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Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. 

Por outro lado, ninguém amadurece de 

repente, aos 25 anos. A gente vai 

amadurecendo todo dia, ou não. A autonomia, 

enquanto amadurecimento todo dia, ou não. A 

autonomia, enquanto amadurecimento do ser 

para si, é processo, é vir a ser. Não ocorre em 

data marcada. (Freire, 2011, p. 105) 
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INTRODUÇÃO 

A presente pesquisa tem como tema ―A atuação dos professores das disciplinas 

técnicas do Curso Proeja Técnico em Cozinha no Instituto Federal de Educação Ciência e 

Tecnologia de Goiás (IFG) Campus - Goiânia‖. O problema investigado consiste em discutir: 

a prática pedagógica dos professores do Proeja no IFG e sua relação com as concepções e 

princípios defendidos por este programa, explicitados no Documento Base do Proeja, no 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) (2012) da instituição e anunciados nos Projetos 

de cursos (2006 e 2010) e nos planos elaborados pelos Professores.  

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) destina-se a ofertar a jovens e 

adultos a educação profissional (EP) técnica articulada, integrada ou concomitante com a 

educação básica (EB). Enquanto programa foi instituído via Decreto 5.478, em 2005, 

destinado apenas ao ensino médio em instituições federais; só a partir de 2006, pelo novo 

Decreto nº 5.840, que se ampliou a possibilidade de oferta destes cursos, inclusive para 

atender o ensino fundamental em caráter inicial à profissionalização.  

Constituiu-se como Objetivo Geral desta pesquisa: Identificar a relação entre a prática 

pedagógica dos professores da área profissional do Proeja Técnico em Cozinha (Técnico em 

Cozinha) do IFG e as concepções e princípios defendidos por este programa. Como objetivos 

específicos, realizamos um estudo mais adensado, sobre as concepções e princípios 

anunciados no Documento Base do Proeja (BRASIL, 2007). Em seguida buscamos identificar 

o perfil dos professores da EP que atuam no Proeja Técnico em Cozinha do IFG, nas 

disciplinas da educação profissional, no período de 2006 a 2013, em que pretendemos abordar 

aspectos como: carreira profissional e docente, formação acadêmica, tempo que atuam neste 

curso, tempo na instituição, tipo de vínculo com a instituição, como foram atuar no Proeja e 

como compreendem essa atuação. Por fim, buscamos conhecer aspectos de aproximação e 

distanciamento entre o previsto e o realizado na atuação pedagógica destes professores, em 

uma relação com as práticas pedagógicas e o que prevê o Documento Base do Proeja, o PDI 

do IFG e os projetos e planos de cursos do Técnico em Cozinha. 

Referencial/referencias 

A proposta do Proeja consiste em uma proposta educacional diferenciada, das demais 

que foram ofertadas ao longo da história da Educação de Jovens e Adultos (EJA), bem como 



da educação profissional (EP) no Brasil, por propor uma formação mais ampla para os 

educandos ao aliar ambas as áreas de conhecimento, prioritariamente na forma integrada (EJA 

e EP) por meio de um Currículo integrado ou concomitante. No Instituto Federal de Educação 

Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), lócus de nossa pesquisa, a proposta consiste em uma 

oferta integrada de educação a jovens e adultos com mais de dezoito anos de idade, que não 

concluíram o ensino médio e desejam uma formação profissional. 

A partir de pesquisas anteriores, como bolsista de iniciação científica e na realização 

do Trabalho de Conclusão do Curso de Pedagogia, foi possível perceber um embate entre as 

áreas de EP e EB para a efetivação da proposta de integração curricular no Técnico em 

Cozinha ofertado desde 2006 no IFG Campus Goiânia. O embate se constituía na resistência 

dos profissionais da EP em trabalhar de modo compartilhado nos planejamentos e regências 

das aulas com a EB, configurando assim um impasse e problema para a integração curricular. 

Que pode ser evidenciada na citação abaixo: 

Nas visitas ao Campus Goiânia do IFG, notamos outra contradição, que ocorre de 

modo acentuado em alguns momentos do curso, uma vez que o discurso da 

importância da interdisciplinaridade é presente, assim como, o da formação ampla e 

emancipadora, porém a prática muitas vezes não consegue refletir o que foi proposto 

no Documento Base e no próprio Plano de Curso, escrito de maneira coletiva por 17 

educadores, além da coordenação do Proeja Campus Goiânia e da Coordenação do 

mesmo no estado de Goiás. (MORAIS, 2011, p. 9 - 10) 

Contudo, podemos perceber ao longo destes cinco anos de pesquisa que, contradições, 

mudanças e descontinuidades permeiam a oferta de Proeja no Instituto, apontando em 

diversos momentos para a questão da dificuldade de efetivar e compreender a proposta de 

integração. Deste modo, acreditamos que nossa pesquisa contribuirá na compreensão de 

alguns dos determinantes da não efetivação do currículo integrado do Proeja no IFG, como no 

Técnico em Cozinha, uma vez que frente ao conhecimento prévio que possuímos. 

As referências específicas sobre a formação de professores para a EP como Lucília 

Machado (2008, 2011a e 2011b) e Urbanetz (2011), apontam que estes profissionais, em sua 

grande parte não possuem formação pedagógica ou até mesmo não buscam por ela. 

Consecutivamente implica no desconhecendo princípios e conceitos relevantes na atuação 

docente, em especial numa proposta diferenciada como esta que propõe integração curricular 

para jovens e adultos trabalhadores.  

A execução do Proeja já se constitui em uma política pública, pois deixou de ser 

apenas o cumprimento de um decreto e passou ser reconhecido pela Lei nº 11.892, de 29 de 



dezembro de 2008, que criou os Institutos Federais. Portanto, compreender melhor como 

atuam os professores da educação profissional que estão no programa desde 2006, pode 

contribuir para fazer com que se avaliem as práticas e se repense a necessidade da integração 

curricular nesta modalidade. 

 

CONCEITOS  

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

O histórico da EJA tem sido alvo de programas e propostas superficiais e 

momentâneas sem antes passar por um sério e responsável processo de políticas públicas que 

resolvam as problemáticas do acesso e permanência dos alunos da Educação de Jovens e 

Adultos.  

Várias são as consequências para o estabelecimento de programas e projetos para 

essa modalidade. O resultado da falta de uma política educacional que encare a EJA, 

primeiramente, como a defesa do resgate de uma dívida social com aqueles que não 

tiveram acesso ou condições reais de permanência na escolarização básica, mas 

também como uma proposta de educação permanente da sociedade, são os dados 

ainda lamentáveis do número de analfabetos entre as pessoas acima de 15 anos no 

Brasil, que ultrapassa a casa dos dez milhões, bem como o baixo nível de 

escolaridade da população economicamente ativa, que se encontra entre cinco e seis 

anos de estudos concluídos. (MACHADO, 2001, p.25). 

A EJA adquire na contemporaneidade um novo sentido, fruto das práticas que se 

fizeram ao longo do tempo, principalmente através dos movimentos sociais como do Fórum 

Nacional de Educação de Jovens e Adultos, e as práticas cotidianas nas escolas entre outros; 

que em constante trabalho com esses indivíduos compreendeu-se as dificuldades e 

especificidades inerentes a esses educandos.  

 Os sujeitos da Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), são de modo geral 

o trabalhador e/ou seus filhos pertencentes a classe subalterna, são trabalhadores que não 

tiveram acesso no tempo ―determinado‖ legalmente para sua escolarização básica por diversos 

motivos. Segundo Rodrigue (2000) são, portanto, sujeitos que residem/ram em locais 

afastados e de difícil acesso às escolas, que tiveram que trabalhar desde criança para 

contribuir e/ou garantir na sobrevivência doméstica; há aquelas que por reiteradas reprovações 

no sistema ―regular de ensino‖ passam para a EJA; há os que desmotivados pela forma de 

educação tradicionalista imposta a eles e presente em muitas escolas, deixam de frequenta-las, 



uma vez que elas não respeitam e valorizam os conhecimentos e a realidades culturais dos 

educandos. 

 Para Jacinto (2011) 

As habituais formas de organização do ensino de Matemática revelam-se 

notoriamente como um agravante no contexto da evasão do educando de EJA: 

métodos de ensino que forçam a aprendizagem de conceitos matemáticos por meio 

da memorização, o uso de linguagens formais que transmitem necessariamente 

apenas informações, listas de exercícios que exigem do aluno a repetição dos 

procedimentos ― corretos para a solução de problema e, quando alcançada, a 

concessão dos resultados e respostas apenas como fatores de aplicação e resolução 

de determinados problemas práticos do cotidiano. Não queremos dizer que tais ações 

ou esses métodos não apresentem a sua importância, no entanto, o nosso 

entendimento é de que elas, por si só, não são suficientes para satisfazer as 

necessidades de aprendizagem dos conhecimentos e menos ainda as expectativas de 

nossa sociedade. (JACINTO, 2011, p.18) 

No caso das mulheres, além dos fatores já citados, destacam se aquelas que em função 

da família, do casamento precoce e/ou da gravidez, deixam os estudos para um segundo 

plano. A formação dos educadores, segundo Machado (2009, p. 30) influencia na 

permanência e êxito dos educandos da EJA, pois ―A maioria dos cursos de formação de 

professores nos prepara para atuar com o aluno ideal e - por que não dizer? – irreal.‖ 

O professor da EJA, principalmente o professor de Ciências e Matemática, precisa 

refletir constantemente sobre sua prática pedagógica. Ele precisa assumir e praticar a 

inovação, ser o sujeito de sua própria formação. Freire (1993) observa que a 

responsabilidade ética, política e profissional de qualquer professor que trabalha 

com jovens e adultos, lhe coloca antes de qualquer coisa, ―o dever de se preparar, 

de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente. Isto 

implica de um modo geral, que a formação docente deve se tornar um processo 

permanente integrado às necessidades e especificidades de aprendizagem dos alunos 

jovens e adultos trabalhadores. (JACINTO, 2011, p.20) 

 Ao retornarem para a escola esses sujeitos buscam uma nova chance na sociedade e 

em especial no mercado de trabalho, de acender financeiramente, socialmente e/ou 

intelectualmente. Segundo Andrade (2004), essa formação deve ser vista como direito 

adquirido por meio de uma longa construção histórica de nosso país constituída por 

reivindicações, pressões e lutas dos próprios educandos trabalhadores, militantes, educadores 

entre outros. Neste contexto o emprego e a formação profissional caracterizam um aspecto 

central para estes educandos, ao qual o Proeja apresenta-se como uma possibilidade de 

melhoria no mercado de trabalho e na formação mais ampla dos educandos que são 

trabalhadores. 

Sabemos que a procura de jovens e adultos pela escola não se dá de forma simples. 

Ao contrário, em muitos casos, trata-se de uma decisão que envolve as famílias, os 

patrões, as condições de acesso e as distâncias entre casa e escola, as possibilidades 

de custear os estudos e, muitas vezes, trata-se de um processo contínuo de idas e 



vindas, de ingressos e desistências. Ir à escola, para um jovem ou adulto, é antes de 

tudo, um desafio, um projeto de vida.  

Além disso, a escola que os alunos têm em seu imaginário, aquela que conhecem 

porque já passaram por ela anos atrás ou porque acompanham o cotidiano de seus 

filhos, nem sempre é aquela com que se deparam nos primeiros dias de aula. 

(BRASIL, 2006, p. 8 ) 

 

 Contudo, destacamos que ainda existem muitas barreiras e entendimentos equivocados 

a respeito dessa Modalidade de Educação. ―Infelizmente, a área ainda é profundamente 

marcada pela lógica do supletivo...‖ (VENTURA e RUMMERT, 2011, p. 72), que 

desqualifica tanto o sujeito quanto a modalidade, pois oferta uma educação aligeirada de 

baixa qualidade, que não garante uma formação ampla do cidadão, tão pouco do Sujeito e 

suas potencialidades..  

O perfil e a realidade sociocultural destes sujeitos evidenciam a importância de se 

preparar/formar professores com uma bagagem específica de atuação. Tal 

especificidade se remete a concessão de práticas pedagógicas tomadas com uma 

reflexão constante dos desafios emergentes das experiências desse cotidiano. 

Qualquer professor que já atua ou irá atuar nessa modalidade de ensino precisa, 

conforme as orientações do documento base, ― mergulhar no universo de questões 

que compõem a realidade do público jovem e adulto, investigando seus modos de 

aprender e de forma geral, para que possam compreender e favorecer essas lógicas 

de aprendizagem no ambiente escolar‖ (BRASIL, 2007, p. 36). Com isso, destaca-se 

como necessidade maior dos professores o papel de ― mediadores e articuladores 

da produção coletiva de conhecimento (BRASIL, 2007, p. 44) atentando para as 

ansiedades da demanda dos sujeitos alunos e comprometimento com o projeto 

pedagógico. (JACINTO, 2011, p.63) 

Observamos que quando os educandos de EJA retornam à escolas, em sua maioria 

almejam adquirir melhor qualificação para se inserir no mercado de trabalho, para permanecer 

nele, ou avançar em sua atuação profissional. De modo contraditório, percebe-se que o 

mercado de trabalho, que um dia o fez sair da escola, posteriormente o obriga a retornar. 

Destaca-se que independente dos motivos pelos quais os educandos voltaram a escola, a 

garantida do acesso e oferta para esses educandos é um direito garantido em lei e a formação 

ofertada a eles deve ser a de qualidade, assim como a de todos os outros sujeitos sociais, 

possibilitando a eles conhecimentos científicos, sociais e políticos. 

No ano de 1997 foi instituído o decreto n
o
 2.208, este foi responsável por desobrigar as 

instituições de Educação Profissional (EP) a ofertar formações integradas com a Educação 

Básica (EB) dos cursos profissionalizantes. Passa-se, portanto, a compreender a formação 

profissional como não formal e desligada da EB em âmbito legal, objetivando qualificar, 

formar e especializar profissionais, bem como contribuir na transição da escola para o mundo 

do trabalho sem relação direta com a EB.  



Para a formação em nível do ensino médio, podemos perceber essa dualidade de forma 

muito clara no artigo Art. 5º do decreto 2.208, em que se compreende que a educação 

profissional técnica terá de ter seu currículo organizado independente do ensino médio da EB 

e poderá ser ofertado de modo concomitante ou sequencial a ela. Conforme foi discorrido no 

item anterior, desde a década de 1990, o contexto da EP e da EB estavam legalmente 

separados de modo mais claro, o que demandou um processo de desconstrução da lógica de 

oferta de cursos técnicos instaurada. Consecutivamente as mudanças não foram somente no 

âmbito legal, mais também de forma objetiva na oferta dos cursos no que tange as 

instituições, aos professores e aos planejamentos políticos e pedagógicos.  

Somente no ano de 2004 com o Decreto n°5154, torna-se possível novamente a oferta 

concomitante ou integrada da EB com a Educação Profissional (EP). Prevê ainda a oferta da 

educação profissional por meio de cursos e programas reestabelecendo a possibilidade de 

articulação e integração com o ensino fundamental e médio preferencialmente na modalidade 

de jovens e adultos. O Decreto de n
o
 5.154/04

1
, foi responsável por revogar o Decreto de n

o
 

2.208/97, bem como por regulamentar novos aspectos da EP. Ambos os decretos fazem 

alterações a Lei de diretrizes e Bases da Educação (Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996).  

Entre os anos de 1997 e 2004, pesquisadores, militantes e membros da sociedade civil 

organizada se posicionaram contra esta forma de EP. Após tantos anos de luta por uma parte 

da sociedade civil, a criação e homologação de decretos como esse, bem como a implantação 

de programas, são tidos como criações exclusivas do governo por alguns, sem levar em conta 

o trabalho e a luta de décadas por parte da sociedade por uma educação mais ampla. Porém, 

acreditamos, assim como Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005), que a origem das discussões que 

rodeiam a revogação do Decreto nº. 2.208/1997 e a homologação do Decreto nº. 5.154/2004 

está nas articulações e reivindicações sociais presente no país da década de 1980, objetivando 

a redemocratização do país a fim de exterminar com o autoritarismo ditatorial instaurado na 

década de 1960.  

O que se pretendia era a (re)construção de princípios e fundamentos da formação 

dos trabalhadores para uma concepção emancipatória dessa classe. Seria um 

fortalecimento das forças progressistas para a disputa por uma transformação mais 

estrutural da educação brasileira. (FRIGOTTO, CIAVATTA E RAMOS, 2005. P. 

34) 

                                                           
1
  O referido decreto foi alterado de forma significativa por meio do decreto nº 8.268, de 18 de junho de 

2014, disponível do endereço: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Decreto/D8268.htm#art1. 



Segundo estes autores, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva empossado no ano de 

2003, possuía um compromisso com os ―educadores progressistas‖ em revogar o decreto 

2.208/97 contribuindo para o fim da dualidade pelo menos inicialmente em âmbito legal entre 

a educação profissional e regular básica. Contudo, tanto no Conselho Nacional de Educação 

quando no Ministério da Educação (MEC) havia e há forças contrarias e favoráveis a essa 

proposta de educação articulada ou integrada a EB, o que constituiu um campo de tensões.  

Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (Proeja) foi instituído via o Decreto de nº 5.478 no ano de 

2005. Este somente foi possível por que o Decreto n°5154 /04, homologado, possibilitando 

esta forma de oferta, porém restrita apenas ao ensino médio. A criação do Proeja neste 

primeiro decreto foi uma tentativa de responder a sociedade civil organizada que também 

manifestava o descontentamento com a forma de oferta da Educação de Jovens e Adultos 

(EJA) na EB. Contudo a postura adotada pelos órgãos normativos foi anti-dialógica, pois este 

Programa foi construído e criado pelo governo sem dialogo e participação da sociedade. 

Segundo Frigotto (2005, p. 6) 

Um decreto produzido nesta correlação de forças viria a se constituir em um objeto 

frágil e transitório que, enquanto garantisse a pluralidade de ações aos sistemas e 

instituições de ensino, mobilizasse a sociedade civil em torno do assunto. O que se 

pretendia era a (re)construção de princípios e fundamentos da formação dos 

trabalhadores para uma concepção emancipatória dessa classe.  

O Proeja deve ser ofertado de modo obrigatório nas instituições federais de EP em 

nível médio.  

Fica instituído, no âmbito dos Centros Federais de Educação Tecnológica, Escolas 

Técnicas Federais, Escolas Agrotécnicas Federais e Escolas Técnicas Vinculadas às 

Universidades Federais, o Programa de Integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, 

conforme as diretrizes estabelecidas neste Decreto. (BRASIL, 2005, p.1)  

A oferta deve ser de modo obrigatório em no mínimo de dez por cento das vagas de 

ingressantes do ano anterior das instituições federais apenas em nível médio. Frente ao 

posicionamento descontente de pesquisadores do campo da educação profissional da EJA e 

ainda de componentes da sociedade civil organizada como o Fórum Nacional de EJA, em 

relação a esse decreto e sua forma de implantação, visto que a proposta se constituía de forma 

restrita as instituições Federais para o nível médio, bem como outros aspectos como carga 

horária e organização que não atendiam as necessidades e características da EJA.  

Anteriormente ao Decreto nº 5.478/2005, algumas instituições da Rede já 

desenvolviam experiências de educação profissional com jovens e adultos, de modo 



que, juntamente com outros profissionais, a própria Rede, instituições parceiras, 

gestores educacionais e estudiosos dos temas abrangidos pelo Decreto passaram a 

questionar o programa, propondo sua ampliação em termos de abrangência e 

aprofundamento em seus princípios epistemológicos.  

Assim, essas experiências, em diálogo com os pressupostos referenciais do 

programa, indicavam a necessidade de ampliar seus limites, tendo como horizonte a 

universalização da educação básica, aliada à formação para o mundo do trabalho, 

com acolhimento específico a jovens e adultos com trajetórias escolares 

descontínuas. (BRASIL, 2009, p. 12) 

 

Como vimos, sem a participação da sociedade civil neste processo, foram diversas as 

criticas direcionadas aos decretos e ao governo, tanto para o decreto 5.154/04, quanto o 

4.478/05. Acredita-se que a criação desses decretos se deu em virtude do então presidente da 

republica em sua campanha eleitoral ter assumido o compromisso com a educação e em 

especial com os educadores que defendia a integração da educação profissional com a básica 

regular e na modalidade de EJA. Contudo, compreendemos que a revogação de um decreto e 

homologação de outro com características opostas, implica em embates com as forças 

conservadores presentes no governo, bem como a necessidade de elaborar a minuta do decreto 

o que demanda tempo. Aqueles que defendiam a conservação do modelo dualista se fizeram 

presentes nas audiências públicas realizadas para criação do novo decreto para que de algum 

modo fossem garantidos seus interesses mesmo que de forma mínima. 

Em respostas aos questionamentos, reivindicações e diálogos entre as diversas partes 

envolvidas e interessadas no Proeja, foi homologado um novo Decreto de nº 5.840 no ano de 

2006, que regulamentou diversas mudanças no Programa, como a ampliação da possibilidade 

de oferta destes cursos, para atender o ensino fundamental em caráter inicial à 

profissionalização. Ou seja, a expansão do alcance, no que diz respeito ao nível de ensino, 

pelo abarcamento do ensino fundamental, e também em relação à gênese das instituições que 

podem ofertar Proeja podem ser dos sistemas de ensino municipal, estadual e entidades e/ou 

instituições privadas ou de serviços sociais. Portanto, com a contribuição coletiva, o Proeja foi 

reestruturado, o que levou a revogação do decreto 5.478/2005. Desta vez  

§ 3
o
 O PROEJA poderá ser adotado pelas instituições públicas dos sistemas de 

ensino estaduais e municipais e pelas entidades privadas nacionais de serviço social, 

aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema sindical (―Sistema S‖), 

sem prejuízo do disposto no § 4
o
 deste artigo.  

§ 4
o
 Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em qualquer caso, a 

partir da construção prévia de projeto pedagógico integrado único, inclusive quando 

envolver articulações interinstitucionais ou intergovernamentais. (BRASIL, 2006, 

p.1)  



A elaboração do Documento Base do Proeja foi para nortear o trabalho a ser 

desenvolvido com os Jovens e Adultos trabalhadores. Para tanto, foram convidados alguns 

educadores e pesquisadores da área de educação profissional, trabalho e EJA, bem como 

pertencentes ao Fórum de EJA. A partir de debates e consensos junto ao MEC foram sendo 

traçados os princípios e as concepções do Programa. Os debates de elaboração desse 

documento aconteceram primeiramente no ano de 2005, para atender o primeiro decreto 

(5.478) e depois novamente em 2006 para atender o outro decreto (5.840). 

O Decreto nº 5.840 de 2006 não trata do Proeja de modo detalhado, contudo abre mais 

opções e modalidades de oferta, porém abre espaço para as empresas privadas também 

ofertarem o curso de Proeja, conforme os parágrafos acima. Dentre as modificações feitas 

pelo Decreto de 2006 está a ampliação da carga horária mínima dos cursos, que passaram de 

1.200 para 1.400 horas, bem como a possibilidade de ofertar o curso em caráter concomitante 

para além do integrado. Houve ainda a mudança no nome do programa que passou a se 

chamar Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), frente à ampliação para o ensino 

fundamental. 

A ampliação do Proeja nos estados e municípios deu-se em caráter optativo, 

mantendo-se a obrigatoriedade apenas para as Instituições das Redes Federais de EP (IFs). 

Segundo Versieux (2008, p. 26). 

[...] estabelece como foco o atendimento a um público até então majoritariamente 

ausente da rede, pois, segundo o documento base (BRASIL, 2007b, p. 11), algumas 

constatações indicam que se presencia a ―baixa expectativa de inclusão de jovens de 

classes populares entre os atendidos pelo sistema público de educação profissional‖.  

Com essas aberturas as fragilidades em relação ao programa tornam-se evidentes uma 

vez que, mesmos os IFs mostrando-se resistentes à implantação do Proeja, obrigatoriedade foi 

mantida para eles. Com relação aos estados e municípios, alguns também possuem seus 

centros de formação profissional facilitando a oferta.  

De modo sucinto atualmente podem ser ofertadas seis modalidades de Proeja: 

1- Educação profissional técnica integrada ao ensino médio na modalidade de 

educação de jovens e adultos. 

2- Educação profissional técnica concomitante ao ensino médio na modalidade 

de educação de jovens e adultos. 

3- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao 

ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos. 

4- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao 

ensino fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos. 



5- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional integrada ao 

ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. 

6- Formação inicial e continuada ou qualificação profissional concomitante ao 

ensino médio na modalidade de educação de jovens e adultos. (BRASIL, 2014, p.1)  

Este Programa destina-se a ofertar da EJA e EP técnica, integrada ou concomitante 

com a EB. Formação proposta, aos jovens e adultos que ficaram fora da escola por diversos 

motivos, com defasagem de idade/serie ou, segundo Brasil (2009), com ―distorção idade-

série‖ em relação aos paramentos legais por diversos motivos como a fata de escolas 

próximas a residência, necessidade de trabalhar desde cedo sem tempo para o trabalho, 

reprovação, retenção e/ou desistências durante sua formação escolar. 

Nesse sentido, o que realmente se pretende é a formação humana, no seu sentido 

lato, com acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e tecnológicos 

produzidos historicamente pela humanidade, integrada a uma formação profissional 

que permita compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na busca 

de melhoria das próprias condições de vida e da construção de uma sociedade 

socialmente justa. A perspectiva precisa ser, portanto, de formação na vida e para a 

vida e não apenas de qualificação do mercado ou para ele. (BRASIL, 2009, p. 13) 

 

 

Educação e Trabalho frente o Proeja 

Para estabelecer a relação entre educação, trabalho e EJA partiremos dos conceitos de 

educação e trabalho. Para Marx (1980) o trabalho é uma atividade exclusivamente humana, 

pois é através do trabalho que o homem se humaniza se relaciona com os outros seres 

humanos e com a natureza; transformando-a e transformando a si mesmo tornando-se um ser 

social. Portanto, o trabalho é o elemento essencial de constituição da sociabilidade humana, é 

a atividade produtora e criadora, expressão da práxis (ação transformadora consciente que só 

o ser humano é capaz de pratica-lá). A partir da capacidade de ação transformadora o homem 

se transforma e se reconhece como homem, diferente dos demais animais.  

