe 

refletir criticamente, para que possa perceber o poder que possui, e saber usá-lo no momento 

devido. Feita através do diálogo entre educador e educando, é totalmente oposta à educação 

tradicional “bancária”, na qual o educador deposita na cabeça do educando um conteúdo 

previamente elaborado por pessoas “iluminadas” e nas avaliações cobra-lhe como ensinou; 

vendo o educando passivamente, sem nada a acrescentar no processo educativo. 

De acordo com Freire (1999) o ser humano tem a dimensão do tempo, produz 

cultura e em sua existência herda, incorpora e modifica o conhecimento. Desta forma o 

educando não fica passivo diante do conhecimento, ele o (re)constrói. Com a educação 

dialógica os homens percebem que sua vida não é algo pronto, acabado, mas que são sujeitos 



 
 

criadores de cultura e conhecimento, tendo condições para transformar o mundo, 

humanizando e modificando-o, sendo desta forma capaz de intervir e mudar sua história. O 

educando chega à escola trazendo saberes, experiências, vivências, seu modo de falar, fruto de 

sua leitura de mundo, portanto não chega à escola como uma tábula rasa, ele tem todo uma 

multiplicidade de saberes que adquiriu na prática cotidiana. 

Freire (1987) considera importante este conhecimento prévio do educando, e é a 

partir do respeito a estes saberes, que a escola irá ensinar o conhecimento sistematizado 

entrecruzado aos saberes cotidianos, dando sentido e significado aos saberes técnico-

científicos e interdisciplinares, que se fazem necessário dominar. 

Para organizar o currículo na perspectiva freireana a partir de temas geradores – 

ou eixos temáticos, como foi a opção das escolas que atuam com o Proeja-FIC/Pronatec – é 

necessário ouvir as pessoas, apreender suas falas significativas e a partir daí retirar os temas 

da realidade concreta, que vão gerar subtemas. Se esta escuta não for realizada, a educação 

libertadora não se realiza, pois, a ação do educando nesta realidade que se quer transformar 

não se realizará com ela, mas sim sobre ou para ela. Após a investigação do 

universo/realidade dos educandos é feita a escolha dos temas, os quais devem ser 

sistematizados para que se possa chegar às situações significativas para cada comunidade, isto 

é, quais assuntos lhes interessam, e quais problemas os afligem. Pois, de acordo com Freire 

[...] o tema gerador não se encontra nos homens isolados da realidade, nem tampouco na 

realidade separada dos homens, ele “só pode ser compreendido nas relações homens-mundo”. 

(FREIRE, 1987, p. 98). 

Segundo Rodrigues et al. (2015, p. 130), para organizar os currículos a partir de 

eixos temáticos, as 10 escolas do Proeja-FIC/Pronatec da SME de Goiânia, realizaram um 

diagnóstico inicial levando “[...] em consideração a escuta aos alunos sobre os problemas 

mais recorrentes na realidade local, suas especificidades e os apontamentos dos educandos 

sobre o que gostariam de aprender, debater e refletir”. 

Depois de realizada a pesquisa, foi implementada a análise dos dados obtidos para 

escolher os temas significativos que foram encontrados, pois estes devem voltar ao povo de 

forma problematizada, criando condições de fazerem uma reflexão crítica sobre seus 

problemas. Estes temas eleitos inicialmente, deverão ligar-se a outros que surgirão, exigindo 

dos homens um novo pensar crítico. Desse modo, Freire (1987) compreende o currículo como 



 
 

a devolução organizada e sistematizada dos temas que foram apreendidos na realidade dos 

educandos através da investigação temática, devendo ser elaborado coletivamente entre 

educadores, educandos e a comunidade. 