O trabalho é, em primeiro lugar, um processo de que participam igualmente o 

homem e a natureza, e no qual o homem espontaneamente inicia, regula e controla 

as relações materiais entre si próprio e a natureza. Ele se opõe à natureza como uma 

de suas próprias forças, pondo em movimento braços e pernas, as forças naturais de 

seu corpo, a fim de apropriar-se das produções da natureza de forma ajustada a suas 

próprias necessidades. Pois, atuando assim sobre o mundo exterior e modificando-o, 

ao mesmo tempo ele modifica a sua própria natureza. Ele desenvolve seus poderes 

inativos e compele-os a agir em obediência à sua própria autoridade. [...] Ele não 

apenas efetua uma mudança de forma no material com que trabalha, mas também 

concretiza uma finalidade dele próprio que fixa a lei de seu modus operandi, e à qual 

tem de subordinar sua própria vontade. (MARX. 1980, p. 197-198) 



 Sem o trabalho a vida social humana não existiria, desse modo a concepção Marxiana 

não se restringe a economia, abarca uma concepção histórica, sociológica, antropológica, 

ontológica e filosófica, a partir dos princípios do materialismo histórico-dialético. Marx, 

propriamente dito não se ateve a questão da educação de modo específico e minucioso, 

segundo Manacorda (2007), para Marx o lócus da educação, não é a escola, mas sim a fábrica. 

Devemos levar em consideração o fato de que nesse período histórico, grande parte das 

crianças estavam presentes nas fábricas, trabalhando com suas mães, ajudando na renda 

familiar. Não havia escolas ou creches destinadas a essas crianças.  

A formação dos educadores, segundo Machado (2009, p. 30) influencia na 

permanência e êxito dos educandos da EJA, pois ―A maioria dos cursos de formação de 

professores nos prepara para atuar com o aluno ideal e - por que não dizer? – irreal.‖ 

O professor da EJA, principalmente o professor de Ciências e Matemática, precisa 

refletir constantemente sobre sua prática pedagógica. Ele precisa assumir e praticar a 

inovação, ser o sujeito de sua própria formação. Freire (1993) observa que a 

responsabilidade ética, política e profissional de qualquer professor que trabalha 

com jovens e adultos, lhe coloca antes de qualquer coisa, ―o dever de se preparar, 

de se capacitar, de se formar antes mesmo de iniciar sua atividade docente. Isto 

implica de um modo geral, que a formação docente deve se tornar um processo 

permanente integrado às necessidades e especificidades de aprendizagem dos alunos 

jovens e adultos trabalhadores. (JACINTO, 2011, p.20) 

 Ao retornarem para a escola esses sujeitos buscam uma nova chance na sociedade e 

em especial no mercado de trabalho, de acender financeiramente, socialmente e/ou 

intelectualmente. Segundo Andrade (2004), essa formação deve ser vista como direito 

adquirido por meio de uma longa construção histórica de nosso país constituída por 

reivindicações, pressões e lutas dos próprios educandos trabalhadores, militantes, educadores 

entre outros. Neste contexto o emprego e a formação profissional caracterizam um aspecto 

central para estes educandos, ao qual o Proeja apresenta-se como uma possibilidade de 

melhoria no mercado de trabalho e na formação mais ampla dos educandos que são 

trabalhadores. 

Sabemos que a procura de jovens e adultos pela escola não se dá de forma simples. 

Ao contrário, em muitos casos, trata-se de uma decisão que envolve as famílias, os 

patrões, as condições de acesso e as distâncias entre casa e escola, as possibilidades 

de custear os estudos e, muitas vezes, trata-se de um processo contínuo de idas e 

vindas, de ingressos e desistências. Ir à escola, para um jovem ou adulto, é antes de 

tudo, um desafio, um projeto de vida.  

Além disso, a escola que os alunos têm em seu imaginário, aquela que conhecem 

porque já passaram por ela anos atrás ou porque acompanham o cotidiano de seus 

filhos, nem sempre é aquela com que se deparam nos primeiros dias de aula. 

(BRASIL, 2006, p. 8 ) 

 



Segundo Manacorda (2007, p. 104), Marx entende que ―O papel social da escola 

configura-se, pois, para ele, sobretudo, como uma integração a fabrica, do mesmo modo como 

a aprendizagem dos ofícios era uma integração á oficina artesanal.‖. A escola e a fabrica estão 

intimamente ligadas na formação dos indivíduos, elas não se separam como duas áreas de 

conhecimentos estanques. Para, além disso, ―... a escola desenvolveu também a tendência de 

não limitar-se simplesmente ao ensino das técnicas culturais e das noções exatas, mas a 

investir, cada vez mais, nas ciências ‗mentais‘, a identificar, em suma, em seus objetivos o 

ensino e a educação.‖ (MANACORDA. 2007, p. 105). 

A partir das prerrogativas marxianas, o marxista Gramsci, apropriou-se dessa teoria 

em especial da concepção de educação e de trabalho e dedica-se a relação existente entre elas, 

uma vez que para ele essa é única formação capaz de promover a humanização e a 

emancipação dos homens atualmente. Desse modo julga-se ser a teoria gramsciana, a mais 

coerente e consistente na discussão da relação entre educação e trabalho. 

Gramsci dedicou-se, portanto, a questão da educação, porém em um tempo histórico 

diferente do de Marx, em que as escolas e a educação formal estavam mais estruturadas. 

Tanto para Marx quanto Gramsci a educação pretende a mesma finalidade, a formação do 

homem onilateral, uma formação completa, em que o individuo não fique preso apenas ao 

fazer (manual, prático) ou ao pensar (intelecto), mas que todos de modo igual saibam e 

tenham condições de fazer um e outro. Para eles há uma indissociabilidade entre teoria e 

prática, não há divisão entre trabalho manual e intelectual ou entre educação profissional e 

educação básica, para isso o trabalho é o principio educativo.  

Contudo em Gramsci (1977) a categoria central é a escola, pois para ele o trabalho 

como principio educativo se dá de maneira mais ampla, inclusive na escola. Em Gramsci 

(1977) a educação tem papel importante, pois constitui parte da hegemonia, uma vez que a 

sociedade não se mantém apenas com mecanismos de coerção, para que os cidadãos cumpram 

as leis e normas eles precisão entender e serem convencidos pela hegemonia (composta pela: 

educação, igreja, família...), que o que está posto é a melhor realidade possível. Entendemos 

hegemonia como direção intelectual e moral da sociedade civil. Entendendo que moral são 

princípios que pautam a conduta do indivíduo.  

Em Gramsci o trabalho como princípio educativo adquire um sentido mais amplo, 

acontece tanto na fabrica como na produção artística e nos estudos. A escola pensada e 

proposta por Gramsci (1991, p. 121) é 



A escola unitária requer que o Estado possa assumir as despesas que hoje estão a 

cargo da família, no que toca à manutenção dos escolares, isto é, que seja 

completamente transformado o orçamento da educação nacional, ampliando-o de um 

modo imprevisto e tornando-o mais complexo: a inteira função de educação e 

formação das novas gerações torna-se, ao invés de privada, pública, pois somente 

assim pode ela envolver todas as gerações, sem divisões de grupos ou castas.  

Segundo Manacorda (2007 p. 144 - 145) 

Em Gramsci, a sensibilidade especial pelos problemas da vida intelectual e da 

educação conduz a uma ênfase característica sobre a intervenção educativa 

consciente, que define, freqüentemente, como luta contra a natureza, contra os 

instintos ligados às funções biológicas elementares, contra a barbárie individualista e 

localista, contra as concepções mágicas e folclóricas.  

Gramsci propõe uma escola única, em que todos os homens (trabalhadores e 

burgueses), devem ser educados de uma única forma com as mesmas condições, provida pelo 

estado, em que a educação se dê em intensa relação com o trabalho (em seu sentido amplo), 

desde a mais tenra infância, possibilitando uma compreensão autônoma do todo em que se 

está inserido e do processo produtivo.  

De fato, a escola unitária deveria ser organizada como colégio, com vida coletiva 

diurna e noturna. Liberta das atuais formas de disciplina hipócrita e mecânica, e o 

estudo deveria ser feito coletivamente, com a assistência dos professores e dos 

melhores alunos, mesmo nas horas de aplicação chamada individual, etc. 

(GRAMSCI, 1991, p. 123).  

A escola gramsciana é, portanto, uma proposta de educação diferente de todas as 

experiências educativas que vimos e vivenciamos no atual sistema, não há nada em comum 

com o processo educativo fragmentado, excludente posto. A Educação de jovens e Adultos 

(EJA) é um dos produtos da atual educação excludente, na qual, grande parte dos educandos 

estiveram ou estão diretamente ligados ao mercado de trabalho. A relação entre educação e 

trabalho é fundamental para esses sujeitos. Por isso é importante esta relação na EJA 

contrapondo-se à concepção vigente e buscando construir outra formação na direção da 

constituição do homem onilateral e da escola unitária gramsciana. 

Não podemos perder de vista que independente dos motivos pelos quais esses 

educandos tornam a escola ela é um direito e a formação ofertada a eles deve ser a melhor, 

assim como a de todos os outros sujeitos, possibilitando a eles uma visão do todo em que está 

inserido. Uma visão ampla e autônoma do todo só é possível a partir de uma formação para a 

onilateralidade. Segundo Manacorda (2007, p. 37): 

O ensino permitirá aos jovens acompanhar o sistema total de produção, colocando-

os em condições de se alternarem de um ramo da produção a outro, segundo os 

motivos postos pelas necessidades da sociedade ou por suas inclinações. Eliminará 

dos jovens aquele caráter unilateral imposto a todo indivíduo pela atual divisão do 



trabalho. Deste modo, a sociedade organizada pelo comunismo oferecerá aos seus 

membros a oportunidade de aplicar, de forma onilateral, atitudes desenvolvidas 

onilateralmente. 

 Podemos perceber e estabelecer a relação entre educação e trabalho na EJA é 

fundamental, pois todos os estudantes estão ligados de algum modo a questão do trabalho. O 

que não se pode confundir é a educação para o mercado de trabalho e uma educação que tenha 

o trabalho como principio educativo. Segundo Mascarenhas (2005, p. 162): 

A educação como instrumento essencial do processo de socialização relaciona-se 

intimamente com o trabalho como atividade criadora e realizadora. Por isso educar, 

ensinar, é muito mais do que preparar para um emprego, é formar o homem em 

todos os seus aspectos, em sua totalidade, é construir o homem onilateral. 

A educação para o mercado de trabalho é uma forma de atender a lógica da 

fragmentação, exploração e alienação, na qual os trabalhadores devem manter-se ignorantes 

de sua condição de sujeito da sua própria história. Pelo contrario, ter o trabalho como 

princípio educativo implica em uma formação que os homens se reconheçam como 

protagonistas de sua história, para que sejam autônomos e conscientes de suas ações. Ou seja, 

não se pode continuar estabelecendo uma relação na qual a educação transforma-se em mais 

uma mercadoria que se submete ao mercado e seus caprichos. Segundo Mascarenhas (2005, p. 

164) ―A relação educação e trabalho [...] pressupõe o trabalho como atividade produtora e 

criativa e a educação como processo de socialização, desenvolvimento, amadurecimento e 

emancipação.‖. 

  Como apresentado, a educação deve ser compreendida como parte do processo de 

formação social humana, na qual prepara o sujeito para o mundo, em seu sentido mais amplo, 

uma vez que a educação faz parte do processo de humanização. Para Gramsci, todos 

independente de ser operários ou não, devem receber a mesma educação garantida pelo poder 

público.  

Desse modo o estado deve garantir uma formação completa, em que o homem, seja 

capaz de perceber a realidade em que está inserido, pensar sobre ela, questionar, propor 

mudanças, trabalhar não como um empregado mais sim como um ser realizador. Essa 

formação unitária só é possível a partir da relação educação e trabalho, na qual o trabalho é o 

principio educativo. Para que caminhemos em direção a superação dessa realidade excludente 

e alienada é necessário que haja ações políticas conscientes, pois ―É necessário politizar a 

relação educação e trabalho, para que todas essas questões venham à tona, para que se 



esclareça o jogo de interesses e se entenda o que favorece e quem.‖ (MASCARENHAS, 2005, 

p. 166) 

 Acredita-se que ao esclarecer o jogo de interesses, presente no atual sistema 

econômico a caminhada em direção a uma formação ampla, bem como para a superação dessa 

sociedade exploradora, torna-se indispensável. A EJA é produto de um longo processo de 

exploração da mão de obra de trabalhadores. No próximo item, trabalharemos o processo 

histórico da EJA no Brasil. 

 

Formação de Educadores da Educação Profissional (EP) 

No desenvolvimento desta pesquisa, buscamos leitura de dissertações e teses, textos e 

artigos que nos permita compreender melhor os aspectos referentes à Formação de 

Educadores da Educação Profissional (EP), posteriormente buscamos de modo mais 

específico compreender a Formação dos Educadores da EP do Programa Nacional de 

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

Jovens e Adultos (Proeja).  

Pretendemos, portanto, abordar especificamente a formação de professores da 

educação profissional no Proeja em Goiânia, a fim de compreender as relações e 

determinações influentes na formação dos professores do ensino técnico em nível médio. 

Cabe ressaltar que, segundo nossas leituras em especial Kuenzer (2008), de acordo com a 

instituição, organização ou programa que o professor da EP atua, há uma situação cambiante 

de sua formação enquanto docente de acordo com as prioridades, concepções e exigências de 

cada instituição, ou seja, não há uma regulamentação e situação única para a docência 

profissionalizante.  

Compreendemos que essa característica de formação de educadores da EP é uma 

constituição histórica brasileira educação profissional, bem como o campo macro da educação 

básica no Brasil que caminha entre um processo de continuidade e descontinuidade de 

políticas, ações e interesses momentâneos.  

Segundo Araújo (2008), a história da educação profissional, assim como da educação 

brasileira de modo geral, são marcadas por um processo de disputa frente duas concepções  

[...] o pragmático, que busca subordinar a educação aos interesses imediatos da 

realidade dada, e o de uma pedagogia da práxis que se orienta para um tipo de 



formação comprometida com a construção de um futuro mais justo e que busca um 

modelo de formação que favoreça os processos de qualificação dos trabalhadores. 

(ARAÚJO, 2008, p. 55). 

A palavra pragmatismo tem origem à língua grega, na qual prágma significa ‗fazer‘, 

no sentido de ação/ato. Segundo Saviani (2010), o projeto pragmático caracteriza se por 

hipervalorizar a prática, o conhecimento verificável e útil na ação e nos atos. A concepção 

pragmática não considera que os comportamentos humanos e abstratos são de determinações 

sociais, também não perceber a prática como uma prática humana social e histórica. Já a 

referia pedagogia da práxis compreende uma relação entre a ação e a reflexão, no qual se 

inicia com a ação, posteriormente a reflexão sobre essa ação e uma nova ação a partir do que 

foi refletido, este processo constitui-se como social continuo e histórico.  

A formação de professores da educação profissional, segundo Machado (2008) em 

consonância Araújo (2008), também foi marcada por um processo, utilitarista e mecânico, no 

qual a lógica do apreender fazendo vigorou e ainda vigora. Acredita-se que esta lógica de 

formação influenciou a educação de modo geral e o processo produtivo, especialmente em 

âmbito privado, pois 

Constatamos que a visão utilitarista que vê na educação um mero instrumento de 

preparação para o trabalho é cada vez mais fortalecida nos processos de ensino 

profissional, e constitui neste ensino uma adequação da educação às demandas da 

produção, do trabalhador ao processo produtivo. Neste sentido, têm grande 

repercussão na área empresarial que se dedica à capacitação dos seus empregados, 

os termos como qualidade total; eficácia e eficiência na produção; conhecimentos 

sobre resolução de situações-problema; competências profissionais específicas 

relacionadas ao saber-fazer, saber-prático e saber-ser. (NASCIMENTO e ARAUJO, 

2010, p. 66). 

Segundo Kuenzer (2008) é a partir das políticas de formação de professores da EP que 

podemos perceber a falta de homogeneidade das práticas, ações e regulamentações desta área. 

Pois, os requisitos e exigências para a formação do professor mudam de acordo com os 

objetivos e perfil da instituição ou local de ensino, pode-se ressaltar que em instituições como 

Universidades, Centros Federais de Educação Tecnológica (Cefets) e Institutos Federais (IFs) 

que possuem plano de carreira, preocupação com a formação dos docentes, incentivo a 

pesquisa e a formação continuada. Em contra partida, também ligado às ações públicas 

momentâneas e emergenciais como programas, observa-se o oposto, pouca preocupação com 

a formação docente, sobressaindo o interesse em sanar o problema de modo imediato. 

Nestes programas, que são de curta duração e de oferta descontínua, não se 

configuram relações estáveis de trabalho docente e muitas vezes as condições de 

trabalho não são adequadas. De modo geral, o trabalho docente é precarizado, 

quando se trata de educar para o trabalho precarizado. São instrutores que são 



recrutados dentre os mais diferentes profissionais, sem formação para a docência e 

que trabalham por períodos determinados e geralmente muito curtos, através de 

contratos de prestação de serviços. Não se profissionalizam, portanto, como 

professores, e muitas vezes nem se reconhecem como tal. E infelizmente, são muito 

numerosos, em face dos programas filiados ao PNPE
2
, em andamento. (KUENZER, 

2008, p.32) 

Projetos como o Proeja, chamando-nos para a reflexão e observação sobre a formação 

de professores dos cursos técnicos. Compreendemos como necessária e importante uma 

formação para o magistério profissionalizante, em especial frente à integração curricular, 

objetivando uma formação mais ampla do educando, não como mão de obra treinada para a 

execução de determinada profissão, mais com trabalhador que compreende minimamente as 

determinações e relações estabelecidas social e profissionalmente, bem como domínio de seus 

direitos enquanto ser social. A formação do educador, portanto é de fundamental importância 

para o desenvolvimento de propostas formativas diferenciadas, visto que este exige do 

docente maior leitura e domínio da realidade profissional, política, pedagógica, social, entre 

outros.  

Para que seja possível compreendermos melhor a realidade e aspectos da formação 

docente dos professores da EP no cenário nacional e em especial no Proeja, iremos partir da 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos, conceituando e delimitando seus aspectos e 

realidade no Brasil; posteriormente abordaremos as características e conceitos da Educação 

profissional e formação de seus docentes no Brasil. Em um segundo momento, abordaremos o 

conceito de trabalho como principio educativo, escola unitária em Gramsci (1991 e 2001) e 

formação integral humana, a fim de fundamentar e subsidiar e fundamentar esta pesquisa. 

 

METODOLOGIA 

Para o alcance dos objetivos propostos nesta pesquisa, compreendemos a necessidade 

da pesquisa ser de caráter qualitativo, pois esta abordagem valoriza os sujeitos como ativos 

em seus processos sociais e de produção de conhecimento, deste modo a realidade é uma 

resultante da construção coletiva. ―Assim, o mundo do sujeito, os significados que atribui às 

suas experiências cotidianas, sua linguagem, suas produções culturais e suas formas de 
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  Programa Nacional de Estímulo ao Primeiro Emprego (PNPE), destinado aos jovens de 16 a 24 anos de 

idade, pertencentes a famílias de baixa renda e com baixa escolaridade, Implantado pela Lei nº 10.748, de 22 de 

outubro de 2003, regulamentado pelo Decreto nº 5.199 de 30 de agosto de 2004 e revogado pelo Decreto nº 

6.629, de 2008.  



interações sociais constituem os núcleos centrais de preocupação dos pesquisadores‖ 

(ANDRÉ, 2005. p. 47). Do ponto de vista metodológico estão sendo utilizados os recursos de 

pesquisa documental, bibliográfica e de Campo.  

A pesquisa bibliográfica consiste no levantamento da produção de artigos, dissertações 

e teses já existentes sobre professores da educação profissional em geral e do Proeja no IFG. 

A pesquisa documental se dá por meio do estudo e análise do Documento Base do Proeja, 

focando a relação entre os princípios e concepções do Programa, em paralelo com a prática 

pedagógica apreendida por meio da observação, outros documentos a serem trabalhados serão 

o PDI do IFG, o Projeto político pedagógico dos cursos do Técnico em Cozinha, e por fim, os 

Planos de Curso dos professores.  

O trabalho de campo foi realizado nas salas de aulas dos professores de educação 

profissional, do IFG Campus Goiânia – Tec. Em Cozinha. As principais ferramentas 

utilizadas serão a observação com o registro em caderno de campo e a realização aplicação de 

questionários aos professores. Uma vez que compreendemos ―A observação é uma técnica de 

coleta de dados para conseguir informações e utiliza os sentidos na obtenção de determinados 

aspectos da realidade. Não consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 

fenômenos que se desejam estudar.‖ (MARCONI e LAKATOS, 2003, p. 190). Por sua vez, 

Os questionários nos subsidiarão em aspectos e informação que não foram apreendidos 

durante as observações. Poderemos ainda usar outros métodos de coleta de dados 

complementares, caso necessário. 
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CAPÍTULO I - A FORMAÇÃO DOS EDUCADORES DA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL E O PROEJA 

 

1.1 A formação dos professores da educação profissional no contexto do 

desenvolvimento econômico 

Conforme o país foi se desenvolvendo deixando de ser primeiramente Colônia, depois 

Império e caminhando para a instauração da República, se complexificou a organização 

economia, com ela a formação para o mercado de trabalho e as exigências com relação a 

capacitação profissional dos Trabalhadores. Neste contexto, segundo Manfredi (2002), foram 

criadas as primeiras Escolas de Aprendizes Artífices (1909), estas escolas eram responsáveis 

pela formação de mãos de obras diversas, porém com um caráter assistencialista, observemos 

estes aspectos por meio do Decreto 7.566 de 1909 que cria essas escolas.  

Considerando: 

que o augmento constante da população das cidades exige que se facilite às classes 

proletarias os meios de vencer as dificuldades sempre crescentes da lueta pela 

existencia:  

que para isso se torna necessario, não só habilitar os filhos dos desfavorecidos da 

fortuna com o indispensavel preparo technico e intelectual, como faze-los adquirir 

habitos de trabalho proficuo, que os afastara da ociosidade ignorante, escola do vicio 

e do crime;  

que é um dos primeiros deveres do Governo da Republica formar cidadões uteis à 

Nação: (BRASIL, 1909, p.1) 
 

Neste decreto não se tem o cuidado relativo à especificação da formação dos docentes 

da educação profissional, que deveriam ministrar os cursos, acredita-se que estes mestres de 

oficinas não possuíram formação para tal exercício. Referem-se ainda sobre o a forma de 

contrato dos mestres, que deve ser de no máximo 4 anos e o vencimento de ―[...] 200$ 

mensaes além da quota a que se refere o art. 11 do presente decreto.‖ (BRASIL, 1909, p.2). A 

quota mencionada refere-se ao valor adquirido com a venda das peças produzidas na escola, 

que deveriam ser divididas entre o mestre, o diretor e os alunos. Segundo Machado (2008), foi 

neste período com o Presidente Nilo Peçanha, ―Mulato
3
‖, que se evidenciaram as lacunas e 

problemáticas ligadas a professores especializados para atuarem na área de formação 

profissional, bem como a necessidades de uma formação que atendesse ao proletariado, pois 

como vimos acima: 
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  “Nilo Procópio Peçanha nasceu na cidade de Campos, no interior do Rio de Janeiro, no dia 2 de 

outubro de 1867. Era filho de uma família simples ligada ao campo e tinha a pele mulata, o que lhe causou uma 

série de situações desconfortáveis. Foi muitas vezes subjugado durante sua vida e comenta-se que no seu período 

como presidente as fotos oficiais do líder político eram retocadas para fazê-lo parecer dono de uma pele mais 

clara.‖ (GASPARETTO JUNIOR, 2010, p.1). 



A formação profissional no Brasil nasceu primeiro de uma visão moralista do trabalho 

e assistencialista da educação de órfãos e desamparados no início do século 20 com o 

Decreto nº 7.566/1909 do Presidente Nilo Peçanha que criou as Escolas de Aprendizes 

Artífices nos estados da Federação. (CIAVATA, 2008, p.51). 

Posteriormente, com o processo de expansão e desenvolvimento urbano, a venda da 

mão de obra pelos trabalhadores que agora necessitavam de mais técnica para a execução de 

seus empregos, as dificuldades financeiras e sociais, tomavam novas dimensões e conotações, 

deixando de lado os aspectos exclusivamente assistencialistas. 

Todo este segundo momento foi precedido pelo trabalho de engenheiros ligados às 

estradas de ferro, a exemplo de José Joaquim da Silva Freire, Roberto Mange, Ítalo 

Bologna que ―organizaram os trabalhos de formação de artífices para os serviços 

ferroviários‖ desde 1906 na Estrada de Ferro Central do Brasil e, no decorrer dos anos 

1920-1930, em um movimento que se espalhou pelas estradas de ferro de todo o País e 

teve um importante centro de formação em São Paulo com Escola de Aprendizes 

Artífices... (CIAVATTA, 2008, p.51) 

Em resposta a demanda de formação de professores da educação profissional apenas 

em 1917, foi criada a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Braz, localizada no 

Distrito Federal (neste contexto cidade do Rio de Janeiro), pelo Presidente Wenceslau Braz. 

Esta experiência durou cerca de vinte anos, na qual formava professores para as escolas 

profissionais e professores de trabalhos manuais atuantes em escolas primarias. Contudo, esta 

não foi uma experiência exitosa, pois com mais de cinco mil matriculados apenas 309 

mulheres e 72 homens formados, o que para Machado (2008), revela uma tendência de não 

valorização da formação ofertada, desperta ainda o sentimento de necessidade de uma 

formação docente para este campo de atuação, a fim de torná-lo mais ―eficaz‖ em seus 

objetivos. 

A ideia de curso especial marcou a história da formação de professores para a EPT, 

no Brasil, iniciada com a criação da Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau 

Braz, em 1917. Esta instituição foi criada com base no pressuposto de que a 

formação de professores para a educação profissional seria de espécie diferente. 

(MACHADO, 2008a; 2008b. Apud. MACHADO 2011, p. 696). 

Após a experiência Wenceslau Braz, inicia-se na década de 1930 um momento de 

seria crise financeira, que desembocou em um processo revolucionário, ao qual rompe-se com 

as políticas de favorecimento a elite oligárquica/coronelista presente dês de o império e que 

encontrava-se agora em crise financeira. Um fator fundamental foi à crise cafeeira de 1929, 

que impulsionou a elite que ainda tinha certo capital financeiro a descentralizar seus 

investimentos a apostar na instalação e/ou criação e ampliação de fabricas e indústrias, para 

além da produção agrícola e pecuária.  



Porém, para ampliar o mercado produtivo industrial, necessitava de uma população 

alfabetizada e bem capacitada para trabalhar com os maquinários industriais importados. Com 

o conhecimento do indicado do Censo da década de 1920, concluiu-se que a situação 

educacional brasileira continuava sendo um grave problema para desenvolvimento industrial 

brasileiro, que agora encontrava-se em seria crise, 65% da população era analfabeta o que 

representava um empecilho para o projeto de descentralização econômica brasileira e inicio 

da industrialização de fato no Brasil. 

Em 1930, Júlio Prestes pertencente à aliança oligárquica ruralista e ganhou as eleições 

para a presidência, contudo as forças reacionárias da Aliança Liberal (Rio Grande do Sul, 

Minas Gerais e Paraíba) não se conformaram com este resultado e o contestaram sob alegação 

de fraude.  

Getúlio Dornelles Vargas, que também havia concorrida as eleições presidenciais e 

ficou em segundo lugar, representante da Aliança Liberal do Rio Grande o Sul, em caráter 

provisório é nomeado para assumir a presidência da Republica. Vargas governou de 1930 até 

1934, enquanto presidente nomeado. Ele adquiriu amplo poder para tomada de decisões na 

republica como, por exemplo, a suspensão da constituição brasileira em vigência. Sua forma 

de governar ficou conhecida pelo caráter populista, que se apresentou como uma tendência 

bastante comum e atual aos governos. O país encontrava-se em uma grande pressão politica 

interna e externa de desenvolvimento.  

 Vargas, inicia seu novo governo constitucional (1934 a 1937), eleito de forma indireta 

pelos membros da Assembleia Constituinte, o governo ganha contornos sutis e gradativos de 

um processo Ditatorial/totalitário. De 1937 a 1945, Vargas é reeleito e modifica seu modo de 

governar novamente instalando um governo definitivamente Ditatorial no Brasil. Dentre suas 

transformações, a nomeação de Gustavo Capanema em 1937 como Ministros da Educação e 

Saúde, refletiu no senário da educação e da formação Profissional de modo serio e singular, 

visto que a partir de atuação no ministério foram aprovados diversos Decretos-Leis (Leis 

Orgânicas) que modificaram todo o senário educacional e formativo profissional brasileiro. 

Estas criações fizeram toda a diferença na vida dos trabalhadores brasileiros que até 

esta década trabalhava de acordo com os mandos e desmandos de seus patrões sem nenhuma 

estabilidade, segurança, direito ou regulamentação. Foi investido ainda, na criação do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, em 1938), na criação da Companhia Siderúrgica 

Nacional (1940), na criação de uma das maiores mineradoras do mundo a Vale do Rio Doce 



(1942), na criação da Hidrelétrica do Vale do São Francisco (1945). Ao mesmo tempo 

expandia a desconfiança, resistência e oposição entre as elites, os antigos oligárquicos e a 

corrente revolucionária comunista com relação às atuações do presidente, que pareciam 

oscilar entre ações de beneficiamento aos trabalhadores e/ou ao estado em detrimento das 

industrias privadas outrora atendiam há ações totalitárias. 

Esse processo de industrialização e modernização das relações de produção exigiu 

um posicionamento mais efetivo das camadas dirigentes com relação à educação 

nacional. Como parte das respostas a essas demandas, foram promulgados diversos 

Decretos–Lei para normatizar a educação nacional.  

Este conjunto de decretos ficou conhecido como as Leis Orgânicas da Educação 

Nacional – a Reforma Capanema, em função do nome do então ministro da 

educação, Gustavo Capanema. Os principais decretos foram os seguintes: Decreto 

nº. 4.244/42 – Lei Orgânica do Ensino Secundário; Decreto nº. 4.073/42 – Lei 

Orgânica do Ensino Industrial; Decreto nº. 6.141/43 – Lei Orgânica do Ensino 

Comercial; Decreto nº. 8.529/46 – Lei Orgânica do Ensino Primário; Decreto nº. 

8.530/46 – Lei Orgânica do Ensino Normal e; Decreto nº. 9.613/46 – Lei Orgânica 

do Ensino Agrícola. Além disso, o Decreto-Lei nº 4.048/1942 – cria o Serviço 

Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), que deu origem ao que hoje se 

conhece como Sistema ―S‖. (BRASIL, 2007, p.11 – 12) 

 

No Decreto de nº 4.073 de 30 de janeiro de 1942, (Lei Orgânica do Ensino Industrial), 

um dos responsáveis pela conhecida ―Reforma Capanema‖ os professores das escolas 

industriais e técnicas devem pertencer a categorias diversas de acordo com as possibilidades e 

necessidades. As formações destes profissionais deveriam ocorrer em instituições apropriadas, 

visto que ministraram disciplinas pertencentes a cultura geral, técnica e pedagógica. De modo 

geral esta lei ( 4.073 de 1942) não aborda de modo específico à formação e as possibilidades 

de formação dos docentes. Contudo, unicamente em seus artigos 54, 55 e 56 é explicitado 

alguns dos aspectos referentes à atuação e formação desses profissionais. Vejamos de modo 

específico os fragmentos abaixo:  

Art. 54. Os professores, nas escolas industriais e escolas técnicas, serão de uma ou 

mais categorias, de acordo com as possibilidades e necessidades de cada 

estabelecimento de ensino. 

§ 1º A formação dos professores de disciplinas de cultura geral, de cultura técnica ou 

de cultura pedagógica, bem assim dos de práticas educativas, deverá ser feita em 

cursos apropriados. 

§ 2º O provimento, em caráter efetivo, de professores das escolas industriais e 

escolas técnicas federais ou equiparadas dependerá da prestação de concurso. [...] 

§ 5º Buscar-se-á elevar o nível dos conhecimentos e a competência pedagógica dos 

professores das escolas industriais e escolas técnicas, pela realização de curso de 

aperfeiçoamento e de especialização, pela organização de estágios em 

estabelecimentos industriais, e pela concessão de bolsas de estudo para viagem no 

estrangeiro. 

§ 6º É de conveniência pedagógica que os professores das disciplinas de cultura 

técnica, que exijam esforços continuados, sejam integral. [...] 

Art. 56. Os orientadores educacionais farão parte dos corpos docentes, sendo a sua 

formação, e os seus estudos de aperfeiçoamento ou especialização, feitos em cursos 

apropriados. (BRASIL, 1942, s/p)  



 

Observa-se que neste primeiro período a preocupação da formação se concentra no 

processo de industrialização, e a formação dos docentes devem atender a essas necessidades. 

Segundo Machado (2008), é importante destacar que a partir destes decretos compreende-se 

que a formação dos professores teria que ser apropriada. Há ainda a tendência de que se 

seguiu sempre adjetivando os cursos de formação de professores para a Educação 

Profissional, acompanhados dos termos: especial e emergencial. O Decreto de nº 4.244, de 9 

de Abril de 1942 (Lei orgânica do ensino secundário) prevê em seu capítulo quinto intitulado 

―Dos Professores‖ com o artigo único de número 79, uma relação entre a qualificação docente 

e sua remuneração. A Formação e ―preparação docente‖ ganha destaque no âmbito legal. 

 Ainda relativo ao Decreto 4.244, destacamos a organização do ensino médio, a fim de 

compreender o processo ideológico organizacional que se instituía neste período, no qual:  

O ensino médio, para jovens de 12 anos ou mais, Compreendia cinco ramos. O 

ensino secundário (Decreto-Lei 4.244, de 9 de abril de 1942) tinha por objetivo 

formar os dirigentes, pelo próprio ensino ministrado e pela preparação para o 

superior. Os demais ramos do ensino médio tinham a finalidade de formar uma força 

de trabalho especifica para os setores da produção e da burocracia: o ensino 

industrial para o setor secundário; o ensino comercial para o setor terciário; o ensino 

normal para a formação de professores para o ensino primário. (MANFREDI, 2002, 

p. 99)  

 

O fim do regime ditatorial de Vargas, de 1937 a 1945, chega com a deposição do 

Presidente Getúlio Vargas, bem como a valorização das grandes indústrias e instalações de 

empresas multinacionais, como, por exemplo: Chevrolet, Goodyear, Pirelli, Essolube. Essas 

empresas viram no Brasil a oportunidade de explorar uma grande mão de obra barata e 

ignorante de seus direitos e condições enquanto trabalhadores.  

Com o fim do governo Vargas, Capanema também encerra sua atuação enquanto 

Ministro da Educação e da Saúde, e em seguida é eleito deputado por Minas Gerais à 

Assembleia Constituinte. O novo Ministro é Raul Leitão da Cunha, nomeado pelo Presidente 

José Linhares. Apesar da saída como Ministro Capanema continuou exercendo grande 

influência na educação brasileira, inclusive na elaboração da LDB em 1947, visto que o 

―espirito‖ do estado novo havia sido implantado. 

As Leis Orgânicas de Ensino (década de 1940), tendo incorporado a índole 

corporativista do Estado Novo e em correlação com a criação do Sistema S, 

radicalizaram esse conceito: os cursos de formação docente para os ensinos 

industrial, comercial, agrícola e normal deveriam ser ―apropriados‖, ou aradice, sob 

a feição peculiar de cada um desses domínios da divisão técnica do trabalho. 



Oficialmente, essa norma segmentadora perdurou para muito além do fim do Estado 

Novo, pois o plano unificador da formação de professores para disciplinas 

especializadas do ensino médio só foi estabelecido em 1971, com o Parecer CFE n. 

111, no contexto da Lei n. 5.692/71, que instituiu a profissionalização universal e 

compulsória no ensino médio. (MACHADO, 2008a; 2008b. Apud. MACHADO 

2011, p. 696)  

Observa-se que as ações referentes aos profissionais formadores, entre as décadas de 

1930 e 1940, foram esparsas, influenciadas por demandas imediatas de mercado, sem real 

preocupação com a necessidade de formação do docente para ampliação de seus 

conhecimentos e compreensões. Vale ressaltar que nas referidas décadas:  

O [...] momento, que marca seu caráter de ensino industrial, foi a criação do Senai 

dirigido pela Confederação Nacional da Indústria, através do Decreto-lei nº 4.048, de 

22 de janeiro de 1942; e a Lei Orgânica do Ensino Industrial, Decreto-lei nº 4.073, de 

30 de janeiro de 1942 que veio unificar a organização do ensino profissional em todo 

o país, definir suas bases pedagógicas e as normas gerais de funcionamento das 

escolas (FONSECA, 1986, p. 9, Apud. CIAVATA, 2008, p.51). 

 Contudo como já havíamos mencionado a década de 1940 foi marcada por mudanças, 

estas não finalizaram com a saída de Capanema, pois homologa-se o Decreto nº 8.621 de 10 

de janeiro de 1946, responsável pela criação do Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac). No mesmo dia o Decreto nº 8.622, também é homologado, dispõe sobre a 

aprendizagem dos comerciários, estabelece e deveres dos empregadores e dos trabalhadores 

menores relativamente a essa aprendizagem e dá outras providências. Estes decretos 

viabilizam e impulsionam agora também o setor de comercio, como outra frente de 

desenvolvimento econômico. 

Alguns meses depois entra em vigor o Decreto nº 9.613 de 20 de agosto de 1946, (Lei 

orgânica do ensino agrícola). Este versa sobre a área agrícola, que até então não havia sido 

foco dos decretos e leis. Organiza-se o ensino agrícola de modo geral, destacamos os artigos a 

baixo referentes a formação e atuação docente, afim de reafirmar a compreensão que se tinha 

da formação docente profissionalizante independente das áreas, seja industrial, comercial ou 

agrícola. 

Art. 4º Ao ensino agrícola cabe ainda formar professôres de disciplinas próprias 

dêsse ensino e administradores de serviços a êsse ensino relativo, e bem assim 

aperfeiçoar-lhes os conhecimentos e competência.  
Art. 62. O corpo docente, nos estabelecimentos de ensino agrícola, compor-se-á de 

professôres e de orientadores. 

Art. 63. A constituição do corpo docente far-se-á com observância dos seguintes 

preceitos: 

1. Deverão os professôres das disciplinas de cultura geral e de cultura técnica e os 

das práticas educativas e bem assim os orientadores receber conveniente formação 

em cursos apropriados. [...](BRASIL, 1946, s/p.) 

 



Apesar de neste decreto, permanecem as lacunas sobre a obrigatoriedade da formação 

pedagógica pelo menos inicial para esses professores em âmbito legal. As leis orgânicas 

versam majoritariamente sobre a organização estrutural, curricular e legal dos cursos e 

instituições de formação técnica profissional. 

No cenário de desenvolvimento econômico do Brasil, a intenção de alta lucratividade, 

permaneceu, portanto, impulsionando a expansão e exportação da cafeicultura, também 

impulsionou a criação e construção de bancos, industriais, ferrovias e usinas. Para as autoras 

Manfredi (2002) e Urbanetz (2011) a economia operava aos moldes taylorista-fordista
4
. Como 

vimos, a formação destina aos professores da educação profissional, permanecia 

majoritariamente por meio dos que aprenderam no trabalho, no fazer, de forma prática, que 

agora é repassado aos demais trabalhadores.  

A preocupação com a formação dos formadores de educação profissional surge, 

posteriormente, quando o modo de produção industrial ganha mais força e complexidade, 

porém de forma pontual, sem uma preocupação com a estruturação ou movimentos e políticas 

duradouras para esta área; a preocupação era de sanar a dificuldade existente naquele 

específico momento econômico do país.  

Segundo Machado (2008), ainda em 1946, foi estabelecido o acordo que influenciou 

os caminhos da educação profissional no país, este acordo era entre o Brasil com a Comissão 

Brasileiro-Americana de Ensino Industrial (CBAI) e os Estados Unidos com a Agência de 

Desenvolvimento (United States Agency for International Development - USAID) que 

resultou na constituição do intercâmbio educacional. A formação dos professores atuantes 

nesta área também foi influenciada, por meio deste acordo que o primeiro Curso de 

Aperfeiçoamento de Professores do Ensino Industrial criado e 1947, fundamentado na Lei 

Orgânica de 1946. Deste modo, 

Em 1947 ocorreu o primeiro curso para professores do ensino técnico, tendo como 

elenco as disciplinas de: revisão de conhecimentos gerais e técnicos, estudo da 

língua inglesa e atualização sobre a vida econômica e social do Brasil. A segunda 

parte do curso aconteceu nos E.U.A., onde professores, lá permaneceram durante 

seis meses em curso e três meses estagiando nas empresas daquele país. O mesmo 

ocorreu com os diretores das escolas industriais, que também foram levados a 

conhecer a filosofia do ensino profissional utilizada pelos americanos. (OLIVEIRA 

e LESZCZYNSKI, 2009, p.10) 
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 No modelo tayloristas/fordistas, a produção adquire um ritmo na execução das tarefas, na qual segundo 

Caruso, (1992) tendia-se na possibilidade de que os profissionais eram capazes de separar ―as mãos do cérebro‖, 

isto é, o trabalhador deveria trabalhar de forma mecanizada, sem refletir sobre sua pratica 



Em 1951, por meio dessa comissão (CBAI), foi introduzido um método pedagógico no 

país que, segundo a autora supracitada, posteriormente, foi incorporada pelo Serviço Nacional 

de Aprendizagem Industrial (Senai), como referência didática, até 1963, quando a comissão 

foi finalizada, o método mencionado foi o Training Within Industry
5
 (TWI). Ainda nesta 

década, o magistério profissional passa a ser conduzido pelo Ministério da Educação (MEC). 

Foi a partir dessas iniciativas do MEC que se publicou a Portaria 141 do ano de 1961, 

na qual foram estabelecidas normas para registros de professores do ensino industrial. Essa 

Portaria 141/1961, constituiu a primeira a normatizar de modo específico para os docentes 

deste ensino, bem como, estabelecia as normas para a efetivação dos registros de docentes 

industriais, por meio do conselho de educação federal.  

É importante dizer que a LDB de 1961 (Lei n. 4.024), de modo conservador, 

concebeu, no seu artigo 59, dois caminhos diferentes e separados de formação de 

professores: os docentes para o ensino médio geral, inclusive para o curso normal, 

seriam formados em faculdades de Filosofia, Ciências e Letras e os de disciplinas 

específicas de ensino médio técnico em cursos especiais de educação técnica. 

(MACHADO, 2008a; 2008b. Apud. MACHADO 2011, p. 696) 

Portanto no ano de 1961 a nova LDB passa a vigorar, por meio da Lei nº 4.024/1961, 

destacamos o fato que é a partir dela, pelo artigo 59, que se estabelece dois caminhos distintos 

para a formação de professores, uma formação para aqueles que vão ministrar a formação das 

ciências, letras e filosofias (para magistério do ensino médio) e os que fariam cursos especiais 

de educação técnica (para ministrar aulas dos cursos técnicos).  

Art. 59. A formação de professores para o ensino médio será feita nas faculdades de 

filosofia, ciências e letras e a de professores de disciplinas específicas de ensino 

médio técnico em cursos especiais de educação técnica. 

Parágrafo único. Nos institutos de educação poderão funcionar cursos de formação 

de professores para o ensino normal, dentro das normas estabelecidas para os cursos 

pedagógicos das faculdades de filosofia, ciências e letras. (BRASIL, 1961, s/p) 
 Machado (2008), compreende que foi principalmente a partir desta LDB que a 

concepção ainda presente no Brasil foi fortalecida, pois os docentes do ensino médio 

deveriam possuir formação diferenciada em faculdades, porem os docentes de cursos técnicos 

formação específica para determinado curso ―De forma que até hoje a referência mais forte 

que se tem é a de que a formação docente para a educação profissional deve se dar em cursos 

especiais.‖ (MACHADO, 2008, p.70) 

A década de 1960 constituiu-se, portanto, como um momento histórico impar para a 

educação profissional e seus formadores, visto que além da portaria citada, outras diversas 
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  Método TWI - Treinamento Dentro da Indústria. 



portarias, as quais veremos algumas abaixo, foram homologadas. Segundo Machado (2008) a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) em 1961, formalmente, amparou a dualidade da 

educação básica e da educação profissional, em específico em nível médio, conforme já vinha 

ocorrendo nas fábricas. Ou seja, 

Dois anos após a aprovação da LDB o Parecer nº 257/1963 foi homologado, consistia 

na criação do Curso Especial de Educação Técnica em Cultura Feminina, proposto à 

constituição do magistério para a Economia Doméstica e Trabalhos Manuais. Segundo 

Machado (2008) este destinava-se, portanto, a mulheres e atividades domésticas, não aos 

trabalhadores das fábricas, indústrias, ferrovias, construtoras entre outros, que encontravam-se 

em grande expansão. Notamos ainda que estes cursos permaneciam a mesma área dos 

ofertados na extinta Escola Wenceslau Braz
6
.  

Segundo Oliveira (2011), é neste mesmo período que o país passa a sofrer com o 

início da Ditadura Militar, em que os salários de professores ficaram atrasados por meses. 

Esse novo cenário que gerou uma instabilidade e desconfiança no país. Anos depois, com 

Portaria 174/1965, foram definidos aspectos com carga horária e dias letivos dos cursos 

didáticos agrícolas, que segundo Oliveira (2011), era 800 aulas e 180 dias.  

Posteriormente, foi homologado o Parecer do Conselho Federal de Educação (CFE) de 

número 12 em 1967, que segundo Machado (2008), serviu para esclarecer sobre os cursos 

ofertados de especialista de educação técnica, pois para cada disciplina em nível médio 

ofertada, era necessária uma formação específica. Em 1968, uma Portaria (de número 

111/1968) publicada pelo MEC, esclareceu que essa formação docente específica era ofertada, 

tanto para os portadores de diploma em nível quanto para os nãos portadores, os que possuíam 

nível, técnico. Exigia-se apenas que o docente já tivesse cursado e concluído a disciplina a ser 

ministrada. ―Esse parecer exigia 720 horas/aula mínimas, e para a formação do instrutor a 

exigência era de 200 horas.‖ (URBANETZ, 2011, p, 89). 

                                                           
6
  Tendo sido criada com objetivos específicos, desde o início a Wenceslau Brás tinha características que 

a distinguiam desta Rede e que foram mantidas pelo acordo de transferência para a União. A seus alunos era 

exigido, para ingresso, o curso primário, e a Escola não dava "preferência aos desfavorecidos da fortuna"; a 

maioria de seus professores tinha nível superior. O objetivo institucional era formar profissionais mais próximos 

da moderna indústria que começava a se implantar no país. Estes profissionais, por sua vez, formariam operários 

adequados a esta nova realidade – a de uma indústria que se desenvolvia já a partir da introdução de algum 

conhecimento científico na base do processo produtivo, portanto começando a se distanciar da base subjetiva da 

arte. (BRANDÃO, 2009, p.5) 



Ainda no ano de 1968, uma novidade foi aprovada, com a intenção de diminuir a 

diferença entre a formação do docente profissional e do docente do ensino médio. Deste 

modo, 

[...] o CFE aprovou o Parecer nº 479, que representou uma flexão da tendência que 

vinha se formando, pois estabelecia que, na formação de professores de disciplinas 

específicas do ensino médio técnico, era preciso obedecer a um currículo mínimo e à 

duração fixada para a formação dos professores do ensino médio, na forma do 

Parecer nº 262/62, ou seja, o esquema 3 + 1, três anos de núcleo comum e um ano 

voltado para a especialização profissional. (MACHADO, 2008, p.71-72) 

 Em 1969, uma nova mudança surgiu, para flexibilizar esta realidade, permitindo que, 

na falta de professores especialistas em nível superior o ensino técnico poderia ser ministrado 

por habilitados para a docência no ensino técnico por meio de um exame de suficiência feito 

em instituições de ensino superior, indicadas pelo Conselho Federal de Educação, contudo, 

havia um prazo de cinco anos para esses profissionais regularizarem sua situação perante a 

Lei. Segundo Machado (2008) Essa foi uma maneira de tentar legitimar a situação da maioria 

dos professores das escolas de educação técnica da época. 

Na época, o CFE se apoiava, basicamente, em pareceres para legislar. Só em 1969 

foram aprovados três pareceres sobre formação de professores de ensino técnico. Um 

mais específico para área comercial e industrial (Parecer CFE nº 266/69), outro para a 

formação de professores para o ensino médio técnico em geral (Parecer CFE nº 

392/69) e outro sobre a equivalência dos Cursos de Formação de Professores do 

Ensino Industrial e Técnico (Parecer CFE nº 638/69). (MACHADO, 2008, p. 73) 

Em decorrência da divergência entre o que estava normatizado oficialmente e a 

realidade dos cursos e formadores, diversas medidas como as já aqui mencionadas foram 

tomadas, entre elas a criação da Fundação Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal 

para Formação Profissional (Cenafor) coordenado pelo MEC. Ou seja,  

Nesse contexto, é criado, no ano de 1969, o Cenafor (Centro Nacional de 

Aperfeiçoamento de Pessoal para a Formação Profissional), com a intenção de 

coordenar e organizar cursos superiores que atendessem a professores para o ensino 

técnico agrícola, industrial e comercial. Em 1970, através de Portaria ministerial, são 

delineados os cursos emergenciais designados como Esquema I e Esquema II. 

O Esquema I caracterizava-se por uma formação destinada aos portadores de nível 

superior, e previa uma complementação pedagógica aos conhecimentos da graduação. 

O Esquema II destinava-se aos técnicos diplomados, com formação nas disciplinas 

pedagógicas do Esquema I e também das disciplinas da área técnica, com conteúdos 

específicos. (BARBACOVI, 2011, p. 25). 

 

Segundo a autora supracitada, um técnico em eletrotécnica que era professor, cursa 

nos moldes do Esquema II, para possuir a formação de professore licenciado desta área, 

podem prosseguir seus estudos inclusive em nível de mestrado e doutorado. Segundo 

Barbacovi (2011), esta foi a realidade de alguns professores do Instituto Federal de Santa 



Catarina, visto que houve casos de professores efetivos com este perfil na instituição. A 

procura por este cursos nesta época, foi grande frente exigência de obter registros junto ao 

MEC para exercer a docência, os aspectos referentes a registro dos professores e as grades 

curriculares foram objeto de discussão até por volta do ano de 1976. 

No ano de 1977, por meio da Resolução de número três, houve mudanças na forma de 

oferta pelos Esquemas I e II, no qual estes passariam a ser uma oferta de licenciaturas para 

formação especial do antigo segundo grau, foram definidas quais as instituições poderiam 

ofertar essas licenciaturas e seu currículo mínimo. Para realização de tal mudança o prazo 

instituído foi de no máximo três anos. Apenas o Esquema I foi permitido em casos 

excepcionais, nas regiões em que a falta de materiais e demais recursos eram presentes. 

Segundo Machado (2008), mais de trinta anos depois, a oferta de cursos de licenciaturas para 

esta área não se generalizou.  