Na escola a escolha dos eixos temáticos apontou para o tema Trabalho e 

Cotidiano, trabalhado em 2014, enfocando os subtemas saúde/alimentação, identidades e 

bairro/cidade, numa perspectiva interdisciplinar: 

Figura 1: Eixo temático - Trabalho e Cotidiano 

 
Vivenciando esta rede na escola acompanhada, 50% das aulas são integradas, este 

trabalho interdisciplinar tem ocorrido via regência compartilhada, ou seja, dois professores ou 

mais da EB e da EP, atuam ao mesmo tempo na sala de aula. As aulas compartilhadas são 

planejadas entre os professores, e os conteúdos que serão ensinados devem estar ligados aos 

temas de interesse dos alunos. Para avaliar os resultados deste trabalho forma de organização 

das aulas, no final do primeiro semestre de 2013, foi elaborado um instrumento de escuta aos 

educandos, que indagava como avaliavam as aulas compartilhadas e quais sugestões davam 

para o avanço da experiência: 

De acordo com estes questionários aplicados em três das dez escolas 

investigadas, podemos verificar a boa acolhida dos alunos à proposta do 

Proeja FIC/Pronatec. Em uma das escolas, cerca de 76% dos 46 alunos 

investigados se mostraram favoráveis à nova organização que está sendo 

experimentada. Em outra escola, 81% dos alunos disseram gostar das aulas 

compartilhadas e na escola cuja experiência do Proeja FIC já funciona desde 

2010, esse percentual foi de 97%. (RODRIGUES et al., 2013, s/p). 



 
 

Entre estas está a escola que acompanhamos e percebe-se pelos depoimentos dos 

alunos que através das aulas compartilhadas o currículo integrado está conseguindo romper 

com a visão tradicional de ensino, na qual os alunos viam o professor como o único detentor 

de conhecimentos, e eles como meros receptores que estavam na sala de aula somente para 

ouvir e receber os conteúdos previamente elaborados pelo professor. Uma vez que o 

diferencial da elaboração do currículo integrado está em realizar a escuta aos sujeitos da ação 

pedagógica, considerando assim, os saberes do aluno e inserindo-o no processo de construção 

do conhecimento. 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dentro da integração do Proeja com o ensino fundamental, está inserida a 

experiência do Proeja-FIC, que foi implantada inicialmente no ano de 2010 a 2012 em 

parceria com o IFG em uma escola da RME de Goiânia, e cuja experiência se estendeu para 

mais nove escolas, agora se utilizando dos recursos do Pronatec. Porém, mesmo o Pronatec 

sendo de curta duração, sem nenhuma preocupação com a elevação da escolaridade, e ser uma 

formação aligeirada, a experiência do Proeja-FIC/Pronatec, que oferece a EB integrada à EP, 

com vistas à conclusão do ensino fundamental, resgatando os princípios do Proeja, tem 

contribuído para que os educandos possam atribuir maior significado a esta etapa de ensino, 

percebendo melhorias em sua qualificação, permanecendo e concluindo o curso, de forma que 

possam dar continuidade aos seus estudos. 

Também os índices de evasão nas turmas do Proeja-FIC/Pronatec são menores 

que das demais turmas da EAJA na SME de Goiânia. Outra importante contribuição é a 

realização dos momentos de formação continuada e planejamento interdisciplinar, que são 

realizados no horário de trabalho dos professores. 

 

 

 

 



 
 
                                                            
i A pesquisa CMV está sediada no Núcleo de Estudos, Pesquisas e Documentação: Educação, 

Sociedade e Cultura (Nedesc) da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG). 
ii Projeto de Pesquisa do Observatório da Educação (Obeduc) da Capes (Edital 49/2012), denominado 

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

currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais”, desenvolvido em rede (UFG, 

Universidade de Brasília, Universidade Federal do Espírito Santo), coordenado pela FE/UFG, que 

desenvolve atividades de formação e acompanhamento dos professores que atuam no Proeja 

FIC/Pronatec, e como parte deste processo atua com um professor indicado por cada escola, para 

acompanhamento e sistematização da experiência escolar, os quais recebem uma bolsa como 

professores pesquisadores da Educação Básica. 
iii Para maior aprofundamento do termo politecnia, visitar Demerval Saviani (2007), em Trabalho e 

educação: fundamentos ontológicos e históricos. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a12v1234.pdf. 
iv A expansão desta experiência deu-se após aplicação e avaliação positiva de “[...] questionários e 

entrevistas com alunos e professores, e discussão entre as instituições parceiras, [que] apontou para a 

ampliação do atendimento da Educação Profissional, através do Proeja-FIC/Pronatec para 10 escolas” 

(PORTAL DO FÓRUM GOIANO DE EJA, 2013, s/p.). 
v  Cada uma das dez escolas que desenvolve o Proeja-FIC/Pronatec na SME de Goiânia tem um 

professor-pesquisador que participa da pesquisa Obeduc. 
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