Naquela época, nos governos militares, dava-se muita importância à planificação 

central. Além dos planos de desenvolvimento econômicos, havia planos 

educacionais, geralmente qüinqüenais. Então, para a formação de professores do 

ensino técnico, também foram estabelecidas algumas diretrizes de planificação. O 

Parecer 151/70 do CFE aprovou o plano para formação de professores para as 

disciplinas profissionais do ensino técnico industrial. O CFE, também no mesmo 

ano, e em relação a esse Parecer 151, aprovou um plano adicional para definir 

concurso vestibular e currículos dos cursos destinados ao preparo de professores 

para as disciplinas profissionais do ensino técnico-industrial. (MACHADO, 2008, 

p.74) 

Podemos observar que, principalmente, entre as décadas de 1960 e 1970 o país passou 

por um processo de transição em seu modo de produção econômico, no qual a indústria 

adquiriu forte e importante espaço na economia brasileira, a produção agropecuária cedeu 

parte de seu espaço para as novas indústrias. Esse processo segundo alguns autores 

desencadeou uma forma de produção mais flexível. Segundo Antunes (2002) essa realidade 

mais flexível é um resultante da crise econômica posta a partir de da década de 1960, não 

apenas no Brasil, mas no mundo, que buscava nessa nova organização uma forma de superar 

as dificuldades postas. 

A crise do padrão de acumulação taylorista/fordista, que aflorou em fins de 60 e 

início de 70 - que em verdade era expressão de uma crise estrutural do capital que se 

estende até os dias atuais - fez com que, entre tantas outras conseqüências, o capital 

implementasse um vastíssimo processo de reestruturação, visando a recuperação do 

seu ciclo reprodutivo e, ao mesmo tempo, repor seu projeto de dominação societal, 

que foi abalado pela confrontação e conflitualidade do trabalho que questionaram 

alguns dos pilares da sociabilidade do capital e de seus mecanismos de controle 

social (ANTUNES, 2002, p. 23) 



Faz necessária a discussão da acumulação flexível para compreender as alterações e 

desenvolvimentos do mercado produtivo não apenas no Brasil mais no mundo, pois em um 

seminário Machado (2013), indica a necessidade de domínio dos conceitos e fundamentos, 

para a discussão a cerca da formação para formar na educação profissional, que é uma 

realidade mundial não apenas brasileira com diversos determinantes. Com a apropriação 

deste, tornará possível uma maior compreensão das concepções imbricadas na formação de 

professores da educação profissional.  

Acreditamos que, o cenário da educação profissional e da formação de professores 

apresentado até o momento, entre estas duas décadas citadas à cima faz parte do processo de 

tentativa de superação da crise econômica, conforme Antunes (2002) discorre. Superação 

esta, de um novo campo de produção comercial, por meio de uma acumulação flexível.  

Tentando reter seus traços constitutivos mais gerais, é possível dizer que o padrão de 

acumulação flexível articula um conjunto de elementos de continuidade e de 

descontinuidade, que acabam por conformar algo relativamente distinto do padrão 

taylorista/fordista de acumulação. Ele se fundamenta num padrão produtivo 

organizacional e tecnologicamente avançado, resultado da introdução de técnicas de 

gestão da força de trabalho próprias da fase informacional, bem como da introdução 

ampliada dos computadores no processo produtivo e de serviços. Desenvolve-se em 

uma estrutura produtiva mais flexível, recorrendo freqüentemente à desconcentração 

produtiva, às empresas terceirizadas etc.  

Utiliza-se de novas técnicas de gestão da força de trabalho, do trabalho em equipe, 

das "células de produção", dos "times de trabalho", dos grupos "semi-autônomos", 

além de requerer, ao menos no plano discursivo, o "envolvimento participativo" dos 

trabalhadores, em verdade uma participação manipulatória e que preserva, na 

essência, as condições do trabalho alienado e estranhado. (ANTUNES, 2002, p. 29) 

 

Este modelo, mais flexível e democrático para funcionários qualificados, eficientes e 

polivalentes, sem dúvida alterou os de modo peculiar a realidade dos trabalhadores 

brasileiros, frente um país que, do ponto de vista histórico muito recente, se mantinha por 

meio de trabalho escravo, contudo não demos afirmar que este passado deixou de influenciar 

a produção e a educação profissional, pois o apreender ―afazendo‖ ainda encontra-se presente.  

Voltando para o âmbito das leis, na década de 1960 a 1980, inúmeros, pareceres, 

resoluções, portarias pelo Conselho Federal de Educação (CFE)
7
, foram aprovados e 

publicados, de modo que deveriam regulamentar e resolver a questão da formação para a 

educação profissional, porem foi-se reduzindo a carga horária dos cursos, flexibilizando cada 
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  Conforme já dissertado, neste período houve diversos acontecimentos, no âmbito legal da educação 

profissional, sugerimos a leitura de Machado (2008 e 2011) a fim de aprofunda nesta temática, visto que esta 

pesquisadora e autora constitui-se como uma das principais referências nesta temática. 



vez mais as regras e prazos, sem conseguir atingir o seu objetivo primeiro. Ou seja, 

hipoteticamente, 

Cumprindo esse prazo, essas alternativas deixariam de existir em 1980, mas não foi 

isso que aconteceu. Novamente, houve flexibilização do prazo dado, bastava 

comprovar a falta de recursos materiais e humanos que possibilitassem a 

implantação da licenciatura. (MACHADO, 2008, p.76) 

  Em 1986 segundo Machado (2008), os órgãos vinculados ao MEC, que em alguma 

medida, eram responsáveis pela formação do docente técnico foram extintos, perpassando os 

ligados a agricultura, profissionalização, técnico estatal, industrial entre outros. Em 1987 uma 

nova proposta surgiu, por meio de um novo grupo de trabalho, responsável por ―[...] elaborar 

proposta de Cursos Regulares de Licenciatura Plena em Matérias Específicas do Ensino 

Técnico Industrial de Segundo Grau. Ou seja, uma nova proposta de licenciatura, mas 

específica para a área da indústria.‖ (MACHADO, 2008, p.78).  

Contudo essa experiência durou apenas dois anos. Em 1989, uma nova proposta com a 

mesma finalidade foi elaborada por uma nova comissão. Se refere a Comissão Especial 

Interconselhos, que envolve o CFE e o Conselho de Mão-de-Obra do Ministério do Trabalho. 

(MACHADO, 2008, p.78). 

Como vimos, houve flexibilização das alternativas de formação de professores da 

parte de formação especial do currículo de ensino de 2º grau, principalmente depois 

da Resolução nº 7 de 1982, tornando opcionais as vias dos Esquemas I e II e da 

Licenciatura Plena. Entretanto, paradoxalmente, em 1991, surgiu o Parecer CFE nº 

31 para sugerir o reexame da legislação e o estudo da possibilidade de uma maior 

flexibilidade e melhor compatibilidade entre os textos legais que tratavam desse 

assunto. Não se criou, contudo, nenhum fato novo a partir daí. (MACHADO, 2008, 

p.78 - 79). 

Em 1996 uma nova LDB, nº 9.394, entra em vigor. Oliveira Junior (2008), percebe 

que a LDB, contribuiu para o avanço da formação de docente da educação profissional, 

apresenta referencias gerais para a formação de professores. Para Machado (2008) da LDB de 

1996, não apresentou avanços a respeito da educação profissional, visto que ―A Lei n. 

9.394/96 não incorporou a opção do Esquema II, mas conservou a prerrogativa dos 

diplomados em nível superior, sem licenciatura e interessados em atuar na educação básica, 

de cursarem programas de formação pedagógica (art. 63, inciso II).‖ (MACHADO, 2011, p. 

697). Ou seja, podemos perceber seu olhar no trecho abaixo:  

Surgiu, então, a LDB nº 9.394 em 1996, em que nada se fala especificamente sobre 

formação de professores para a educação profissional. O art. 61 estabelece que a 

formação de profissionais da educação dos diferentes níveis e modalidades de 

ensino deve dar-se mediante a associação entre teorias e prática, inclusive mediante 

a capacitação em serviço, e que é preciso aproveitar a formação e as experiências 



anteriores desses profissionais em instituições de ensino e em outras atividades. 

(MACHADO, 2008, p.78 – 79). 

Para a autora supracitada, estes marcos em especial o de 1997, tem a intenção de 

desvalorizar a formação teórica pedagógica e valorizar a experiência prática dos docentes, 

reafirmando o paradigma da formação nesta área, no qual a experiência prática parece ter 

maior relevância na atuação enquanto professor da educação Profissional. Em alguns casos 

até acredita-se que esse aprendizado prático é suficiente para o desempenho da docência, 

Machado (2008) recorda da Escola Wenceslau Braz, com o alto número de evasão e das 

diversas alterações e adequações na legislação como forma de demonstrar e comprovar esta 

sua avaliação. 

Contudo, destacamos a Resolução CNE/CEB Nº 02/1997, na qual ficam constituídos 

três centros de conteúdos: contextual, estrutural e integrador, bem como, ―Dispõe sobre os 

programas especiais de formação pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do 

ensino fundamental, do ensino médio e da educação profissional em nível médio.‖ (BRASIL, 

1997, p. 1). No que tange especificamente sobre a formação do professor, destacamos o 

primeiro artigo,  

Art. 1º - A formação de docentes no nível superior para as disciplinas que integram 

as quatro séries finais do ensino fundamental, o ensino médio e a educação 

profissional em nível médio, será feita em cursos regulares de licenciatura, em 

cursos regulares para portadores de diplomas de educação superior e, bem assim, em 

programas especiais de formação pedagógica estabelecidos por esta Resolução.  

Parágrafo único - Estes programas destinam-se a suprir a falta nas escolas de 

professores habilitados, em determinadas disciplinas e localidades, em caráter 

especial. (BRASIL, 1997, p.1) 
 

As instituições responsáveis por esta formação foram em grade parte os Centros 

Federais de Educação Tecnológica (Cefets), Institutos Federais (IFs) e Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai). Concordamos com a autora supracitada, visto que este se 

apresenta realmente como um retrocesso para a educação profissional, pois elimina totalmente 

a possibilidade de integração curricular e não avança no aspecto da formação de seus 

professores, podemos perceber nos fragmentos abaixo, bem como em todo o decreto, 

nitidamente estes elementos. Apenas posteriormente é que se aborda esta problemática, 

destacamos dois artigos da referida LDB para explicitar melhor o discorrido. 

Art. 5º A educação profissional de nível técnico terá organização curricular própria e 

independente do ensino médio, podendo ser oferecida de forma concomitante ou 

seqüencial a este. [...] 

Art. 9º As disciplinas do currículo do ensino técnico serão ministradas por 

professores, instrutores e monitores selecionados, principalmente, em função de sua 

experiência profissional, que deverão ser preparados para o magistério, previamente 



ou em serviço, através de cursos regulares de licenciatura ou de programas especiais 

de formação pedagógica. 

Parágrafo único. Os programas especiais de formação pedagógica a que se refere 

o caput serão disciplinados em ato do Ministro de Estado da Educação e do 

Desporto, ouvido o Conselho Nacional de Educação. (BRASIL, 1997, p. 2 – 3) 
 

A Portaria nº. 646 em 14 de maio de 1997, publicada pelo MEC de, também sobre a 

rede federal de educação tecnológica entre outras providencias, em seu artigo oitavo refere-se 

a formação dos professores da educação profissional, evidenciando a ausente preocupação 

com este aspecto. Observemos o referido artigo ―As instituições federais de educação 

tecnológica, quando autorizadas, implementarão programas especiais de formação pedagógica 

para docentes das disciplinas do currículo de educação profissional.‖ (BRASIL, 1997, p.3). A 

proposta de programas especiais há nosso ver não vislumbram o interesse em resolver a 

problemática da falta de formação docente da educação profissional. 

Para vários autores dentre eles Salvadori e De Boni (2007), Peixoto e Silva (2008) o 

período do ano de 1994 a 2002, em que foi presidido por Fernando Henrique Cardoso (FHC), 

representa um marco para a educação de modo geral, em especial para a educação 

profissional, bem como para vários outros setores da sociedade brasileira. Para a educação 

profissional representou um grande retrocesso, no qual decretos e leis como as já apresentadas 

ceifaram segmentos que acreditavam na possibilidade de superar os problemas e dificuldades 

referentes à integração curricular, a formação profissional dos trabalhadores e seus 

formadores. 

Para que países como o Brasil, em desenvolvimento, conseguisse financiamento 

externo, era necessário seguir uma serie de pré-requisitos e regras, dentre elas estava à 

privatização de órgão públicos, reformas tributárias, liberação de comercio exterior, dentre 

outros. Nesta realidade o governo FHC, que segundo Peixoto e Silva (2008, p.5) ―Essas regras 

passaram a constituir-se no eixo norteador de todo programa de governo da era Fernando 

Henrique Cardoso, que se baseia numa política neoliberal com vista à manutenção e expansão 

da hegemonia do capital‖. 

Dentre os reflexos desta política, podemos destacar os rumos que a educação 

profissional e a formação de seus professores tomaram. 

Ao promover a separação entre os ensinos médio e técnico, bem como a redução na 

oferta daquele, o governo Fernando Henrique Cardoso parece demonstrar que sua 

política de governo para a educação profissional tem como objetivos intrínsecos a 

manutenção da dualidade, a contingência do acesso ao ensino médio e a 

desigualdade dos níveis de ensino [...]. (PEIXOTO; SILVA, 2008, p.7) 



Neste período parcerias e convênios para a oferta desta modalidade foi principal forma 

utilizada pelo governo, na qual a expansão e criação de instituições públicas ficaram limitadas 

e em alguns casos reduzidas, segundo Salvadori e De Boni (2007), reforçando a perspectiva 

liberal.  

Com o fim do referido governo, iniciou se um novo governo (2003) para alguns 

representa um novo período na história do país, que ainda está em desenvolvimento, pois 

apesar de algumas continuidades do governo anterior, rompeu em grande parte com alguns 

dos fatos aqui narrados. Em 2004 com o decreto nº 5.154 revoga o Nº 2.208/1997, e passa a 

permitir a oferta da educação profissional de modo, concomitante, integrada e subsequente ao 

ensino médio, estes decretos rompem com o governo FHC Prevê ainda a construção e criação 

de novas diretrizes normativas, porem não avança ainda na questão da formação dos 

professores desta modalidade de educação, nem ao menos os mencionam. 

No ano de 2005 o Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja, foi homologado. Esta 

homologação apresenta-se continuidade das mudanças a partir do decreto de número 5.154. 

No ano seguinte o Proeja é reformulado e ampliado sobe o decreto de número 5.840, passando 

a se chamar Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja. Para atuar nestes cursos 

houve a indicação de que os docentes fizessem uma especialização específica para atual neste 

programa, conhecidas como Especializações Proeja, contudo observa-se que e não apresenta-

se como um pré-requisito para atuação nos mesmo. Destacamos ainda que em na maior parte 

do país estas especializações não apresentam grandes números de participantes e concluintes. 

Segundo Machado (2011), em 2006 foi homologado o Parecer do Concelho Nacional 

de Educação (CNE/CP) de número 5, com o objetivo de avaliar a Indicação do CNE/CP de 

número 2do ano de 2002, sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para Cursos de 

Formação de Professores para a Educação Básica e também dar ―[...] novas normas para 

programas especiais, licenciaturas organizadas em habilitações especializadas por 

componente curricular ou abrangentes por campo de conhecimento e com carga horária 

mínima de 2.800 horas, das quais 300 seriam para estágio supervisionado.‖ (MACHADO, 

2011, p. 699)  

Esse parecer apresentou-se de modo favorável a continuidade dos programas 

específicos de formação pedagógica de professores, indicou ainda à precisão de revogação da 



Resolução CNE/CP número 2 de 1997 que ―Dispõe sobre os programas especiais de formação 

pedagógica de docentes para as disciplinas do currículo do ensino fundamental, do ensino 

médio e da educação profissional em nível médio.‖ (BRASIL, 1997, p.1). Porém reafirma a 

LDB vigente, na qual se expressa a necessidade de formação pedagógica para os professores 

de ensino fundamental, médio e profissional.  

Em 2008, realizou-se em todo o Brasil, coordenados pelas instituições da Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 47 audiências públicas afim de discutir e 

construir a proposta de licenciaturas para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT). A 

partir do que foi debatido nas audiências, foram feitas sugestões ao texto original. Segundo 

Machado (2011) participaram dessas discussões pertencentes e interessados do Ministério 

Público Federal, de instituições do ensino superior, secretarias de educação em âmbitos 

estaduais e municipais, Sistema S, sindicatos de professores, conselhos de educação entre 

outros.  

Neste período, houve e ainda está ocorrendo a expansão desta modalidade de ensino 

em instituições públicas, bem como a ampliação das Instituições Federais, que transformaram 

os antigos Cefets, nestes novos campus. Destacamos que não houve total rompimento com as 

instituições e convênios privados, para esta oferta. Sobre a formação dos educadores iniciou-

se discussões e debates sobre esta área que ainda estão em andamento, pois pesquisados e 

educadores que atuam e pesquisas desta área como Machado, Ciavatta, Kuenzer entre outros 

estão neste debate desde a mais de seis anos. 

Nestes últimos anos observam-se que, 

A formação de professores para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT) é 

decisiva para que a atual política de expansão, interiorização e democratização dessa 

modalidade educacional se efetive com qualidade social, produção de 

conhecimentos, valorização docente e desenvolvimento local, integrado e 

sustentável. 

Este desafio, já histórico, revela-se mais crítico face à atual expansão da Rede 

Federal de Educação, Científica e Tecnológica a partir de 2005; às metas do 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) e Plano 

Nacional de Educação (PNE) 2011-2020; às novas necessidades político-

pedagógicas vindas com o Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

(Proeja), o ensino médio integrado, Escola Técnica Aberta do Brasil (E-TEC), 

Programa Educação, Tecnologia e Profissionalização para Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais (Tecnep), EPT indígena e EPT quilombola. 

(MACHADO, 2011, p.690) 

 



Em 2012, finalmente foi a provada a Resolução de número 6, que define as Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio, a formação 

docente é abordada por meio do artigo de número 40, vejamos o que ele prevê: 

Art. 40 A formação inicial para a docência na Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio realiza-se em cursos de graduação e programas de licenciatura ou 

outras formas, em consonância com a legislação e com normas específicas definidas 

pelo Conselho Nacional de Educação. 

§ 1º Os sistemas de ensino devem viabilizar a formação a que se refere o Caput 

deste artigo, podendo ser organizada em cooperação com o Ministério da Educação 

e instituições de Educação Superior. 

§ 2º Aos professores graduados, não licenciados, em efetivo exercício na profissão 

docente ou aprovados em concurso público, é assegurado o direito de participar ou 

ter reconhecidos seus saberes profissionais em processos destinados à formação 

pedagógica ou à certificação da experiência docente, podendo ser considerado 

equivalente às licenciaturas: 

I - excepcionalmente, na forma de pós-graduação lato sensu, de caráter pedagógico, 

sendo o trabalho de conclusão de curso, preferencialmente, projeto de intervenção 

relativo à prática docente; 

II - excepcionalmente, na forma de reconhecimento total ou parcial dos saberes 

profissionais de docentes, com mais de 10 (dez) anos de efetivo exercício como 

professores da Educação Profissional, no âmbito da Rede CERTIFIC; 

III - na forma de uma segunda licenciatura, diversa da sua graduação original, a qual 

o habilitará ao exercício docente.  

§ 3º O prazo para o cumprimento da excepcionalidade prevista nos incisos I e II do § 

2º deste artigo para a formação pedagógica dos docentes em efetivo exercício da 

profissão, encerrar-se-á no ano de 2020. 

§ 4º A formação inicial não esgota as possibilidades de qualificação profissional e 

desenvolvimento dos professores da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

cabendo aos sistemas e às instituições de ensino a organização e viabilização de 

ações destinadas à formação continuada de professores. 

 

 Observa-se que há preocupação com a formação dos educadores, contudo, frente a 

todo esse processo histórico que dissertamos, ainda é recente para qualquer análise e 

avaliação mais fechada. De todo modo após anos de discussões e normatizações da formação 

de professores da educação profissional ainda não se chegou a um consenso, fazendo com 

que, após, mais de cem anos de história ainda não se tenha uma política pública de formação 

para estes profissionais. Ainda acredita-se que essa problemática pode ser resolvida de modo 

rápido em oito anos, por fim ainda nos fica um questionamento, será que apenas o exercício 

da prática docente garante ao professor os saberes necessários a esta prática?  

Frente ao questionamento retomamos um fragmento do Parecer de número 11 de 

2012, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a EPT de Nível Médio 

Na realidade, em Educação Profissional, quem ensina deve saber fazer. Quem sabe 

fazer e quer ensinar deve aprender a ensinar. Este é um dos maiores desafios da 

formação de professores para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. É 

difícil entender que haja esta educação sem contar com profissionais que estejam 

vinculados diretamente com o mundo do trabalho, no setor produtivo objeto do 

curso. Entretanto, os mesmos precisam estar adequadamente preparados para o 

exercício da docência, tanto em relação à sua formação inicial, quanto à formação 



continuada e permanente, pois o desenvolvimento dos cursos técnicos deve estar sob 

responsabilidade de especialistas no segmento profissional, com conhecimentos 

didático - pedagógicos pertinentes para orientar seus alunos nas trilhas do 

desenvolvimento da aprendizagem e da constituição dos saberes profissionais. 

(BRASIL, 2012, p. 55-56) 

Para Machado (2011), ainda nos dias de hoje o artigo 62 da LDB (Lei n. 9.394/96), 

não reflete a realidade do senário brasileiro. O referido artigo apresenta-se do seguinte modo  

Art. 62. A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 

superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos 

superiores de educação, admitida, como formação mínima para o exercício do 

magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, 

a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. (BRASIL, 1996, s/p) 

No ano de 2013 o artigo 62 da LDB (Lei n. 9.394/96) foi alterado a fim de adequar-se 

ao novo formato do ensino fundamental dos cinco primeiros anos e não mais quatro, alteração 

feita pela Lei nº 12.796
 
de 2013 que ―Altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para dispor sobre a formação dos 

profissionais da educação e dar outras providências‖ (BRASIL, 2013, s/p). 

A Sinopse do Professor divulgada em 2009 comprovam que o artigo 62/1996 não 

reflete a realidade, pois são dados sobre o ensino brasileiro, divulgados a partir Censo da 

Educação Básica divulgado em 2009, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Estes dados apresentaram 58.898 professores atuando na 

EPT em nível médio, porém, apenas 59% possuíam licenciatura, segundo Machado (2011, p. 

691) ―Esta situação encontrou eco no revogado Decreto n. 2.208/97‖.  

 

1.2 O Proeja e o Documento Base 

O Proeja consiste em uma proposta educacional diferenciada, das demais formas que 

foram ofertadas ao longo da história da EJA, bem como das ultimas décadas da EP no Brasil, 

pois propõem uma formação mais ampla para os educandos, a partir da integração de ambas 

as áreas de conhecimento.  

A política de integração da educação profissional com a educação básica da 

modalidade EJA, constituindo-se especificamente nesse documento a integração 

entre o ensino médio e a educação profissional técnica de nível médio, conforme 

anteriormente afirmado, opera, prioritariamente, na perspectiva de um projeto 

político - pedagógico - integrado, apesar de ser possível oferta de recursos de 

educação profissional articulada ao ensino médio em outras formas - integrada, 

concomitante e subsequente (decreto n°5154/04) e o decreto n° 5840/2006 prever, 

especificamente para o Proeja, as possibilidades de articulação considerando as 

formas integrada e concomitante. Na busca de priorizar a integração, os maiores 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3276.htm


esforços concentram-se em buscar caracterizar a forma integrada, que se traduz por 

um currículo integrado. (BRASIL, 2009, p. 39) 

O Documento Base apresenta e concebe o programa como sendo um desafio 

principalmente para as instituições ofertantes e seus órgãos normativos, uma vez que se 

propõem efetivar complexas ações de caráter político e pedagógico. Para tal realização Brasil 

(2009) acredita ser necessária a participação civil no desenvolvimento desta proposta. Deste 

modo, os  

Desafios políticos e pedagógicos estão postos e o sucesso dos arranjos possíveis só 

materializar-se-á e alcançará legitimidade a partir da franca participação social e 

envolvimento das diferentes esferas e níveis de governo em um projeto que busque 

não apenas a inclusão nessa sociedade desigual, mas a construção de uma nova 

sociedade fundada na igualdade política, econômica e social; em um projeto de 

nação que vise uma escola vinculada ao mundo do trabalho numa perspectiva 

radicalmente democrática e de justiça social. (BRASIL, 2009, p. 6) 

Para que nas instituições durante o processo formativo dos educandos, a proposta do 

Proeja seja efetivada, o Documento algumas vezes ressalta a importância da formação dos 

educadores, visto que acredita-se na formação dos professores e gestores como sendo 

importante. Como vimos anteriormente há educadores presentes na formação do Proeja, em 

especial da EP, que não passaram por um processo formativo pedagógico, que garanta a 

compreensão do sujeito da EJA e o desenvolvimento das potencialidades desses. 

Finalmente, por ser um campo específico de conhecimento, exige a correspondente 

formação de professores para atuar nessa esfera. Isso não significa que um professor 

que atue na educação básica ou profissional não possa trabalhar com a modalidade 

EJA. Todos os professores podem e devem, mas, para isso, precisam mergulhar no 

universo de questões que compõem a realidade desse público, investigando seus 

modos de aprender de forma geral, para que possam compreender e favorecer essas 

lógicas de aprendizagem no ambiente escolar. (BRASIL, 2009, p. 36). 

As formações ofertadas especificamente para atuar com Proeja que temos 

conhecimento são: especializações ministradas pelas universidades e/ou Instituto Federais e 

demais parcerias com financiamento federal via Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (Capes) a partir de 2006 e/ou momentos de formação continua (troca de 

experiência, seminários, oficinas e minicursos de com duração de alguns dias). Contudo essas 

formações não são obrigatórias aos professores atuantes no Proeja.  

No mesmo momento, 2006, foi lançada a primeira edição de Especialização lato 

sensu com cursos de 360 horas em 15 polos com cerca de 100 estudantes por polo. 

Foram repassados R$ 3.734.249,31 e teve aproximadamente 1.400 matrículas 

(Brasil/MEC/Setec, 2008). Até o presente, a Especialização foi editada em 2007, 

com 20 Polos, em 2008, com 30 Polos, e em 2009, com 19 Polos 

(Brasil/MEC/Setec, 2010). (CASTRO, 2011, p. 118) 



Dados concretos mais atuais em âmbito nacional não foram possível de ser 

disponibilizados, visto que não encontramos em pesquisas, no site oficial do MEC, os dados 

que estão disponibilizados são até o ano de 2009. Contudo em alguns escudos e pesquisas 

percebemos que estes cursos continuam ocorrendo em algumas cidades brasileiras. 

Para além das formas mencionadas de formação, destacamos que há a possibilidade de 

formação voltada para a temática Proeja, por meio dos ingressos em cursos de pós-graduação 

stricto sensu (Mestrado e Doutorado) e participação em projetos de pesquisas, porém nestas 

duas modalidades, mais que nas especializações e formações continuadas, o interessado deve 

fazer uma escolha particular pelo conhecimento na temática Proeja. 

Segundo Moura (2006), a partir de um documento (mimeo) do MEC de 2006, os 

pressupostos da Especialização em Proeja versão sobre:  

a) a necessidade da formação de um novo profissional, que possa atuar na Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio na modalidade EJA 

como docente-pesquisador, gestor educacional de programas e projetos e formulador 

e executor de políticas públicas;  

b) a integração entre trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura 

geral, a qual contribui para o enriquecimento científico, cultural, político e 

profissional dos sujeitos que atuam nessa esfera educativa, sustentando-se nos 

princípios da interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade, como exigência 

historicamente construída pela sociedade;  

c) espaço para que os cursistas possam compreender e aprender uns com os outros, 

em fértil atividade cognitiva, afetiva, emocional, contribuindo para a 

problematização e produção do ato educativo com uma perspectiva sensível, com a 

qual a formação continuada de professores nesse campo precisa lidar. (MOURA, 

2006, p. 87) 

Deste modo, as especializações adquirem ampla importância para desenvolvimento do 

Programa, no qual a compreensão não só da modalidade de EJA, mas da proposta de 

educação profissional integrada, a interdisciplinaridade e construção coletiva são elementos 

fundantes. 

No estado de Goiás esta formação, não atingiu seu objetivo maior, formar os 

professores e servidores atuantes do Proeja no IFG, visto que  

Durante o processo de implantação dos cursos vinculados ao PROEJA no IFG a 

instituição promoveu, participando de editais lançados pela Setec, duas 

especializações, uma chamada pública para capacitação de servidores e a entrada em 

uma rede de pesquisa vinculada ao PROEJA. O primeiro curso de especialização se 

deu com a abertura de uma turma de especialização do Polo Cefet-MG na 

Instituição, Campus Goiânia, como relata um entrevistado:  

 ―O primeiro projeto que o MEC apontou foi através de cursos de especialização [...] 

Goiás não foi atendido no primeiro momento e aí a gente tomou conhecimento que o 

CEFET-MG estava ofertando especialização e estava lá com três turmas já em Belo 

Horizonte e apontou que iria ofertar uma turma aqui em Goiás. [...] Assim, nós 

https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=5Dz&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&q=pós-graduação+stricto+sensu&spell=1&sa=X&ei=LAxPVIeNDKnnsASro4HgDg&ved=0CBsQvwUoAA
https://www.google.com.br/search?client=firefox-a&hs=5Dz&rls=org.mozilla:pt-BR:official&channel=sb&q=pós-graduação+stricto+sensu&spell=1&sa=X&ei=LAxPVIeNDKnnsASro4HgDg&ved=0CBsQvwUoAA


iniciamos a especialização em outubro de 2006.‖ (Gestor 4). (CASTRO, 2011, 177-

178) 
Segundo Castro (2011), apenas uma professora do antigo Cefet – GO, atual IFG, 

concluiu a especialização em Proeja e três servidores da mesma instituição. A grande maioria 

dos cursistas eram professores pertencentes ao estado, que objetivavam uma pós-graduação. 

Após esta experiência, não foram ofertadas Especializações em Goiás neste caráter (Proeja). 

 

2.1 Conceitos e Princípios do PROEJA, segundo Documento Base 

 O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja), como vimos nesta pesquisa 

compreende uma recente e diferenciada proposta educacional implementada a partir do ano de 

2006, que passa e passou por mudanças e transformações. Devido suas particularidades o 

Proeja possui conceitos e princípios particulares de sua proposta e modalidade de educação 

que abordaremos a seguir.  

Para Marx (1989) o homem é em grande medida determinado por seu modo de vida, 

contudo se, objetiva-se mudanças, deve-se modificar as determinações que impedem as 

mudanças desejadas. As ações que estão sendo desenvolvidas no Proeja nestes nove anos são, 

a presentão com significativas. Porém, sabe-se que a realidade historicamente marcada pela 

fragmentação como é a da educação brasileira, em especial da EP e da EJA como já foi 

demonstrado. Deste modo, as transformações se constituíram em um processo gradativo de 

forma contínua. 

O Documento Base do Proeja apresenta como ―[...] fundamento a integração entre 

trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral com a finalidade de 

contribuir para o enriquecimento científico, cultural, político e profissional como condições 

necessárias para o efetivo exercício da cidadania.‖ (BRASIL, 2009, p. 5). Dentre nossos 

objetos de estudos estes fundamentos, também foram discutidos e observados in lócus, bem 

como serão analisados mais adiante. Ressaltamos que há, no Documento um rompimento com 

a lógica fragmentada da educação técnica que foi construída nas duas ultimas décadas 

especialmente no Brasil, passando a haver uma preocupação com o desenvolvimento das 

diversas potencialidades dos ser, com a humanização. Durante todo o Documento Base do 

Proeja há explicitamente definida essa perspectiva de formação mais ampla para os educandos 

trabalhadores. 



A concepção de homem presente no Proeja reafirma toda a proposta e os fundamentos 

que vimos acima. Objetiva-se uma relação entre trabalho e educação, na qual os sujeitos tenha 

a possibilidade de tomarem consciência de sua condição nesta sociedade, que se identifiquem, 

se realizam e se valorizem em quanto trabalhadores de direitos e deveres, participantes e 

pertencentes dessa sociedade. Ou seja, 

Nesta sociedade, o homem deve ser concebido como um ser integral, ―o qual, no 

confronto com outros sujeitos, afirma a sua identidade social e política e reconhece a 

identidade de seus semelhantes, ambas construídas nos processos de 

desenvolvimento da individualização e da intersubjetividade‖ (CEFET-RN, 1999, p. 

47). Essa concepção de homem resulta em pensar um ―eu‖ socialmente competente, 

um sujeito político, um cidadão capaz de atuar sobre a realidade e, dessa forma, ter 

participação ativa na história da sociedade da qual faz parte e na construção de sua 

própria história. (BRASIL, 2009, p. 24) 

Em relação às questões mais objetivas que devem direcionar o trabalho das escolas e 

institutos, e que devem nortear o projeto político pedagógico e a organização curricular dos 

cursos nas escolas e instituições, porem respeitando a ―autonomia‖ que cada uma tem para 

elaborar seus projetos e currículos, estão: 

a) A integração curricular visando à qualificação social e profissional articulada à 

elevação da escolaridade, construída a partir de um processo democrático e 

participativo de discussão coletiva; 

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

humana; 

c) A valorização dos diferentes saberes no processo educativo;  

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

aprendizagem; 

e) A escola vinculada à realidade dos sujeitos; 

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

g) O trabalho como princípio educativo (Saberes da Terra, 2005, p. 22-24 apud. 

BRASIL, 2009, p. 47) 
Em relação os princípios gerais do Proeja, serão abordados de modo mais específico e 

detalhados mais afrente em paralelo com o que foi apreendido no lócus da pesquisa, a fim de 

subsidiar os dados coletado. Contudo os mesmos são destacados neste momento a título de 

apresentação para melhor compreensão dessa proposta. Os princípios são:  

O primeiro princípio diz respeito ao papel e compromisso que entidades públicas 

integrantes dos sistemas educacionais têm com a inclusão da população em suas 

ofertas educacionais. [...] 

O segundo princípio, decorrente do primeiro, consiste na inserção orgânica da 

modalidade EJA integrada à educação profissional nos sistemas educacionais 

públicos. Assume-se, assim, a perspectiva da educação como direito — assegurada 

pela atual Constituição no nível de ensino fundamental como dever do Estado. [...] 

A ampliação do direito à educação básica, pela universalização do ensino médio 

constitui o terceiro princípio, face à compreensão de que a formação humana não 

se faz em tempos curtos, exigindo períodos mais alongados, que consolidem saberes, 

a produção humana, suas linguagens e formas de expressão para viver e transformar 

o mundo. [...] 

O quarto princípio compreende o trabalho como princípio educativo. A 

vinculação da escola média com a perspectiva do trabalho não se pauta pela relação 



com a ocupação profissional diretamente, mas pelo entendimento de que homens e 

mulheres produzem sua condição humana pelo trabalho — ação transformadora no 

mundo, de si, para si e para outrem.  

O quinto princípio define a pesquisa como fundamento da formação do sujeito 

contemplado nessa política, por compreendê-la como modo de produzir 

conhecimentos e fazer avançar a compreensão da realidade, além de contribuir para 

a construção da autonomia intelectual desses sujeitos/educandos.  

O sexto princípio considera as condições geracionais, de gênero, de relações 

étnico-raciais como fundantes da formação humana e dos modos como se 

produzem as identidades sociais. (BRASIL, 2009, p. 37 – 38) 
 

Por fim, os últimos aspectos abordados no Documento estão, por exemplo: as 

modalidades e níveis de oferta do Programa que já abordamos, os recursos e apoios 

destinados aos alunos, a forma de avaliação dos educandos, os materiais didáticos e o modo 

de oferta das vagas.  

Sobre a criação das turmas e oferta de vagas destaca-se, em virtude das características 

dos educandos da EJA, observa-se que um processo seletivo não excludente torna-se 

fundamental para a entrada desses educandos no Proeja em especial nos IFs, uma vez que 

como já exposto anteriormente, essas instituições não costumam receber educandos de EJA, 

principalmente porque seu processo seletivo é excludente, por meio de vestibulares e para 

conseguir a aprovação torna-se necessário fazer altas pontuações, o que dificulta à entrada de 

estudantes da EJA nessas instituições. O documente indica que: 

Os cursos deverão ser gratuitos e de acesso universal segundo os critérios do 

Programa. A instituição proponente se responsabilizará pela oferta de vagas, 

inscrição, matrícula e organização de turmas. As vagas deverão ser ofertadas na 

forma de edital público, podendo a seleção ser realizada por meio de processo 

seletivo simplificado, sorteio, entrevistas ou a combinação de vários instrumentos 

seletivos ou outros meios que a escola venha a adotar, considerando-se, 

imprescindivelmente, a condição de democratização do acesso. Os critérios para 

inscrição e matrícula dos interessados nos cursos e programas de educação 

profissional técnica de nível médio articulada ao ensino médio na modalidade EJA 

são: 

a) ter ensino fundamental concluído; 

b) ter idade compatível com a definida no projeto e em conformidade com a 

legislação sobre EJA (Parecer CNE/CEB nº 11/2000 e Resolução CNE/CEB nº 

01/2000). (BRASIL, 2009, p. 60). 
 

O acesso de trabalhadores a este tipo de formação e especialmente em instituições 

como os IFs se apresenta como um desafio, contudo há também o desafio da permanência e 

conclusão dos mesmos nos cursos, pois esses educandos são majoritariamente de baixa renda 

responsáveis por contribuir ou arcar com toda a despesa familiar (alimentação, moradia, 

vestuário, entre outros). Para amenizar a situação o documento prevê a criação de um auxilio 

permanência para os educandos, que pode ser em forma de remuneração em dinheiro, 

depositado diretamente na conta dos educandos ou de outras formas de assistência como: 



alimentação, alojamento, transporte, assistência médico, odontológica, assistência 

psicopedagógico, psicológica, entre outras formas de ações.  

Em relação à ajuda de custo, destinada aos educando em dinheiro, o valor era 

inicialmente de cem reais (100,00 R$), para cada educando; hoje esse auxílio foi reajustado 

para cento e vinte reais (120,00 R$). Mesmo sendo um valor quase que simbólico, segundo 

Brasília (2011) e Morais (2010), ele ajuda os educandos no pagamento do transporte até as 

instituições de ensino e/ou na alimentação, bem como em outras necessidades emergenciais. 

Compreende-se que o Proeja passou por um processo de homologação e implantação, 

rápido (dois anos), do ponto de vista dos acontecimentos históricos, contudo nota-se que até 

chegar a sua implantação foi percorrido um caminho marcado por lutas, reivindicações, 

mudanças, descontinuidades, tensões e fragilidades iniciadas anos antes de sua homologação. 

Essa proposta permanece em construção, bem como suas potencialidades e representações em 

desenvolvimento. 

 

2.2 O Proeja em Goiás 

Na realidade Goiana temos três formas distintas de oferta. A primeira oferta se dá em 

âmbito Federal nos antigos Centros Federais de Educação Tecnológica de Goiás (Cefet – 

GO). A segunda forma de oferta se deu nas instituições de ensino médio do Estado de Goiás. 

Por fim, a mais recentemente, forma de oferta do Proeja, ocorre no ensino fundamental da 

Rede Municipal de Goiânia com a Formação inicial e continuada (FIC). 

O Proeja no antigo Cefet – GO foi o primeiro a ser implantado e ofertado no estado de 

Goiás, inclusive por sua homologação primeira ter sido exclusivamente para as Instituições 

Federais. A oferta de vagas iniciou-se efetivamente a partir do ano de 2006 em duas cidades: 

Jataí e Goiânia. Em Jataí a oferta era com o curso Técnico em Edificações Integrado ao 

Ensino Médio na Modalidade de EJA. Em Goiânia, com o Curso Técnico em Serviço de 

Alimentação Integrado ao Ensino Médio, na Modalidade de EJA. 

Pela Lei nº 11.892 de 2008, os Cefets - GO foram transformados nos Institutos 

Federais: IFG (especializada na oferta de educação profissional, tecnológica e gratuita em 

diferentes modalidades de ensino) e Instituto Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica (IF Goiás) como cursos voltados especialmente na área de Agropecuária. O que 



de certo modo influenciou a expansão da oferta, visto que esta lei reforça a oferta de cursos 

para o público da EJA, que podemos observar nos artigos abaixo: 

Art. 6
o
 Os Institutos Federais têm por finalidades e características: 

I - ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os seus níveis e 

modalidades, formando e qualificando cidadãos com vistas na atuação profissional 

nos diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento socioeconômico 

local, regional e nacional; [...] 

III - promover a integração e a verticalização da educação básica à educação 

profissional e educação superior, otimizando a infra-estrutura física, os quadros de 

pessoal e os recursos de gestão; [...] 
Art. 7

o
 Observadas as finalidades e características definidas no art. 6

o
 desta Lei, são 

objetivos dos Institutos Federais: 

I - ministrar educação profissional técnica de nível médio, prioritariamente na forma 

de cursos integrados, para os concluintes do ensino fundamental e para o público da 

educação de jovens e adultos; 

II - ministrar cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, objetivando a 

capacitação, o aperfeiçoamento, a especialização e a atualização de profissionais, em 

todos os níveis de escolaridade, nas áreas da educação profissional e tecnológica; 

(BRASIL, 2008, s/p.) 

 A partir destes artigos percebe-se que a oferta de cursos para a EJA nos moldes do 

Proeja serão duradouras, pois constatamos a expansão da oferta de cursos Proeja nessas 

instituições a partir principalmente de 2012. Atualmente a oferta de Proeja no IFG cresceu 

para seis campi, foi um total de duzentos e setenta vagas para ingresso ofertadas no segundo 

semestre de 2014. Em Goiânia, a oferta no IFG, também aumentou nos últimos dois anos para 

três cursos: Cozinha (antigo Serviço de Alimentação), Informática, Transporte Rodoviário. 

Passaram, portanto, a serem ofertadas trinta vagas por semestre de cada curso, um número três 

vezes maior que o ofertado no inicio do Proeja no IFG. 

Em âmbito estadual a oferta Proeja se deu em duas fazes distintas. Em um primeiro 

momento na secretaria estadual de educação, que segundo Garcia (2011, p. 73), as atuações 

relativas ao Proeja eram por meio por dois convênios estabelecidos entre o Ministério da 

Educação e a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás com o curso Assistente 

Administrativo. Apesar de legalmente terem sido implantadas duas turmas de Proeja no 

estado de Goiás com financiamento público, apenas uma se realizou, a outra turma recebeu o 

financiamento, porem não se efetivou a oferta, sendo necessária a devolução da verba pública. 

A referida turma ofertada concluiu o curso no ano de 2010. Este curso ocorreu de modo 

concomitante não integrado, no qual quatro dias da semana as aulas aconteciam no Centro de 

Educação de Jovens e Adultos (CEJA) e uma vez por semana (sexta feira) no Centro de 

Educação Profissional (Cepss).  



Atualmente a experiência do Proeja no Estado de Goiás, foi deixada de lado. 

Juntamente com o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) foi 

elaborada uma nova propostas, cunhada do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico 

e Emprego (Pronatec), em relação a EP. Nesta experiência ainda não houve alunos 

concluintes, visto que se iniciou no ano de 2013 até o momento não temos pesquisas sobre 

esta oferta que balizem uma avaliação. Segundo o CEJA (2014) são em torno de duzentas 

vagas distribuídas entre matutino e vespertino com quatro cursos na modalidade de Formação 

Inicial e Continuada. 

Já o município de Goiânia no desde o ano de 2010 iniciou a oferta do curso Proeja de 

Formação Inicial e Continuada em Alimentação Integrado ao Ensino Fundamental na 

Modalidade de EJA. A experiência iniciou-se em uma escola municipal de EB (experiência 

piloto). Para tanto foi construído um laboratório gastronômico na escola, a Formação Inicial e 

Continuada, ficou a cargo de professores do Instituto Federal Goiano (IFG), que em grande 

parte eram atuantes do curso Técnico em Cozinha do Proeja no IFG. O curso trabalha os 

fundamentos da área da alimentação que contribuirão para a continuidade de estudos nessa 

área, como por exemplo: no curso de Técnico em Cozinha no ensino médio ou Gastronomia e 

Engenharia de Alimentos no ensino superior.  

Em 2013 a experiência foi ampliada para dez escolas municipais com corso voltados 

para a área de Modelagem, Auxiliar de cozinha, Operador de computador, Eletricista 

Industrial, Mestre de obras, cada escola passou a ofertar dois cursos. Porém, com uma nova 

característica, pois o Proeja FIC passou a receber o financiamento do Pronatec, agora os 

docentes da EP são contratados por meio de um processo seletivo simplificado por um tempo 

determinado visto que essa é a forma de contratação via Pronatec. Como esta forma de oferta 

é recente, não tem estudos e/ou avaliações que balizem uma análise sobre os resultados e 

representação sobre estes cursos. No próximo item analisaremos e discutiremos os Cursos 

Técnicos em serviço de Alimentação e o Técnico em Cozinha, ambos integrados a 

modalidade de EJA - Proeja, ofertados IFG campus Goiânia. 

  

2.2.1 O Proeja no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) no 

Campus Goiânia. 



O primeiro Curso do Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - Proeja ofertado foi nos Centros 

Federais de Educação Tecnológica de Goiás (Cefet – GO) a partir de 2006, com o de Técnico 

em Serviços de Alimentação Integrado ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos, a proposta foi elaborada no ano de 2005, pela área de Turismo e 

Hospitalidade que também são responsáveis pelos cursos de Gestão de Turismo e Hotelaria. 

Em 2006, a proposta do Proeja foi reelaborada pelo Ministério da Educação (MEC) como 

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).  

Em 2008 os Cefet - Go – Campus – Goiânia, passou a se chamar Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Campus – Goiânia. No ano de 2009, em 

virtude dos catálogos do MEC o Curso ofertado também foi reelaborado alterando também 

seu nome o Curso foi intitulado: Curso Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, ainda em vigência. 

O projeto de curso do Técnico em Serviços de Alimentação Integrado ao Ensino 

Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos expressa a área de atuação dos 

egressos deste curso, no qual 

O técnico em serviços de alimentação estará capacitado a trabalhar em todos os 

locais onde são servidos, comercialmente ou não, alimentos e bebidas, como bares, 

restaurantes, night-clubs, danceterias, pizzarias, lanchonetes, padarias, churrascarias, 

fast-foods, escolas, meios de hospedagens, hospitais, residências, realizar trabalhos 

autônomos na área, entre outros. Os postos de trabalho são inúmeros, já que o setor 

da alimentação no Brasil hoje emprega quase seis milhões de pessoas e, dentro deste 

contingente, um volume muito pequeno é qualificado. (IFG, 2006, p.12) 

O Proeja era ofertado apenas nessa área, mesmo havendo a determinação Legal da 

oferta de no mínimo 10% (dez por cento) das vagas ofertadas no vestibular do ano corrente 

conforme decreto 5.840 de 2006. A oferta de Proeja apenas nessa área devia-se a uma serie de 

fatores, segundo Morais (2011), o receio dos demais departamentos e cursos em relação ao 

público da EJA apresenta-se como o principal, bem como ausência de conhecimento na área. 

Segundo o Projeto de Curso do IFG – Proeja
8
 (2011) não havia até a implantação do Proeja 
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  O Projeto de Curso intitulado: Curso Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio na Modalidade 

de Educação de Jovens e Adultos foi cedido pelas coordenadoras das áreas de Turismo e Hospitalidade, para 

análise em duas ocasiões: no ano de 2009 para pesquisa de Iniciação Cientifica e em 2011 para análise deste 

Trabalho de Conclusão de Curso. Foi possível observar algumas alterações entre as duas versões, porém em 

ambos os caso o documento era uma versão preliminar, uma vez que necessita passar pela aprovação do 

conselho diretor da instituição. Atualmente após a aprovação observamos que não houve mudanças radicais. 



número significativo de educandos que se encaixavam na modalidade de EJA, não sendo, 

portanto foco no processo formativo da instituição. Contudo a justificativa principal da opção 

do setor de Turismo e hospitalidade em ofertar o Proeja pode ser expressa da seguinte forma:  

Ressalta-se também que essa decisão segue o princípio político-pedagógico da 

coordenação que é o fortalecimento da instituição pública, gratuita e de qualidade, e 

da inclusão social, uma vez que ainda permanece a estrutura historicamente 

construída de um Brasil com alto índice de concentração de riquezas
9
, o que gera a 

desapropriação de parcelas significativas da população brasileira das benesses 

econômicas e sociais. (IFG, 2006, p. 5) 

Outro aspecto esclarecido no Projeto de Curso do Técnico em Serviços de 

Alimentação é a justificativa pela escolha deste curso com essas características. Até o 

momento da elaboração do Projeto, não havia pesquisas que indicassem a demanda de 

profissionais e sua qualificação para o setor de serviços alimentares. Deste modo, o Cefet-GO 

contatou a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes - Seção Goiás (ABRASEL), o 

Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e Similares do Estado de Goiás (SINDHORBS), 

Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - Seção Goiás (ABIH) e a Agência Goiana de 

Turismo (AGETUR), para que eles levantassem o cenário desta área profissional. 

Frente aos resultados perceberam que: o nível salarial destes profissionais estava 

abaixo de dois salários mínimos e que a escolarização influencia diretamente a renda salarial; 

a idade média oscila entre 30 (trinta) e 35 (trinta e cinco) anos de idade; no estado de Goiás a 

pesquisa percebeu que a maior parte cerca de 69% (sessenta e nove por cento) dos 

trabalhadores dessa área estão cursando o ensino fundamental primeira ou segunda fase; os 

dados apontaram que a principal reclamação entre os empregadores está na dificuldade de 

contratar pessoas qualificadas para desenvolver a atividade profissional. Frente a esta 

realidade, a formação curricular exigida pelos empregadores é o término da primeira fase do 

ensino fundamental, revelando um significativo campo de formação para esses educandos. 

Ainda segundo os estudos encomendados, podemos afirmar que o serviço de alimentação é o 

que mais cresce em Goiânia, depois vem o setor de vestuário em Goiânia.  

Porém, destacamos que o foco na formação profissional toma maior proporção que a 

formação básica, os aspectos mercadológicos e financeiros são tratados com maior ênfase 

neste Projeto. Sabe-se que os IFs são marcados desde sua gênese por sua formação voltada 
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  Paradoxalmente foi colocado, por representantes da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

(SETEC), na abertura das oficinas pedagógicas de capacitação para gestores acadêmicos, ocorridas em Goiânia 

nos dias 29 e 30 de setembro, que no relatório do Tribunal de Contas da União de 2005 não existia na Rede 

Federal de Educação Profissional uma política de inclusão social.  



para o mercado de trabalho e suas demandas imediatas. Parece-nos que um programa como o 

Proeja que visa romper com essa lógica mercadológica, está continuando a tradição da 

instituição federal. Está impressão se confirma nos argumentos apresentados pelo Projeto 

(2013) para a oferta do curso, baseado em dados fornecidos pelos levantamentos solicitados. 

Após a análise dos dados e a escolha pelo curso Técnico em Serviço de Alimentação, 

o projeto de curso foi elaborado pensando nas questões apresentadas pelos dados coletados. 

Após a elaboração do Projeto, explicita-se o foco do curso e seus princípios:  

A oferta do curso técnico integrado em serviços de alimentação na área de Turismo 

e Hospitalidade voltado para o público de jovens e adultos, encerra uma opção 

teórico-metodológica e ideológica centrada na construção de espaços destinados à 

concretização de uma práxis assentada na perspectiva da inclusão social de parcelas 

significativas da população aos conhecimentos produzidos. Como conseqüência, 

objetiva-se a formação de um trabalhador-cidadão consciente da sua unicidade 

enquanto sujeito potencialmente transformador da sua realidade de origem 

(excluído), da sua capacidade de pensamento autônomo, independente e crítico e da 

sua condição ontológica de ser coletivo e solidário. 

Assim, optou-se pela criação de um curso técnico na modalidade integrado uma vez 

que, dada a sua natureza, ampliam-se as possibilidades de articular a teoria e a 

prática no processo de aprender, pensar e reconstruir o conhecimento, de integrar, 

desintegrar e reintegrar a capacidade de fazer, pensar, sentir e agir, de buscar 

romper, a partir das disciplinas e dos seus objetos específicos, a visão fragmentada 

de mundo, que também se expressa na produção da ciência. Disto decorre a 

necessidade de propor formas de diálogos entre os diversos campos de 

conhecimento, aproximando, desta maneira de uma ação interdisciplinar. [...] 

A escolha em trabalhar com o público jovem e adulto
10

 estabeleceu a necessidade de 

compreender as suas especificidades culturais e de formas próprias de aprendizagem 

uma vez que se trata de um grupo de educandos que não faz parte das estruturas, 

pelo menos de maneira hegemônica, das instituições federais de ensino 

profissionalizante. (IFG, 2006, p. 7) 

Segundo as pesquisas desenvolvidas no IFG – Campus - Goiânia, sobre a oferta do 

Proeja, o que se percebe é que apesar do projeto de curso apresentar-se, coerente com o 

Documento Base do Programa e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

IFG, objetivando uma formação mais ampla e integrada de acordo com as particularidades 

dos educandos..., as praticas pedagógica e a realidade escola não reflete realmente o posto e 

previsto nos documentos. Temos com exemplo a pesquisa de mestrado feita sobre a docência 

em matemática por Jacinto (2011), fica explicita a necessidade de o docente conhecer as 

características e demandas dos alunos da EJA, bem como suas práticas pedagógicas refletirem 

os conceitos e conhecimentos apreendidos de forma teórica.  
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  Segundo Parecer do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica nº 11 de 10 de 

maio de 2000, pautando-se por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ―o maior número 

de analfabetos se constitui de pessoas: com mais idade, de regiões pobres e interioranas e provenientes de grupos 

afro-brasileiros‖ (p.83). 



No PDI, esta problemática também fica evidente, no item que trata da seleção dos 

conteúdos, destacamos o fragmento abaixo por percebermos este com uma satisfatória 

elucidação da problemática: 

A seleção de conteúdos e abordagens metodológicas está orientada ainda pela 

adequação da oferta de cursos à faixa etária atendida. A inclusão do público de 

jovens e adultos, por meio do PROEJA, requer maior aproximação da teoria com a 

prática, a superação do senso comum e, ao mesmo tempo, o reconhecimento do 

saber acumulado pela experiência de vida. (IFG b, 2013, p. 39) 

O curso Técnico em Serviços de Alimentação foi ofertado no Instituto até o fim do 

ano de 2009, uma vez que o MEC no ano de 2008 por meio da Resolução de número 3, de 9 

de julho de 2008, implementa o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos de Nível Médio. O 

referido catálogo é constituído com uma relação dos nomes dos cursos de Proeja que 

poderiam ser ofertados nacionalmente, o curso Técnico em Serviço de Alimentação não 

estava entre eles, pois segundo o projeto de curso do Técnico em Cozinha (2013), era um 

pouco de dois outros cursos presentes nos catálogos o: Técnico em Cozinha e Restaurante e 

bar.  

Para se adequar ao Catálogo e continuar com a oferta de Proeja, os Gestores e 

Educadores do IFG, foram convidados pela coordenação da instituição a pensar e avaliar qual 

dos dois cursos se adequariam mais a estrutura física, demanda profissional e ao perfil dos 

educandos que procuram a instituição para cursar o Proeja. Concluíram a pós algumas 

reuniões, estudos e pesquisa, que o Curso Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino Médio na 

Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, era a melhor escolha para os educando e a 

instituição. 

Segundo Morais (2011), essa alteração que a princípio parecia simples, transformou-se 

em um problema para os gestores educadores do Proeja no IFG, bem como para os alunos que 

iriam iniciar o curso a partir de 2009. Uma vez que, houve uma queda na procura pelo curso. 

Podemos dizer que houve ainda certa rejeição por parte dos educandos que já estavam 

cursando o Técnico em Serviço de Alimentação, pois aqueles que necessitaram repetir 

disciplinas, ou após interrupções no antigo curso, voltaram já no novo formato e, portanto seu 

diploma sairia com o nome do novo curso, compreenderam que o termo Cozinha em seus 

diplomas iria restringir as possibilidades de emprego.  

Uma das principais evidencia desta problemática foi o número de candidatos que se 

inscreviam no processo seletivo que caiu drasticamente mais de 70% (setenta por cento). Se 



anteriormente, nas duas primeiras seleções, a procura era de mais de duzentos candidatos para 

trinta vagas atualmente não completam um total de cinquenta candidatos para as mesmas 

trinta vagas. No ano de 2010 durante o Encontro ―Diálogos Proeja‖
11

 os alunos puderam 

participar dialogando e se posicionando, entre as colocações postas por elas nos debates a 

insatisfação com relação a nomenclatura do curso esteve presente, inclusive frente a 

representante do MEC que estava presente no encontro.  

O corpo gestor da instituição, também acredita que um dos fatores da baixa na procura 

pelo curso deve-se ao fato de que os educandos veem na nomenclatura do curso uma 

diminuição do campo de trabalho e uma representação de ―inferioridade profissional‖ do 

termo Cozinha em relação a Serviços de Alimentação, pois para eles cozinha é algo que não 

requer um saber elaborado, coisa de dona de casa.  

As ultimas seleções, em especial a deste ano de 2014/2, não houve mudança em 

relação aos candidatos interessados nas vagas pelo contrario segundo a Assistente social da 

CAE, é possível observar constante queda de alunos nos processos seletivos. No ultimo 

processo foram ofertadas as 30 vagas como sempre, contudo foram matriculados apenas 19 

alunos dos 20 aprovados sento que um não foi fazer a matricula. Dos aprovados hoje são 

frequentes de modo oficial são 15 alunos, porém o numero de faltas da metade desses alunos é 

muito grande, nas aulas que assistimos o número de frequentes gira entorno de 7 a 9 alunos 

uma turma mais reduzida se compara as demais turmas, como por exemplo, a turma do 

segundo período (2014/1) que foram matriculados 28 alunos com 23 frequentes. De modo 

geral os sete períodos do curso Técnico em Cozinha possui um total de 124 alunos.  

Podemos destacar também entre os fatores influentes da queda na matricula a pouca 

divulgação do curso e de seu processo seletivo, visto que a instituição ainda é compreendida 

como um espaço para poucos, destinado especialmente aos filhos pertencentes da classe 

média. Segundo a Assistente Social da CAE nossa cidade não conhece o IFG, não saber quais 

são os cursos ofertados, as formas de entrada e permanência no Instituto, não sabem com 

buscar certas informações. O IFG não faz divulgação eficaz de suas ofertas de formação, de 

modo claro e objetivo que chegue a população em especial a população trabalhadora que 

poderá vir a ser um educando da EJA. 

                                                           
11

  Os principais objetivos o encontro era: ―Refletir sobre o Proeja no IFG e sua importância na formação 

da Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos; criar um espaço de diálogo, reflexão e trocas de 

experiências sobre os cursos de Proeja ofertados no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de 

Goiás‖ (COMO VOU COLOCAR ESTA MEMÓRIA??? DO DIALOGOS????) 



Para a Assistente o edital do processo seletivo divulgado na página da internet  do 

IFG, é demasiadamente extenso, confuso para os educandos, cansativo de ler para que está 

afastado da escola ou voltou a pouco tempo, outro fato apontado por ela é o fato da 

divulgação do processo e do curso ser em sites do instituto, e o grande publico da EJA possui 

extrema dificuldade de acesso a essa ferramenta. A inda segundo a Assistente social a maior 

propaganda que o cursos conta é a feita pelos próprios alunos que se formaram no referido 

curso. 

Os estudos acerca da modalidade de EJA apontam como um dos principais 

motivadores da volta dos jovens e adultos a escola é a entrada, permanência e/ou ascensão no 

mercado de trabalho. Destacamos que, mesmo após as manifestações negativas dos educandos 

e posteriormente da instituição junto ao MEC, com relação ao novo curso, não houve 

alteração alguma em seu nome. Observamos que a relação educação e trabalho no Proeja se 

dá antes mesmo do educando retornar à escolarização, nos chamando a atenção para a 

importância da formação ofertada pelo Proeja. 

A oferta do curso se dá por meio de um processo seletivo diferenciado dos demais 

cursos da instituição, uma vez que atende os indicativos do Documento Base do Programa. 

Antigamente no Técnico em Serviço de Alimentação e atualmente com o Técnico em 

Cozinha, para que seja possível cursar o curso técnico integrado, o candidato deve atender os 

seguintes pré-requisitos: ser maior que 18 anos; ter Ensino fundamental; não ter cursado ou 

completado o Ensino médio; identificar-se com a área de alimentação e todas as suas 

particularidades; pretender tornar-se um profissional consciente de sua responsabilidade em 

relação ao meio ambiente e ao mundo do trabalho, mesmo que não seja diretamente com a 

área de Cozinha.  

Após atender aos pré-requisitos, para concorrer às vagas o candidato deve fazer sua 

inscrição que é gratuita, outro diferencial em relação aos demais candidatos do IFG. Este se 

justifica como uma tentativa de não deixar de fora o trabalhador que não tem a possibilidade 

de pagar uma taxa no ato de sua inscrição, haja vista que em geral a característica desse 

público é de baixa renda. 

 Além de se inscrever no processo seletivo o candidato deve participar de uma palestra 

em que o plano de curso e o projeto político pedagógico são apresentados, os candidatos 

presentes devem então pensar e avaliar se os cursos lhe são interessante, se ele deseja 

realmente ingressar nesta formação. Após essa etapa os candidatos que continuam 



interessados em cursar o Proeja, são submetidos a uma entrevista com os educadores e a 

coordenadora (Assistente Social), da Casa se Assistência ao estudante (CAE), que avaliaram o 

perfil dos candidatos. Somente então, após estas etapas os candidatos são convocados. Esse 

processo seletivo diferenciado se justifica na tentativa de atender a perspectiva de inclusão 

social dos educandos da EJA previsto no Documento Base e no Projeto de Curso. 

São ofertadas apenas trinta vagas por semestre de cada curso de Proeja. A partir de 

2012, o cenário muda, pois se inicia a oferta de dois novos cursos como vimos no item 

anterior. Esta mudança estava prevista no PDI do IFG construído para o período de 2012 a 

2016, a meta referente ao Proeja é a de número cinco e apresenta-se da seguinte forma: ―5) 

ampliação da oferta de cursos do Proeja, com implementação em todos os departamentos dos 

Campus da Instituição até o primeiro semestre do ano letivo de 2013;‖ (IFG b, 2013, p. 23). 

Em linhas gerais o Projeto do Técnico em Alimentação não se deferência significativa 

além os aspectos referente às mudanças factuais a partir da oferta em 2006 até o ano de 2013. 

Vimos acimas os princípios dos Cursos, estes princípios segundo os Projetos de curso em 

especial o de 2013, visto que ainda encontra-se em vigência, devem ser trabalhados em quatro 

eixos temáticos com estratégia metodológica.  

São quatro eixos temáticos que servirão de motes reflexivos da situação ontológica 

do homem, da ciência, da tecnologia e da responsabilidade sócio-ambiental do 

trabalhador-cidadão. As áreas de conhecimento, dentro das especificidades e/ou 

articulando-se entre si deverão, a partir deles, propiciar uma aprendizagem 

interdisciplinar e transdisciplinar de pensar a realidade por meio de uma visão de 

totalidade, buscando compreender as determinações econômicas, sociais, políticas e 

culturais colocadas historicamente na formação do profissional em serviços de 

alimentação e das demandas da sociedade. 

Assim, as disciplinas deverão estruturar seus conteúdos, em cada período letivo 

determinado, guiando-se pelo eixo temático proposto e fazendo a interlocução com 

outras disciplinas. Dada a natureza deste trabalho, qual seja, romper com o 

isolamento disciplinar no processo de ensino- aprendizagem, estabeleceu-se como 

condição necessária para a implementação da proposta metodológica e curricular o 

trabalho coletivo, concretizado por meio de reuniões semanais. (IFG, 2013, p. 16) 

O Primeiro Eixo é o de Trabalho, Cultura e Alimentação; o segundo Conhecimento, 

Tecnologia e Alimentação; o terceiro Sujeito, Desenvolvimento e Responsabilidade 

Socioambiental e por fim, Serviços de Alimentação e Mercado versos Gestão e Alternativas 

de Trabalho e Renda. 

Ao final das leituras dos Documentos (Documento Base do Proeja, Projetos de Curso 

Técnico Integrados de Alimentação e Cozinha e por fim o PDI) norteadores da prática 

pedagógica do Proeja no IFG, o observamos forte coerência entre os mesmo. Nosso próximo 



objetivo é a partir da prática perceber os elementos dos documentos refletidos ou não nas 

práticas pedagógicas, seus desafios e avanços.  

 

 

 



CAPÍTULO II - ENTRECRUZANDO TEORIA E PRÁTICA 

Este capítulo está em construção!! 

 

Antes de iniciar as observações, com as leituras e conhecimentos adquiridos 

anteriormente, reconhecemos que o curso técnico em cozinha nos parecia um incógnita 

relativo à formação proporcionada aos educandos, pois não compreender de fato os objetivos, 

características, potencialidade e a importância do curso para os cursistas.  Assim, antes das 

observações, acreditava que o Técnico em Cozinha restringia-se aos afazeres de uma 

―cozinha‖ como: no preparo de alimentos, no auxilio a chefes gourmets e na organização da 

mesma.  

A partir do momento que me envolvi com a realidade pesquisada, um amplo campo de 

conhecimento/profissional se abriu cheio de possibilidades e potencialidades profissionais, 

rompendo um senso comum, que acreditamos estar ligado com a formar com que esses campo 

profissional surgiu. Pois, 

Da mesma maneira que a culinária é uma expressão da cultura e passada adiante 

entre os grupos mediante observação e repetição, é possível afirmar que o ofício de 

cozinheiro também era aprendido assim, no dia a dia, em momentos de necessidade 

na família. Tradicionalmente, o ofício e as atividades relacionadas à cozinha no 

Brasil sempre foram uma atividade deixada para as mulheres no ambiente doméstico 

e para os homens, normalmente aqueles menos preparados (com treinamento e/ou 

educação) para realizar outras atividades no ambiente profissional. (RUBIM e 

REJOWSKI, 2013, p.168). 

Percebemos assim como Rubim e Rejowski (2013) que o preparo de alimentos 

transcende a atividade doméstica. O universo da culinária, em especial do preparo de 

alimentos, expressa em si as características culturais, sociais e artísticas.  

No Brasil, por muito tempo a aprendizagem acontecia apenas nos ambientes de 

trabalho. Os jovens, os migrantes e os imigrantes sem experiência que precisavam 

trabalhar eram aceitos em restaurantes e começavam lavando pratos ou como 

ajudantes gerais e, se conseguissem demonstrar interesse e esforço, poderiam ser 

reconhecidos e ter mais chances de aprender e subir na carreira (JHUN et al., 2009).  

Apesar disso, durante o período do regime político de Getúlio Vargas, que ficou 

conhecido por Estado Novo (1937 a 1945), houve um esforço governamental para 

desenvolver a educação oferecendo mais formação técnica e profissionalizante, a 

fim de preparar a mão de obra para a indústria em ampla expansão. Neste cenário 

foram criados o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) em 1942 e o 

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) em 1946 [...]. (RUBIM e 

REJOWSKI, 2013, p.168). 

 



Somente em meados da década de 1990 com a formação em nível superior em 

Gastronomia, é que se passa a reconhecer de forma mais ampla e profissional este campo de 

atuação. Contudo destacamos que para além da questão do preparo dos alimentos o curso 

Técnico em Cozinha, proporciona conhecimentos e noções de diversas áreas do ramo de 

serviço aos quais podemos destacar os seguintes: noções básicas de higiene, armazenamento, 

controle e legislação de alimentos; segurança do trabalho em cozinhas, em estabelecimentos 

de fornecimento de alimentos e insumos de modo geral, em hotéis, em restaurantes entre 

outros; relativo a preparações e realização de eventos referentes a prestações de serviços (área 

de culinária, bebidas a serem servidas e sua disposição, gestão e administração de mão de 

obra, cerimonial, logística entre outros. 

Já no campo específico da nutrição e culinária são trabalhados aspectos como: quais os 

alimentos são nocivos e saudáveis aos seres humanos; formas inteligentes de utilizar 

determinados ingredientes e métodos de cocção; capacitação de técnicas especificas no 

preparo de pratos frios, saladas, canapés, terrines em geral. No campo das bebidas são 

trabalhadas receitas de drinks e coquetéis, as origens das bebidas, regras e normas para seus 

preparos; modo de servir, modo de consumo e degustação. Frente ao preparo de alimentos 

observa-se uma formação que abrange as convenções de pratos pertencentes a cozinha 

internacional; instrumentos, objetos e utensílios com suas finalidades, modo de uso, 

armazenamento e higienização; noções de confeitaria e de panificação; trabalha-se aspectos 

como as habilidades básicas de cozinha relativo aos cortes de vegetais e carnes; receitas e 

características de alimentos e bebidas da cozinha brasileiros e do cerrado com suas 

particularidades.  

Deste modo o profissional Tec. Em Cozinha está relacionado diretamente aos serviços 

de alimentação, hotelaria e turismo, bem como ao fornecimento de insumos por diversos tipos 

de estabelecimentos. Essa área apresenta-se como uma área profissional extremamente 

recente como vimos acima. Porém acreditamos que com grandes possibilidades de expansão, 

frente a formações com a do Proeja Tec. em Cozinha que orienta-se em um amplo processo 

formativo. 



 

2.1 Perfil profissional e formativo das professoras do Tec. em Cozinha - IFG 

Durante estes três meses de observações diárias, podemos presenciar diversas 

situações, atividades e acontecimentos ocorridos no curso Técnico em Cozinha, entre 

professores/professores, professores/alunos, alunos/alunos. Esse acontecimento ocorreram em 

aulas em sala, aulas no Laboratório Gastronômico, atividades coletivas de reunião entre os 

cursos de Proeja ou entre os cursos de Bacharelado em Turismo, Tecnólogo em Gestão de 

Turismo, Tecnólogo em Hotelaria e o Técnico em Cozinha.  

Acompanhamos exclusivamente as aulas dos professores responsáveis pela formação 

profissional técnica. As observações se iniciaram no mês de agosto do ano de 2014, final do 

primeiro semestre letivo (em função da greve o semestre letivo se estendeu até o mês de 

setembro), neste semestre o curso contava com seis professores da área técnica. No segundo 

semestre (previsto para finalizar em março de 2015), o número de professores diminuiu, 

foram organizadas as disciplinas de modo que cinco professoras, dos seis anteriores, 

ministrassem todas as disciplinas, essas são as mesmas do semestre anterior.  

Acreditamos ser relevante o fato de que todas as cinco atuais professoras possuem 

vínculo permanente com o IFG, apenas o referido professor do semestre anterior possui 

vinculo temporário. Deste modo no Instituto o processo seletivo para entrada como docente 

pode ocorrer de dois modos o temporário e efetivo, vejamos as etapas do processo para 

Professor substituto temporário: 

2.1. A seleção dos candidatos será feita em 2 (duas) etapas que serão avaliadas na 

escala de 0 (zero) a 100 (cem) pontos, cada: 

2.1.1. Análise de Títulos – caráter eliminatório e classificatório: Será eliminado o 

candidato que não comprovar a titulação mínima ou não apresentar a relação de 

documentos completa exigida no item 3.2 do presente Edital; 

2.1.2. Prova de Desempenho Didático – caráter eliminatório e classificatório: Será 

automaticamente eliminado o candidato que não comparecer à Prova de 

Desempenho Didático e aqueles que não atingirem a pontuação mínima exigida de 

60 pontos. 

2.2. Serão considerados aprovados todos os candidatos que forem classificados nas 

duas etapas. (MEC, p.2, 2014) 

Podemos afirmar que as etapas acima são etapas padrões, pois analisamos os editais de 

2010 a 2014 e todos obedecem às mesmas etapas, nos permitindo afirmar que aspectos 

pedagógicos e didáticos são avaliados, apesar da não exigência da formação docente para os 

professores da área profissional.  



Em relação ao processo seletivo para professor efetivo do IFG - campus Goiânia há 

uma etapa a mais, o que diferencia esse processo do outro, vejamos: 

1.3. O Concurso Público será realizado em 3 (três) fases: 

1.3.1. Provas Objetiva e Dissertativa (eliminatória e classificatória). 

1.3.2. Prova de Desempenho Didático (eliminatória e classificatória). 

1.3.3. Prova de Títulos (classificatória). 

1.4. A cada uma das fases será atribuída uma pontuação de 0 (zero) a 100 (cem) 

pontos. (MEC, p.2, 2013) 

 Podemos afirmar por meio dos editais que o profissional, seja licenciado ou não pode 

tornar-se docente do IFG, necessitando ser aprovado nas etapas acima independente de sua 

formação específica para exercer a docência. Deste modo reafirmamos o processo histórico da 

ausência da obrigatoriedade da formação docente em especial para professores de Educação 

Profissional (EP). 

Para melhor compreensão destacaremos a área de formação e experiência profissional 

docente de cada uma das cinco regentes acompanhadas. 

Professora 1: Concluiu em 2012 Mestrado em Hospitalidade; de 2008 a 2009 cursou 

Especialização em Docência para Ensino Superior - ênfase em Gastronomia; Graduou-se em 

Tecnologia em Gastronomia entre os anos de 2005 a 2006; possui ainda uma Graduação 

iniciada em 2002 e interrompida em 2004 em Comunicação Social - Jornalismo. Referente as 

formações complementares possui: Formação de Sommelier (2009),  Extensão universitária 

em A Arte da Confeitaria Profissional (2007), Extensão universitária em Grelhados - 

diversidade, preparo e apresentação. (2006).  Instrutora Operacional - Treinamentos de 

equipes e formação continuada de profissionais de cozinha... (2008); Docente e coordenadora 

pedagógica dos cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores (cursos livres) das 

áreas de Gastronomia, Sala e Bar (Sala&Bar), Eventos e Lazer, como também no curso 

Técnico em Nutrição e Dietética e atuante no planejamento e docência dos cursos gratuitos de 

capacitação em gastronomia (2009 a 2011). Estágio vinculado à bolsa PROSUP Capes onde 

se desenvolveu trabalho de apoio à professora orientadora na disciplina de Metodologia de 

Pesquisa e orientação de TCC dos cursos de Hotelaria e Turismo (2011 a 2012); Professora, 

Disciplinas ministradas: Análise Sensorial de Alimentos, Fundamentos de Buffet e Eventos, 

Planejamento de Cardápio, Compras e Logística em Alimentos e Bebidas (A&B) e Custos e 

Formação de Preços em A&B (2012 a 2013), por fim  Docente, Regime: Dedicação exclusiva 

do IFG a partir de 2013. 



Professora 2: Atualmente ingressou em um curso de mestrado profissional em Tecnologia de 

Processos Sustentáveis pelo próprio IFG desde 2014; possui Especialização em Docência do 

curso superior; Graduação em Tecnologia em Hotelaria; Professora titular, dedicação 

exclusiva no IFG desde 2010. Relativos a formação continuada  curso de Bartender – 

SENAC/GO2004; curso de Barista – Associação Paulista de Café SP 2006; curso de 

Sommelier – ABS GO/SP 2005 – 2006 ; curso de Garçom 2006  e em 2009 curso de 

formação de EJA ofertado pelo próprio IFG.  

 No dia nove de setembro de 2014 foi baixada a portaria 1.647, responsável por 

designar a referida professora, como coordenadora do curso Técnico em Cozinha – Proeja. 

Neste mesmo dia os outros dois cursos de Proeja, também ganharam novas coordenadoras. 

Essa nova divisão de coordenação deve-se a nova organização da gestão do IFG, pois antes 

havia uma coordenadora acadêmica para todos os cursos o Departamento 1 (em que está o 

Proeja). Com essa portaria, e várias outras do mesmo dia, foram designados outros 

coordenadores para cada curso.  

No caso da professora 2, ela era a única que possui curso na área de Proeja e não é 

substituta, além de apresentar bom trabalho na instituição. Estes foram os motivos pela 

escolha dela como coordenador segundo a própria professora. Dês de a vigência da nova 

coordenação a professora 2, têm se dividido entre ministrar as aulas, coordenar o curso e fazer 

seu mestrado e a vida pessoal, deste modo segundo ela tudo está corrido. Porém com todas as 

dificuldades expressas por ela, se faz presente na instituição, promovendo reuniões entre as 

professoras da área Técnica do Proeja, as demais coordenadores de cursos de Proeja no IFG e 

ainda reuniões com os alunos, na tentativa de dialogar, compreender os curso e buscar saídas 

para resolver os problemas que sujem. Na segunda semana de novembro a professora tirou 

alguns dias de atestado em função de uma pequena cirurgia para retirada de calculo renal. 

Professora 3: possui especialização em Direito publico (2004 a 2005), entre 2007 e 2008 

graduação em Gastronomia. De 1999 a 2003 graduação em Direito com formação 

Complementar no Hospitality (Patisserie - Austrália) em 2011. A professora possui 

experiência como docente de ensino superior por meio do convite de uma universidade 

privada entre 2013 e 2014 para atuar no curso de Gastronomia, porém possui experiência 

desde 2003 como docente de língua Inglesa. 

Professora 4: em 2014 iniciou Doutorado em Ciências da Saúde; 2011 a 2013 fez Mestrado 

profissionalizante em Ensino em Saúde; possui desde 2013 Especialização em andamento em 



Gestão na Política de Alimentação e Nutrição; de 2005 a 2006 Especialização em Nutrição 

Clinica e esportiva; entre 1999 e 2006 graduou-se em Psicologia e de 1999 a 2003 Graduação 

em Nutrição. Esta professora possui atuação de oito anos como professora, tendo atuado em 

cursos superiores de enfermagem, fisioterapia e farmácia, Destacamos que somente ingressou 

em 2014 com dedicação exclusiva no IFG diretamente no Técnico em Cozinha. 

Professora 5:  atualmente encontra-se com Doutorado em andamento na área de Educação 

(iniciado em 2014). Possui mestrado em Nutrição e Saúde de 2010 a 2011; De 2006 a 2007 

cursou Especialização em Consultoria Alimentar e Nutricional com Graduação em Nutrição 

concluída em 2005. Relativo à formação complementar fez em 2008 Capacitação em 

Educação Profissional Integrada à EJA, ofertada pelo próprio IFG; em 2013 Teorias da 

Educação e Processos Pedagógicos; por fim, cursou Aplicações de métodos instrumentais 

para análises em 2011. Com relação a sua atuação docente destacamos de 2008 a 2009 atuou 

como professora substituta no IFG, de 2010 a 2011 trabalhou como professora convidada em 

uma Universidade privada e em 2011, foi aprovada como professora em regime de dedicação 

exclusiva no IFG atuando a 4 anos como regente do Proeja.  

 Após conhecermos trajetória profissional das docentes atuantes do curso Técnico em 

Cozinha do IFG, podemos destacar que estas são profissionais de áreas e formações diversas. 

Podemos perceber   

 

2.2. Aproximações e distanciamentos entre o previsto e o realizado na atuação docente 

1 OBSERVAÇÕES 

As disciplinas observadas são: Introdução ao serviço de alimentação, Estrutura física 

e organizacional de Cozinha (primeiro período); Higiene e legislação de alimentos, Segurança 

do trabalho, Habilidades básicas de Cozinha (segundo período); Higiene e legislação de 

alimentos II, Nutrição, Garde-manger – capacitação de técnicas especificas no preparo de 

pratos frios, saladas, canapés, terrines em geral (terceiro período); Serviço de bebidas, 

Cozinha internacional (quinto período); Noções de confeitaria, Noções de Panificação, 

Operação de bebidas, Gestão de serviço de alimentação (sexto período); Serviços de 

banquetes e eventos, Alimentação e bebidas do cerrado, Cozinha brasileira, Gestão do serviço 

de Alimentação II (sétimo período). 

 



 

Pontos híbridos  

Em nossas observações percebemos que o relacionamento entre professores e alunos 

em sua grande parte apresenta-se como amistoso com bicadeiras  Relacionamento com os 

alunos 

Compreensão das características da EJA 

 

2 Pontos negativos/ problemas encontrados 

Dados 

Grande demora no fornecimento de dados como os planos de cursos que foram 

pedidos com antecedência de cerca dois meses. 

Dissociação entre as áreas da EB com a EP  

Aspectos mecânicos e superficiais das apostilas e aulas 

Organização do IFG em departamentos 

A não compreensão da necessidade da EJA como política publica e do Proeja 

A não compreensão de que o ser humana não é um ser pronto e acabado, mas uma 

construção social constate... o educando da Eja em especial é um trabalhador que já está no 

mercado a anos independente a formação formal, certificada que carrega com ela suas 

experiências e histórias de trabalho.... que aprenderam no mundo e com o mundo. 

Freire p.37  

O que tenho dito até agora, porém, diz respeito radicalmente à natureza de mulheres e de homens. 

Natureza entendida como social e historicamente constituindo-se e não como um "apriori" da História. 

Pensar certo implica a existência de sujeitos que pensam mediados por objeto ou objetos sobre que 

incide o próprio pensar dos sujeitos. Pensar certo não é que - fazer de quem se isola, de quem se "aconchega" a 

se mesmo na solidão, mas um ato comunicante.  

 

3 Pontos positivos 

Dados 

Fornecimento dos materiais aos alunos com as apostilas 

Relação teoria e prática das disciplinas e o campo de trabalho dos aluno 

 

Aproximações entre o defendido teoricamente e a realidade observada 

Reconhecer a problemática da educação profissional não ser um direito garantido a 

educação, fazendo com que fique há décadas sem grandes avanços; diferentemente da EB que 



está garantida com mais possibilidades de cobranças e lutas de sua oferta 

(https://www.youtube.com/watch?v=MPt98RUytJc&list=PLE354E64216D92134&index=3) 

 

 

No cotidiano de observações destacamos do ponto de vista metodológico, dois 

formatos de aulas, o primeiro em sala de aula com a utilização majoritária de textos e slides 

fotocopiados e entregues a cada aluno, quadros e projeções em Datashow. O segundo formato 

de aula ocorre no Laboratório Gastronômico de modo prático. O Laboratório é equipado com 

um pequeno escritório/secretária, banheiro, salão de festas com capacidade para cerca de 

cinquenta pessoas e duas cozinhas (cozinha quente e cozinha fria) bem equipadas: como 

fornos, bancadas, fogões, pias, entre outros instrumentos, utensílios e objetos de cozinha, 

neste são produzidas receitas tanto de bebidas quanto de comidas.  

Dos professores da área técnica, com exceção de uma, deram pelo menos uma aula no 

Laboratório Gastronômico
12

 executando receitas de bebidas e comidas com objetivos diversos 

como a percepção de desenvolvimento de alimentos saborosos e saudáveis com substituições 

inteligentes (arroz e farinhas integrais, diminuição na quantidade de óleos, trocas para 

substituição de farinhas sem glúten...), a própria preparação de receitas de pratos elaborados 

e/ou clássicos, percepção do modo de preparar e servir determinadas bebidas ornadas com 

determinadas comidas.  

Outro recurso utilizado são as visitas técnicas em restaurantes, pousadas, 

hipermercados, vinícolas... Essas visitas podem ocorrer dentro da cidade de Goiânia, em 

cidades do interior como Pirenópolis, Paraúna, Cidade de Goiás e inclusive no Distrito 

Federal em Brasília. As visitas são de acordo com o período e as necessidades de cada turma, 

contudo ao sobrar vagas, nos ônibus do IFG, para as visitas mais distantes é convidada outra 

turma, indo duas ou mais turmas para a visita, como forma de ampliar cada vez mais os 

conhecimentos práticos dos alunos. Para estas visitas os alunos são avisados com 

antecedência para que possam negociar no trabalho e se organizar com relação a suas 

obrigações. São fornecidas declarações atestando a ida do aluno para apresentação e 

justificativa em seus trabalhos. O IFG disponibiliza-se um ônibus, uma verba de trinta reais 
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para almoço visto que os alunos em geral saem ás 07 horas e voltam por volta das 18h 

acompanhados pelo professor(es). 

De modo geral as aulas em sala, correm partir de materiais entregues aos alunos como 

slides (impressos e fotocopiados para cada aluno) e textos como ponto de partida, alternado 

com diálogos e exemplificação tanto dos professores como dos próprios alunos, visto que a 

maior parte deles possuem conhecimentos empírico sobre a área de formação. Podemos dizer 

que as professoras 1, 2 e 3 utilizam o recurso do Datashow em suas aulas e/ou os slides 

impressos, as professoras 4 e 5, como são da área da nutrição e aborda aspectos mais teóricos 

e organizacionais (não referentes especificamente ao preparo de alimentos e bebidas de forma 

prática) trabalharam, majoritariamente com textos que em geral são lidos e discutidos em sala 

de aula.  

As docentes utilizam em suas disciplinas também, pesquisas (trazer dados questionário e 

Freire Não existe ensino sem pesquisa e nem pesquisa sem ensino; Ensinar exige educadores 

instigados, rigorosos, humildes e persistentes;) para serem entregues aliadas aos temas dos 

seminários a serem apresentados em sala como parte da nota do aluno.  

A Professora 4, costuma entregar uma apostila com textos e informações básicas sobre 

o tema do seminário a ser apresentado e solicita que os alunos leiam e estudem o texto para 

apresentar em sala com data marcada, contudo, pede que se possível os alunos busquem 

conhecimentos amais do que o que foi entregue por ela, além de solicitar que os alunos levem 

receitas sobre o tema determinado, em especial quando é na disciplina de Frutos do Cerrado, 

para degustação. 

 Destacamos que com a maior parte das docentes (exceção da Professora 3) foi 

possível observar certa flexibilidade quando é passado algum trabalho mais elaborado pelo 

próprio professor para entregar e compor a nota semestral. Neste caso o próprio professor 

chega a libera-los pelo menos uma aula toda ou um pouco mais cedo para que os alunos 

consigam chegar em casa e fazer o trabalho. Algumas professoras se dispõe ainda a atender os 

alunos com duvidas e dificuldades no horário que os demais foram dispensados ou com 

horário marcado fora do horário de aula, no caso da professora 1 principalmente.  

As aulas práticas no Laboratório Gastronômico ocorrem de modo geral obedecendo 

certa rotina. Quando os alunos chegam ao laboratório já está tudo preparado para a aula, tudo 

limpo e higienizado, os insumos objetos e utensílios separados e dispostos ao alcance dos 

alunos na cozinha em uma bancada. Com a chegada dos alunos devidamente uniformizados, a 



higienização das mãos e vestimenta das toucas, são obrigatórios, posteriormente são entregues 

as receitas que deveram ser preparadas. Segue-se uma introdução por parte das professoras, a 

explicação das receitas e seus modos de preparos, no caso da Professora 1, há em certas aulas 

uma preocupação em contextualizar a origem das receitas por meio de lendas e ou histórias 

oficiais registadas.  

Os alunos são divididos em quatro grupos, cada um deles faz uma receita diferente, 

sedo no total, em média quatro pratos distintos preparados por aula, com exceção de pratos 

mais rápidos e simples acerem preparados. As professoras durante o preparo das receitas 

passam entre os grupos tirando dúvida, observando o trabalho e auxiliando no que for 

necessário, deste modo os alunos sempre estão sendo observados e apoiados no desempenho 

das receitas. 

Após o preparo dos alimentos, o salão de eventos é preparado e os pratos com talheres 

são levados para lá, onde são degustadas pelos alunos e professores as receitas preparadas no 

dia. As porções são generosas de modo que todos conseguem comer e saciar a forme. 

Observamos que há alguns alunos que não tiveram tempo de saciar no período entre o 

trabalho e a entrada na aula. Depois da degustação as vasilhas são lavadas pelos alunos para 

serem guardadas no dia seguinte pelos bolsistas do laboratório.  

Em geral essas aulas duram das 19h e 10 min às 21h e 40/50min, sendo que o horário 

de entrada e saída oficial dos alunos é das 19h às 22h e 15min. A demora no início da aula 

deve-se ao fato de que alguns dos alunos demoram a chegar, em função do trabalho e/ou meio 

de trabalho. As professoras 1 e 3 são um pouco resistente a atrasos superior a 20min no 

laboratório, apesar de deixa os alunos entrarem, sempre dizem algo relativo para evitarem os 

atrasos. Em algumas ocasiões alunos que chegaram com mais de 30 min de atraso tiveram que 

chamar a professora até a porta para ela permitir a entrada do aluno. O horário de saída 

também fica flexibilizado, visto que os alunos preferem ficar sem o intervalo para saírem mais 

cedo ao final, pois vão para os pontos de ônibus em lugares escuros e em muitos casos 

necessitam para em terminais e/outros locais.  

Respeito aos educandos... Ensinar exige reconhecimento e valorização da identidade cultural 

do educando 

Ensinar exige consciência  do inacabamento, inserção do sujeito inacabado num permanente 

processo social de busca 

O professor deve ter respeito à autonomia e à identidade do educando; 



Deve ter também bom senso, pois o exercício deste nos permite superar o que há de instintivo 

na avaliação e na atitude que tomamos diante de fatos e acontecimentos em que nos 

envolvemos. 

 

O uniforme para o laboratório é algo indispensável para a segurança e higiene do 

laboratório, alunos e receitas. No semestre passado a obrigatoriedade do uniforme gerou 

certos problemas, pois antes da greve havia um professor mais tolerante com relação ao 

uniforme que fazia concessões em relação ao uniforme. Quando houve a troca de professores, 

após a greve, os alunos foram para as aulas no laboratório sem o uniforme completo, mesmo a 

professora 3 tendo avisado antes em sala de aula que só entraria no laboratório quem estivesse 

com o uniforme completo. Os alunos que compareceram sem esse requisito foram 

dispensados da aula e ficaram extremamente chateados. Iniciou-se ai uma maior resistência a 

professora 3, que substituía o professor (segundo os próprios alunos) ―querido pelos alunos‖. 

Destacamos que até o atual semestre esta turma e outras possuem certas resistências e 

problemas com esta professora que abordaremos mais adiante. 

 O uniforme consiste em uma touca branca descartável, fornecidas pelo IFG; qualquer 

camiseta branca desde que com manga e pode ter estampa; calça longa mais larga nas pernas 

ou jeans que chegue até os pés, a fim de proteger a pele de possíveis acidentes com 

derramamento de líquidos quentes e queda de objetos cortantes entre outros; tines ou sapato 

fechado, cobrindo o peito do pé como continuação da proteção ofertada pela calça e solado de 

borracha para evitar quedas, visto que em cozinhas é recorrente o derramamento acidental de 

líquidos no chão. No caso de esquecimento do uniforme o aluno deve voltar para casa, porém 

se for só a camiseta o laboratório empresta para alguns casos se tiver o tamanho do aluno e se 

não for recorrente do aluno esse esquecimento. São proibidas também unhas grandes e com 

esmaltes escuros, maquiagem, brinco, alianças e demais acessórios para evitar riscos de 

contaminação aos alimentos. Os alunos não possuem avaliação teórica das aulas praticas, mas 

são avaliados tanto na prática, quanto nos resultados finais das receitas e nos relatórios que 

são enviados para as professoras após cada aula prática. 

Em uma das aulas da professora 1, uma aluna ligou para uma colega que já estava em 

aula no Laboratório, já as uns vinte minutos, e pediu para perguntar a professora se ainda 

poderia ir assistir aula, pois havia conseguido sair do trabalho só naquele momento e ainda 

iria pegar ônibus. A professora perguntou se a aluna conseguiria chegar em cerca de 15 min, a 



resposta foi negativa. Assim a professora pensou e, disse que a aluna poderia ir mais que iria 

ganha meia presença (das 20h e 45min às 22 h) e dessa forma aconteceu. 

A professora 3 foi aprovada em concurso como efetiva, para substituir um professor 

que segundo os alunos, era em alguns momentos grosseiro no modo no trato com as pessoas, 

porem compreendia as dificuldades financeiras e pessoais do alunos, que por exemplo, 

impossibilitou alguns e providenciar o uniforme do Laboratório gastronômico como se pede e 

a necessidade de irem em bora mais cedo das aulas em função do transporte coletivo. 

Segundo os alunos o professor inclusive pegava ônibus com alguns dos alunos. Contudo, ele 

pediu remoção para outra cidade, cidade em que sua família mora. O Professor não teve 

condições de se despedir dos, visto que quando se mudou o IFG ainda estava em greve. 

Na volta as aulas a professora 3, entrou na sala de aula para dar a notícia da saída do 

professor e a de sua entrada. Antes da notícia aguardou até às 19h e 20min pelos alunos que se 

atrasaram. Posteriormente iniciou a aula de um modo diferente do que os alunos estão 

acostumados, em um tom de voz mais alto pediu silêncio, que os alunos colocassem o celular 

no silencioso para que não atrapalhasse a aula e que por fim, os alunos não dormissem sala de 

aula e participassem da aula. O recado foi dado de modo impositivo. Posteriormente a estes 

recados a professora informou a saída do professor anterior. Observou-se a reação dos alunos, 

que nos pareceu não receberam bem a notícia. Os alunos se olharam, balançaram as cabeças 

um para os outros em sentido de negação..., em consecutivo, falas como as seguir se fizeram 

presentes: ―Como ele, não tem mais não!‖, ―A não, não acredito‖, ―Eu não acredito que 

perdemos ele‖, ―Ele era muito bom!‖ 

O acontecimento narrado acima foi em uma das salas, porém em outras salas ocorreu 

de modo parecido. Apesar de posteriormente, em uma outra turma, a Professora 3 valorizar o 

trabalho do antigo professor e dizer que compreende a falta que os alunos sentem do antigo 

professor, o clima de resistência é persiste até hoje. Com o início do novo semestre 

observamos que as turmas do que não tiveram aula com o antigo professor, não apresentam 

tanta resistência como as demais turmas. Porém, em algumas situações esboçam 

descontentamento com algumas atitudes da professora destacaremos mais duas situações de  

descontentamento dos alunos. 

Durante as aulas práticas no laboratório, com os alunos divididos em quatro grupos 

como o de costume, a professora 3 iniciou a aula dizendo que avaliaria a organização de cada 

bancada de trabalho, pois não poderia haver lixo ou qualquer vasilha suja encima das 



bancadas, ingredientes que não seriam usados ou que já foram usados pelo grupo, outro posto 

que seria avaliados além da organização e higiene é a altura da fala dos alunos, pois segundo a 

professora eles conversam muito alto e o tempo todo, para a professora isso não é aceitável 

para chefes e cozinheiros. Caso um desses itens fossem contrariado ela tiraria ponto dos 

grupos. Os alunos não gostaram do modo com que a professora falou, segundo eles, ela tenta 

se impor de modo pouco amistoso e dialógico aos alunos. 

Outro ocorrido, este mais recente, foi na reunião com os alunos para aqueles que iriam 

trabalhar no Festival Gastronômico, a reunião foi dividida em duas das 19h às 20h e 30min e 

das 20h e 45min às 22h. No primeiro bloco estavam as Professoras 1 e 2 com algumas turmas. 

No segundo bloco chegaram as Professoras 3 e 5 com outros alunos. O intuito da reunião era 

divulgar para os alunos o evento e também convida-los a trabalhar no evento dando suporte na 

cozinha como auxiliares dos chefs visitantes, responsáveis por prepara o mise en place (separa 

os ingredientes que deverão ser usados na receita e deixa-los acessíveis para o preparo), dar 

suporte na manutenção da higiene e organização da cozinha, salão de festas e banheiro do 

Laboratório, entre outras funções.  

Os alunos que trabalhassem receberiam certificados pelas horas extras curriculares 

trabalhadas, até o certo momento todas as professoras estavam colocando esse trabalhado 

como optativo, porém ressaltando a necessidade da ajuda dos alunos visto que o evento era 

para eles, bem como o fato de que nessa semana do dia 10 ao dia 16 de novembro não haverá 

aula para que eles possam participar. No momento de cadastrar os alunos, após as 

explicações, a Professora 3 se levantou e disse que queria dar um recado antes do cadastro dos 

alunos. ―Todos os meus alunos obrigatoriamente terão que trabalhar pelo menos um dia por 4 

quatro horas e depois terão que me enviar um relatório detalhado valendo dois pontos na nota 

final. Se não além de perder os dois pontos, vai ganhar falta em todos os dias da semana na 

minha disciplina.‖ Imediatamente os alunos se se manifestaram insatisfeitos com a imposição 

da Professora 3, pois segundo eles a forma como foi dito, foi desrespeitoso.  

Entre os alunos a fala de descontentamento se fez presente e uma das alunas achou 

injusta a imposição, pois todas iam fazer o esforço de trabalhar pelo menos um pouco, na 

medida de seu possível, dado o cansaço do trabalho de muitas que se iniciantes das sete horas 

da manhã. Após essa fala algumas alunas disseram que independente dos dois pontos não 

iriam mais trabalhar no evento, pois aquela não era a forma adequada de se falar com pessoas. 

A professora 5 que apresenta bom relacionamento com as turmas esperou o nervosismo das 



alunas passar e foi ajudando a professora 1 no cadastro dos alunos, de modo calmo tentado 

dialogar com as alunas e amenizar a situação. A professora 2, de modo mais reservado tentou 

dialogar com a professora 3 sobre a obrigatoriedade do trabalho, porem a Professora 3 

permaneceu irredutível alegando que o evento necessitava dessa ajuda. Após esse ocorrido o 

número de inscritos foi maior que a demanda, e a professora permitiu que os alunos fizessem 

relatório de qualquer palestra ou atividade que os alunos participassem na semana. 

Nas ultimas semanas de observação, na aula de produção de massas (pães, pizzas, 

esfirras...) nesta aula os alunos saíram mais uma vez com falas de indignação com o modo de 

tratar da professora 3 para com eles, pois nesta aula o número de receitas foram oito, um 

numero bem alto, em geral são quatro por aula. Frente aos preparos o horário foi pouco, 

fazendo com que a degustação fosse feita mais tarde próximo das 22h, (lembrando que os 

alunos necessitam pegar o ônibus mais cedo). Alguns alunos dispensaram a degustação para 

poderem ir pegar o ônibus na hora correta, quanto foram fala com a professora, de modo 

pouco discreto a professora perguntou: ―Quem é seu grupo? Vocês já com binaram com eles 

para ver se eles topam lavar e arrumar as vasilhas que restaram sem vocês? Agente chegou 

junto a gente sai junto Gente.‖ (tudo em alto tom de voz) 

As alunas por sua vez combinaram com seus colegas, para poderem ir, e acabaram se 

atrasando para o ônibus, as alunas verbalizaram descontentamento com a forma com que a 

professora conduziu a situação. Na mesma semana a Professora 1, também no laboratório 

passou por situação parecida, pois também propôs receitas a mais que o normal, necessitando 

maior tempo de preparo. Contudo quando o horário foi se aproximando das 22h ela se apresso 

com os alunos na degustação e para todos disse: ―Gente,  hoje agente excedeu o tempo e que 

puder ficar para me ajudar será ótimo, mas se tiver que ir mesmo por causa do ônibus pode ir 

e eu agudo a lavar a louça, por que hoje foi um dia atípico.‖ Deste modo procedeu o 

encerramento que pode ficou e os alunos que não puderam foram em bora. 

Como vimos anteriormente no dia 28 de outubro houve a reunião de apresentação do 

Festival, na qual também foram cadastrados os alunos voluntários para trabalharem no evento. 

Foram feitas duas reuniões simultâneas, os alunos deveriam escolher em qual reunião ia 

participar de acordo com a área que iriam trabalhar, a primeira é referente a área de eventos, 

recepção de convidados, promoções de estrutura e recursos para que as palestras funcionem e 

o cerimonial de modo geral; a segunda reunião foi no laboratório Gastronômico, para que que 

desejam trabalhar com os chefes de cozinha e/ou uma e outra função dentro da cozinha, como 



manutenção da organização e limpeza dos ambientes. Na semana do dia 03 de novembro 

ocorreram os treinamentos para aqueles que se inscreveram como voluntários e as aulas estão 

oscilando de horário, dependendo de quem está ministrando o treinamento e quais os alunos 

estão em treinamento. 

No mês de novembro o foco das professoras estava na organização do Festival 

Gastronômico, dentro de outro evento maior chamado Cozinha Goiás, que é um evento entre 

vários parceiros como a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Associação 

Goiana de Profissionais e Estudantes de Cozinha (Agpec), Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) 

e o Serviço Social da Indústria (Sesi) entre outros. 

Observamos o entrosamento entre as professoras da área técnica, que com exceção do 

professor que já não atua no Proeja, sempre comparecem há reuniões de suas áreas. Nestas 

reuniões são discutidas e definidas as demandas do curso, problemas e atividades pertinentes 

ao Técnico e Cozinha. Como forma de reforçar esta afirmação, destacamos as aulas conjuntas 

e visitas técnicas compartilhadas por estas professoras. Há ainda ocasiões de uma professora 

ceder ou cobrir aula para outra em função de conteúdos atrasados, atestados médicos, reuniões 

ou formações no horário de suas aulas. 

Ocorreu no dia 09 de outubro uma reunião surpresa com os alunos, no horário de aula, 

segunda semana de aula do segundo semestre, houve uma reunião entre as três coordenadoras 

pedagógicas dos três cursos de Proeja do IFG, campus – Goiânia, (Técnico em Cozinha, 

Informática e Transporte Rodoviário) e os alunos dos três cursos de todos os períodos. Nesta 

reunião foram apontados dois pontos com os alunos o da infraestrutura e o pedagógico dos 

cursos e do Instituto, na reunião estavam presentes além das coordenadoras pedagógicas, o 

coordenador de EJA do IFG (de todo os estado) e o representada da gestão do IFG campus 

Goiânia responsável pela infraestrutura e demais professores dos cursos de Proeja.  

Nesta ocasião os alunos tiveram voz e puderam falar os pontos que os incomodam 

e/ou que geravam problemas para eles como: ventiladores extremamente barulhentos; falta de 

bebedouros; ar condicionado estragados; quadros brancos estragados; faltas de materiais 

como apagadores, giz e pinceis; tomadas e lâmpadas estragadas; portarias fechadas antes das 

dezes horas; dificuldade de organização na entrada e saída de alunos e funcionários; a questão 

do horário de saída dos alunos que no edital é às 22h e 15min, porém em função de suas 

moradias e formas de transportes necessitavam sair às 22h; mudanças de sala sem aviso 



prévio; duvidas com relação a direitos a serviços dentro do IFG como o da academia, pois 

uma aluna tentou uma vaga na academia e foi dito ela que a academia se restringia apenas ao 

ensino superior. 

Além dos problemas os alunos levantaram também sugestões para resolvê-los, dentre 

elas estavam às torneiras com sensor, para economia de água; manutenção periódica da 

afiação, das luminárias e ventiladores; mutirões de alunos das áreas de elétricas e construções, 

para ajudar nos pequenos reparos e não esperar as burocracias e licitações para manutenção e 

pequenos reparos como os apontados por eles. Com relação ao horário de saída a sugestão dos 

alunos foi abrir mão do intervalo para poderem sair mais cedo de forma consensual e 

combinada com os professores e consentimento da coordenação.  

Os alunos receberam respostas aos problemas levantados e explicação sobre os 

processos de licitação e demais burocracias relativas a infraestrutura, receberam ainda 

previsões de prazos de resolução dos problema, que tardão até no máximo o próximo ano, 

visto que a instituição foi tombada como patrimônio da humanidade necessitando de cuidados 

maiores. As coordenadoras também deram respostas relativas ao horário de saída dos alunos, 

na qual expressaram o seguinte pensamento, que não poderia fazer um consenso com os 

professore para fechar o horário às 22h sem o intervalo, reafirmando: ―Olha isso já é 

determinado, essa hora aula deve ser cumprida, cada professor tem sua autonomia. Às vezes 

ele está dando aula em outros cursos e modalidade que se encerram às 20h e 45min, não 

sendo possível pegar o horário do intervalo para que vocês saiam mais cedo...‖. 

Em relação aos aspectos pedagógicos os alunos levantaram assuntos como: mudança 

de professor sem aviso prévio; a falta de avaliações sistemáticas para atribuição de nota, pois 

o que ocorreu foi que professores atribuíram notas de modo aleatório; a necessidade de 

professores que trabalham com a EJA serem formados para isso e saber dar aulas, explicar e 

lidar com os alunos jovens e adultos, pois alguns têm maior dificuldade e outros não, ―... às 

vezes é necessário explicar várias vezes de forma diferente, e não chegar na sala, encher o 

quadro e mandar os alunos se virarem...‖, problemas como esse foram apontados por muitos 

outros alunos... Em especial do Técnico em Informática e Transporte. Por fim, uma aluna 

questionou a questão da alta evasão, e se há algum planejamento para o primeiro período não 

evadir tanto, como ela tem observado.  

Entre as respostas estiveram falas das professoras se comprometendo em pensar saídas 

para os problemas apresentados, e falas como: ―As vezes nós coordenadoras sabemos da 



mudança em cima da hora, no começo de semestre isso é mais comum, assim como as 

mudanças de sala, são coisas que não temos muito controle...‖; com relação as avaliações e 

notas disseram ―Isso não é normal, claro! Procurem a coordenação não deixem fatos como 

esses passar...‖, um dos alunos respondeu da seguinte forma: ―Nós não deixamos passar, mais 

o coordenador era esse mesmo professor na época, vamos recorrer a quem?‖ a Coordenadora 

disse por fim, que ia tentar que isso não ocorresse mais.  

Com relação à evasão as coordenadoras juntamente com a representante da Casa de 

Assistência ao Estudante (CAE), disseram que foi feito um levantamento por telefone com os 

alunos que evadiram, perceberam que era por diversos motivos particulares e não motivos da 

instituição. A assistente social também colocou que por acompanhar o Proeja desde o início, 

acha que pode falar com propriedade sobre o assunto, que muitas vezes são diversos motivos 

que fazem os alunos pararem ou saírem dos cursos... e na medida do possível a CAE vais 

atrás e tenta fazer este alunos voltarem. Por fim, a avaliação imediata da reunião foi positiva, 

considerando a mesma como já sendo uma ação para melhorar e atender melhor os alunos da 

EJA no IFG campus Goiânia. 

Não podemos deixar de destacar que a reunião com os alunos apresenta-se como uma 

forma de dialogar e ouvir lós, para resolver os problemas presentes de modo geral no IFG. 

Contudo temos que esclarecer dois fatos, o primeiro é que esta reunião estava planejada desde 

o semestre anterior, porem os alunos não foram comunicados de tal acontecimento, sendo 

uma surpresa para elas que acreditavam ir para assistir aula. O segundo é que fazia calor 

considerável nesta data, e o espaço reservado era em um pequeno auditória para cerca de 80 

pessoas, sendo o número de convidados maior, de modo que cerca de 8 alunos ficaram de pé 

durante a reunião e outros muitos foram se acomodando e se espremendo em bancos, no chão 

e palcos, além do ar-condicionado não funcionou de forma satisfatória. 

Durante as observações notamos que os alunos participarão de alguns eventos e 

reuniões que envolvem tanto a área de Hotelaria, quanto a de Gestão de Turismo. Porém, em 

algumas delas os alunos foram convidardes no mesmo dia do acontecimento, quando a maior 

parte, já estavam em sala de aula. Em especial destacamos a palestras do dia 15 de agosto, a 

reunião que o correu no dia 9 de outubro, a reunião inaugural destes cursos ocorrida no dia 14 

de outubro, houve ainda outras palestras com profissionais da área de eventos, Turismo e 

Hotelaria, que durante estes meses, fizeram palestras no Instituto. Em alguns dos casos 



citados acima os alunos foram dispensados pelos professores, frente ao julgamento do próprio 

docente da importância e relevância do evento. 

Contudo, vale destacar que o encontro Diálogos EJA, ocorrido entre os dias 15 e 17 de 

outubro, que foi divulgado com um mês de antecedência, por meio de professores que 

passaram nas salas fixando cartazes e divulgando verbalmente, e-mails e documentos 

encaminhados aos professores convidando-os para participar. Foi explicado ainda que este 

encontro destinava-se a dialogar com professores e alunos sobre as problemáticas do curso e a 

integração curricular, contando com o apoio de pesquisadores e professores de outros lugares, 

em busca de compreender melhor a modalidade de EJA e a Proposta Proeja.  

Neste evento com exceção da primeira noite que poucos professores compareceram, nos 

demais dias as aulas se mantiveram sem dispensar os alunos que manifestaram desejo em 

participar do evento não só pelas horas extracurriculares para também pelo dialogo com os 

professores. As professoras 1, 2 e 3 alegaram que suas aulas teóricas e práticas não poderiam 

ser adiadas em razão da importância dos conteúdos e insumos já comprados para as aulas 

práticas. E ainda que já houvesse tido muitas paradas para reuniões e ainda haveriam mais em 

função do Festival Gastronômico que estaria chegando. Deste modo o encontro não contou 

com a significativa presença dos educadores de Proeja do IFG, com exação a dois professores 

envolvidos diretamente na organização do encontro da área de educação básica. 

Podemos destacar ainda o evento do dia 15 de agosto no auditório, em que havia dois 

temas ―Eros e Pisque; De repente Chicago‖ duas palestra totalmente distintas em uma mesma 

noite, consecutivas para alunos de nível médio, tecnológico e superior. Também nesta ocasião 

os alunos não foram informados que não haveria aula somente esta atividade, foram pegos de 

surpresa. Além das palestras esta ocasião serviria para apresentar aos alunos a nova 

organização do IFG e as novas coordenadoras dos cursos.  

Na primeira palestra, o professor, abordou no viés Freudiano, discutindo o prazer na 

sociedade contemporânea, antes do fim da apresentação os alunos já começaram a sair 

independente da chamada que seria feira ao final. Posteriormente iniciou a palestra ―De 

repente Chicago‖, esta palestra foi ministrada por (um casal) de alunos do curso de Turismo. 

Os alunos partiram da explicação da necessidade de se economizar dinheiro de forma 

planejada para fazer passeios e viagens como o que fizeram a Chicago, foram mostradas 

várias fotos de todo o passeio, além de valores de alimentação e diárias de hotel. Nesta 

ocasião os demais alunos (EJA) foram indo em bora, pois segundo um deles, as palestras não 



tinha nada haver com o curso e a realidade deles. Chegaram a essa conclusão principalmente 

após os palestrantes irem divulgando seus gastos básicos em alimentação, bebidas e roupas. 

Para alguns alunos a viagem ao exterior é algo bastante distante se suas vidas, visto que 

muitos necessitam de, por exemplo, da complementação financeira da bolsa de 120 reais para 

permanecerem no curso. 

As professoras e coordenadoras alegaram que essa prática de planejar eventos surpresas 

para os alunos é uma forma de garantia a presença deles, pois segundo elas se eles forem 

avisados com antecedência eles faltam e as palestras e eventos ficam esvaziadas. 

Questionamos o fato de que talvez os alunos não se sintam motivados a participar de todas as 

atividades em função de não perceberem sentido e importância nos temas abordados, 

podemos aliar também o cansaço físico e mental dos mesmos após um longo dia de trabalho. 

Ressaltamos que em alguns casos que os alunos souberam de atividades extras curriculares 

que havia relação com suas pretensas atividades profissionais, deixaram de ir a aula para irem 

a atividade. 

Para encerrar, destacamos que tanto nas aulas teóricas quanto nas práticas observamos 

uma relação de companheirismo e cumplicidade entre os alunos, apesar de também haver 

divergências entre eles. Conversas, abraços, beijos e brincadeiras se fazem presentes em sala 

de aula. Com as professora 1, 2, 4, e 5 o tratamento é bastante respeitos e com momentos de 

descontração, porém com a professora 3 o tratamento na maior parte das salas é diferenciado 

indiferente e distante. Quando há problemas com professores ou a necessidade de avisar aos 

colegas que faltaram sobre as atividades e trabalhos pedidos, os alunos ligam um para os 

outros, mandam mensagem e se ajudam. Em casos extremos se necessário for buscam 

resolver problemas em grupos junto a assistente social do IFG, segundo a psicóloga da CAE, 

já foi necessário fazer ponderações em salas de aulas em que os alunos não se identificaram 

com o docente e vice versa para que juntos conseguissem finalizar o semestre.  

Em outros casos os alunos já chegaram a se reúnem e combinar formas de boicotar 

professores, podemos citar como exemplo de boicotes quando os alunos planejaram faltar a 

aula frente a um evento ou palestra que desejam ir ou para cancelar um atividade que não 

concordam, pois sabem que se for falta unanime não há possibilidade de haver aula...  

  

 



 

 

De modo mais específico, abordaremos em primeiro os aspectos relativos ao 

previsto no Documento Base do Proeja, aqui já apresentado, frente à realidade 

observada.  

 

Segundo o Doc. Base (2009) todo o professor seja da educação básica (EB) ou da 

educação profissional (EP) devem atuar na educação de jovens e adultos, contudo necessitam 

de formação específica para atuar nesta modalidade, deste modo o que observamos em nossas 

observações é que a maior parte das docentes apresentadas não possuem formação para atuar 

com este público, mesmo as duas que possuem, são formações rápidas de capacitação 

ofertadas no próprio IFG.  

A formação para atuar com a EJA, acreditamos que contribui para conhecer o perfil 

dessa modalidade, para que em situações de recorrentes atrasos dos alunos, mesmo nas aulas 

práticas, permaneça por parte do professor a compreensão de que os atrasos são em função de 

sua classe social/econômica, na condição de trabalhador assalariado (em sua maior parte), 

dependente do transporte coletivo. A pontualidade apresenta-se como um obstáculo, bem 

como o horário convencional da saída, dado a distancia dos pontos de ônibus e também de 

suas moradias em relação ao IFG situações com as narrada que ocorreram com a Professora 3, 

em que há a exposição do aluno a uma situação constrangedora frente aos demais colegas 

frente ao horário de saída, poderiam ser evitadas. 

O conhecimento da modalidade de EJA poderia proporcionar atividades 

extracurriculares mais interessantes e adequadas ao seu perfil, podendo inclusive dispensar o 

caráter surpresa das palestras e demais atividades direcionadas aos alunos Proeja. Ainda a 

preocupação com relação a grande taxa de evasão desses cursos se traduziria na compressão 

de um movimento presente na EJA em função das demandas profissionais e familiares que 

exigem recorrentes pausas e interrupções do processo formativo. 

Ainda com o foco no Documento Base, vamos retomar os princípios:  

O primeiro princípio diz respeito ao papel e compromisso que entidades públicas 

integrantes dos sistemas educacionais têm com a inclusão da população em suas 

ofertas educacionais. O princípio surge da constatação de que os jovens e adultos 

que não concluíram a educação básica em sua faixa etária regular têm tido pouco 



acesso a essas redes. Assim, um princípio dessa política — a inclusão — precisa ser 

compreendido não apenas pelo acesso dos ausentes do direito à escola, mas 

questionando também as formas como essa inclusão tem sido feita, muitas vezes 

promovendo e produzindo exclusões dentro do sistema, quando não assegura a 

permanência e o sucesso dos alunos nas unidades escolares. (BRASIL, 2009, p.37) 

O segundo princípio, decorrente do primeiro, consiste na inserção orgânica da 

modalidade EJA integrada à educação profissional nos sistemas educacionais 

públicos. Assume-se, assim, a perspectiva da educação como direito — assegurada 

pela atual Constituição no nível de ensino fundamental como dever do Estado. Além 

disso, alarga-se a projeção desse dever ao se apontar a educação básica iniciando-se 

na educação infantil e seguindo até a conclusão do ensino médio. (BRASIL, 2009, 

p.37) 

Frente ao documento do IFG o PDI e ao PPP do Técnico em cozinha, bem como com 

as observações podemos dizer que há nos últimos dois anos maior entrada do público da EJA 

no IFG, contando com algumas políticas de permanência para os alunos como, por exemplo, o 

processo seletivo simplificado, os auxílios em dinheiro depositados individualmente para cada 

aluno, bem como a assistência social, psicológica e médica ofertada dentro do instituto em 

horário de aula. Contudo não podemos afirmar que as medidas aqui citadas garantem a 

permanência dos educandos, inclusive por que o número de evadidos é significativo. 

... 

Reafirmam o foco e os princípios do curso Técnico em Cozinha apresentados em seu 

Plano Político Pedagógico, já abordado anteriormente em que compreende a  

 
A oferta do curso técnico integrado em serviços de alimentação na área de Turismo 

e Hospitalidade voltado para o público de jovens e adultos, encerra uma opção 

teórico-metodológica e ideológica centrada na construção de espaços destinados à 

concretização de uma práxis assentada na perspectiva da inclusão social de parcelas 

significativas da população aos conhecimentos produzidos. Como conseqüência, 

objetiva-se a formação de um trabalhador-cidadão consciente da sua unicidade 

enquanto sujeito potencialmente transformador da sua realidade de origem 

(excluído), da sua capacidade de pensamento autônomo, independente e crítico e da 

sua condição ontológica de ser coletivo e solidário. 

Assim, optou-se pela criação de um curso técnico na modalidade integrado uma vez 

que, dada a sua natureza, ampliam-se as possibilidades de articular a teoria e a 

prática no processo de aprender, pensar e reconstruir o conhecimento, de integrar, 

desintegrar e reintegrar a capacidade de fazer, pensar, sentir e agir, de buscar 

romper, a partir das disciplinas e dos seus objetos específicos, a visão fragmentada 

de mundo, que também se expressa na produção da ciência. Disto decorre a 

necessidade de propor formas de diálogos entre os diversos campos de 

conhecimento, aproximando, desta maneira de uma ação interdisciplinar. [...] 

A escolha em trabalhar com o público jovem e adulto
13

 estabeleceu a necessidade de 

compreender as suas especificidades culturais e de formas próprias de aprendizagem 
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  Segundo Parecer do Conselho Nacional de Educação e Câmara de Educação Básica nº 11 de 10 de 

maio de 2000, pautando-se por dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ―o maior número 

de analfabetos se constitui de pessoas: com mais idade, de regiões pobres e interioranas e provenientes de grupos 

afro-brasileiros‖ (p.83). 



uma vez que se trata de um grupo de educandos que não faz parte das estruturas, 

pelo menos de maneira hegemônica, das instituições federais de ensino 

profissionalizante. (IFG, 2006, p. 7) 

Segundo as pesquisas desenvolvidas no IFG – Campus - Goiânia, sobre a oferta do 

Proeja, o que se percebe é que apesar do projeto de curso apresentar-se, coerente com o 

Documento Base do Programa e com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) do 

IFG, objetivando uma formação mais ampla e integrada de acordo com as particularidades 

dos educandos..., as praticas pedagógica e a realidade escola não reflete realmente o posto e 

previsto nos documentos. Temos com exemplo a pesquisa de mestrado feita sobre a docência 

em matemática por Jacinto (2011), fica explicita a necessidade de o docente conhecer as 

características e demandas dos alunos da EJA, bem como suas práticas pedagógicas refletirem 

os conceitos e conhecimentos apreendidos de forma teórica.  

Analise do material: 

 

Dentre os materiais que tivemos acesso durante as observações, podemos destacar que as 

professora utilizam de modo predominante folhas fotocopiadas que em alguns casos são chamadas de 

apostilas. Usam ainda o quadro para complementar as explicações e/ou o Datashow. 

Relativo as fotocópias podemos destacar e descrever principalmente três  formatos dos 

conteúdos disponibilizados nas mesmas, o primeiro modo é a disponibilização de receitas a serem 

executadas no laboratório gastronômico, posteriormente são apostilas de textos mais complexos e 

extensos, por fim, destacamos as apostilas elaboradas pelas docente em formato de slides dois a nove 

slide por página.  

Referente ao primeiro formato, a mais comum e utilizada, que são as apostilas de receitas 

utilizadas nas aulas práticas no laboratório gastronômico pelas professoras 1,2 e 3. Estas fotocópias 

consistem basicamente de um cabeçalho ou identificação na primeira página, seguido do nome do 

prato, por conseguinte as receitas a serem executadas com os ingredientes e seus modos de preparo. 

Em geral os ingredientes são disposto em uma organização de tabelas com as medidas inteiras ou 

fracionadas seguidas de suas unidades de medas (kg, g, ml, l) como, por exemplo, a receita abaixo: 

Piña Colada de eventos 

 

Ingredientes Quantidade Unidade 

Leite condensado 1 Lata 

Creme de Leite 1 Lata 

Suco de abacaxi concentrado 500 ml 



Leite de coco 200 ml 

Decoração   

Pedaços de abacaxi QB
14

  

Cereja QB  

 

Modo de preparo 

1. Bata todos os ingredientes no liquidificador e decore com pedaços de abacaxi e 

um cereja. 

 

A apresentação das receitas em tabelas, acreditamos ser uma forma de familiarizar os alunos 

as fichas técnicas que fazem parte do conhecimento específico de um técnico em cozinha. As fichas 

técnicas são utilizadas na organização e preparo de pratos em estabelecimentos comerciais, são 

responsáveis por auxiliar no controle do valor de cada prato, na diminuição de gastos e esperdícios 

bem como na economia de insumos. Deste modo a ficha é na verdade uma padronização de cada 

receita com seus todos os seus ingrediente pesados antes e depois de preparados, com rendimento 

entre outros aspectos que poderão ser constados mais adiante.   

Nestes casos o que observamos é que apesar a experiência de alguns alunos na execução de 

receitas em seus cotidianos, nas primeiras aulas há certa confusão/dificuldade dos alunos na 

interpretação das tabelas ou ―fichas técnicas‖ de receitas. Contudo, conforme o tempo foi passando, 

aliadas as explicações das professoras e ajuda dos colegas, essas dificuldades foram sendo sanadas. 

Porém, acreditamos que frente à proposta de integração curricular, se aliadas as disciplinas práticas as 

de núcleo comum com, por exemplo, a disciplina de Matemática a Serviço de bebidas acreditamos que 

dificuldades como essas poderiam ser trabalhadas nos conteúdos das disciplinas, superando as duvidas 

e dificuldades, possibilitando ainda, avançar na compreensão de unidades de medida, leitura e 

interpretação de tabelas, bem com na representação fracionária das quantias. 

Nestas aulas outro fator problemático entre os alunos é o uso na balança, do mesmo modo que 

as tabelas e as unidades de medida, percebemos que uma aula compartilhada ou de currículo 

integrado, estes aspectos poderiam ser amplamente explorados, para que diversas situações problemas 

cotidianas não se apresentem como problemas para os educandos. 

O outro formato de cópia utilizado, de textos explicativos, com definições e conceitos, estas 

cópias em geral possuem em torno de quatro a seis páginas (trabalhadas gradativamente em aulas), que 

são lidas pelas professoras, explicadas e discutidas em sala e se necessário com o auxilio do quadro. 

Em geral são textos de conteúdos mais extensos e específicos adaptados pelas professoras aos alunos, 
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 Quanto basta (QB) ou no senso comum, ao gosto. 



é possível observar a existência de palavras técnicas específicas da área e/ou palavras em língua 

distinta da nossa; estas em alguns casos sem a devida tradução ou legenda que são explicadas em sala. 

Contudo caso o aluno não tenha ido a aula e possua o material, ao estudar para as avaliações em casa 

provavelmente terão dificuldades de compreensão das palavras e conceitos. Este formato é utilizado 

majoritariamente pelas professoras 2, 4 e 5, abaixo temos um exemplo de um desses materiais. 

 
Professora: Professora 2 

Disciplina: Serviços de bares e restaurantes 

Curso: Tec. em cozinha  

Período: 4°  

1. HISTÓRIA DO BAR 

Existem várias teorias, nas quais explicam a origem e a evolução do bar. 

Umas delas afirma que o bar deve o seu nome à palavra "barra". Essa 

nomenclatura se dá no século XVIII, na França, pois as tabernas, que eram 

estabelecimentos onde se vendiam bebidas alcoólicas, possuíam uma barra a 

todo comprimento do balcão para que os clientes mais exaltados se 

encostassem ao mesmo evitando o contato direto com as garrafas. 

Pacheco (1996, pág. 20) descreve os antigos estabelecimentos que 

comercializavam bebidas alcoólicas: 

Na maioria dos antigos estabelecimentos especializados em serviços de 

bebidas trabalhavam o proprietário e os serviçais, que, quase sempre, eram 

escravos. Uma dessas casas comerciais que ficaram mais conhecidas na 

Antiguidade foi a taberna romana. Na mesma época, foi criada na 

Inglaterra, a taberna inglesa. A diferença entre elas estava na prestação de 

serviço: enquanto a taberna romana usava escravos, a inglesa empregava 

pessoal remunerado. (PROFESSORA 2, 2014, p.1) 

[...] 

TIPOS DE BARES 

O American bar é um bar tipicamente americano. Apresenta serviços de 

bebidas internacionais, coquetéis e salgadinhos e a atração principal é o 

Bartender. American bar pode ser descrito da seguinte forma:  

Consta de um longo balcão e prateleiras para exposição e guarda das garrafas 

e a montagem do salão é sempre voltada para o bar. Geralmente está 

localizado em hotéis e restaurantes de primeira linha, pois é no american bar 

que os hóspedes – ou clientes – esperam a hora do almoço ou jantar, 

discutem negócios ou simplesmente passam o tempo e conversam. 

Os bares da piscina: também característicos de bons hotéis, mas igualmente 

encontrado em clubes, como o próprio nome diz, ficam junto às piscinas. São 

ambientes descontraídos, onde os clientes são atendidos em trajes de banho e 

os drinques tropicais costumam fazer sucesso.  

O bar Café é tipicamente francês. O bar serve todo tipo de bebidas alcoólicas 

misturadas ao café. O ambiente é agradável e lúdico. (PROFESSORA 2, 

2014, p.1) 

 



 Nos trechos acima percebemos a contextualização do surgimento dos estabelecimentos de 

bares, o texto apresenta-se de modo claro, com conteúdo disposto em pouco mais de cinco páginas, 

não apresenta problemas com relação as palavres desconhecidas do técnica, pois possuem suas 

definições o que destacamos deste exemplo é o fato que o conteúdo poderia ser expandido e/ou melhor 

trabalhado se aliado, por exemplo, a disciplina de história. Essa integração entre as disciplinas 

poderiam inclusive minimizar a questão metodológica, que acreditamos parecer cansativa para os 

alunos, visto que são trabalhadores em maior parte acordam cedo e trabalham o dia todo chegando 

cansados ao instituto, lavando-os a dormir durante a aula, em especial as aulas mais teóricas com 

leitora e apresentação de slides. Acreditamos que dinâmicas distintas como as das regências 

compartilhadas contribuiriam para a quebra da monotonia nas salas.  

 Por fim, destacamos as fotocópias em formato de slides, aos quais apresentam conteúdos de 

modo mais resumido e objetivo, em alguns casos com ilustrações, o que acreditamos ser uma boa 

forma de apresentar os conteúdos, porém, como único material para subsidiar os estudos dos 

educandos em casa. Em alguns caso foi possível notar que as apostinhas continha informações e 

conteúdos extensos que poderiam ser abordados em outro modo.  

Podemos constatar que a professora 3 ministra atualmente uma disciplina que a professora 1, 

já havia ministrado, deste modo uma cedeu o material para a outra. Ao fazer a impressão do material a 

professora 3, não editou o material previamente, para alterar os dados como nome e e-mail da docente. 

Apesar de demostra conhecimento sobre o conteúdo em sala de aula, também de mostrou certa 

confusão com a ordem dos slides. Referente a este mesmo material foram dispostos seis slides por 

folha, o que levando em conta a faixa etária e particularidades dos educandos, acreditamos que as 

cópias não se caracterizam de modo didático, pois as tabelas e alguns slides ficaram com letras 

extremamente pequenas, dificultando a compreensão do conteúdo. 

Em outro material, a professora 3 elaborou uma apostila em que haviam nove slides por folha, 

dificultando ainda mais a leitura do material. Estes materiais foram trabalhados em sala, parte a parte 

com a apresentação em Datashow. O material também foi indicado com referencia de estudos para as 

avaliações. Contudo o mais comum entre as docentes é a organização de quatro slides por páginas o 

que em alguns casão não provoca grande impacto na compreensão dos alunos, vejamos alguns 

exemplos abaixo:   



Exemplos:



 



 

 



Conforme os exemplos vistos acima as tabelas e exemplos a serem trabalhado em alguns slides são de 

difícil compreensão ou até mesmo impossível de ser entendido. No exemplo 1,  
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