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Esta pesquisa visa compreender em que medida, a formação continuada do Programa 

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

Educação de Jovens e Adultos, na Formação Inicial e Continuada Integrada com o Ensino 

Fundamental – Proeja-FIC, em parceria desde o ano de 2011, com o Programa Nacional de 

Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – Pronatec, auxilia com uma prática pedagógica que 

contribua com a formação emancipatória dos educandos do Programa, que inicialmente foi 

estruturado para o Ensino Médio – em acordo com o Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 

2005, – e posteriormente expandido ao Ensino Fundamental, pelo Decreto nº 5.840, de 13 de 

julho de 2006, traz em sua proposta político-pedagógica a defesa de uma formação integrada, 

em que escolarização e profissionalização sejam parte do mesmo processo, e que tenham 

continuidade na vida escolar dos educandos.  

O histórico da Educação de Jovens e Adultos em Goiânia está inserido nesse 

contexto nacional, que a partir da década de 1990 evidencia a constituição de políticas em 

prol da modalidadede, provenientes desse processo da década anterior, que foi de grandes 

mobilizações e reivindicações da sociedade civil, por meio dos movimentos populares que 

lutavam por uma educação garantida enquanto política pública, e de qualidade para o 

público da modalidade de EJA. Pois de acordo com (GOIÂNIA, 2010, p. 10), “essas lutas 

se materializaram em torno da mobilização de diversos segmentos ligados à educação em 

torno da Assembleia Constituinte (1986-1988)”.  

A partir de então, a Constituição brasileira de 1988, enfatiza a educação 

enquanto direito, e a responsabilidade do Estado e da família em promovê-la. Salienta a 

importância da participação coletiva, mesmo princípio utilizado posteriormente, no 

documento elaborado na Conferência Mundial sobre educação para todos ocorrida em 

Jomtien, em 1990. 

Assim, acompanhando o percurso nacional que na década de 1990, é 

impactado pelo lançamento do documento da Declaração Mundial sobre educação para 



todos, preparado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura-Unesco, que elege 1990 como o Ano Internacional da Alfabetização e propõe a 

“satisfação das necessidades básicas de aprendizagem [...] cada pessoa – criança, jovem ou 

adulto – deve estar em condiçoes de aproveitar as oportunidades educativas voltadas para 

satisfazer suas necessidades básicas de aprendizagem” (UNESCO, 1990, p.03).  

O que pressupõe uma formação contínua dos sujeitos, formação essa, que lhes 

possibilite um desenvolvimeto integral, oportunizando  resoluções para as demandas 

básicas da vida individual e social e, inserção no mundo do trabalho. Evidenciando uma 

preocupação com a educação enquanto instrumento realizador de sujeitos cidadãos.   

A implentação do programa é parte dessa política de décadas e efetuada no governo do 

presidente, Luiz Inácio Lula da Silva em seu segundo mandato. Em Goiânia, o Proeja-

FIC/Pronatec é desenvolvido em parceria entre Faculdade de Educação (FE) da Universidade 

Federal de Goiás - UFG/Secretaria Municipal de Educação - SME/Instituto Federal Goiano – 

IFG. Em dez escolas da Rede municipal, e existem ações por parte das instituições 

envolvidas, para que a educação básica destinada aos educandos, em sua maioria 

trabalhadores, possa de fato contribuir para uma formação humana, com elementos que 

possibilite a criação de intrumentos de emancipação desses sujeitos, para que sua formação 

possa proporcionar o entendimento do trabalho enquanto, um princípio de constituição do 

homem, que os leve a compreensão de que o trabalho é muito mais do que a forma difundida 

pelo sistema capitalista, de trabalho assalariado. Assim como, a reivindicação de que tal 

projeto se constitua em política pública em favor do educando da EJA.  

Nesse sentido, a perspectiva que norteia o trabalho do Proeja-FIC/Pronatec é a 

mesma que orienta o ensino na Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA) da SME 

Goiânia, a saber, “a educação na EAJA é compreendida como um processo dialético e 

dialógico de formação humana, que abrange todos os aspectos da sua existência: o cognitivo, 

o político-cultural, o sócio-econômico e o afetivo; desenvolvidos na interação entre os 

diferentes sujeitos que compõem a escola” (GOIÂNIA, 2010, p. 17). Um dos elementos do 

Proeja-FIC/Pronatec que tenta contribuir com essa perspectiva de educação, é a formação 

continuada dos educadores, que é feita na própria escola e no horário de trabalho, e tem como 

mediador o orientador/formador, os estudos e a discussão é sempre pautada pelos referenciais 

teóricos que abordam a educação na perspectiva de formação omnilateral do sujeito, e do 

trabalho como princípio educativo.  

Dessa forma, buscamos compreender em que medida, essa formação continuada 

auxilia com uma prática pedagógica que contribua com uma formação de concepecção 



emancipatória dos educando do programa. E como as leituras e discussões feitas na formação 

continuada sobre a necessidade de uma educação que permita ao aluno trabalhor, ter uma 

formação integral e emancipatória, têm influenciado na prática pedagógica dos educadores em 

questão.  Nos estudos são abordados temas como, a Proposta Político-pedagógica da EAJA e 

a necessidade de construção do currículo integrado. 

Portanto, busca-se compreender em que medida os professores desenvolvem na prática 

pedagógica, na sua relação com os alunos, uma educação de perspectiva emancipatória, se a 

mediação entre o conhecimento e o aluno é questionadora como propõem os autores 

supracitados. Assim como, Observar como o docente percebe seu aluno se leva em conta o 

fato, que geralmente é um trabalhador e que tem conhecimento prático acerca de certos 

conteúdos.  

Para tanto, empreende-se na pesquisa uma abordagem qualitativa com a metodologia 

de estudo de caso e as técnicas de coleta, envolverão a observação e entrevista semi-

estruturada pelas possibilidades que ela proporciona ao pesquisador, e estão sendo gravadas 

em meio digital para posterior transcrição e análise. A observação contou com registros 

descritivos de alguns aspectos da aula, sobretudo..... .As questões feitas na entrevista tem o 

objetivo de apreender, qual a concepção de currículo integrado, como os professores vêem a 

formação continuada e qual a compreensão geral dos mesmos, acerca da EJA e do Programa.  

Compreendendo desse modo, que a pesquisa contribuirá por meio da análise dos elementos 

encontrados na escola “viver é lutar” em relação ao Proeja-FIC/Pronatec, com uma realidade 

mais ampla que envolve a prática educativa destinada ao aluno trabalhodor da EJA. Pois 

segundo André (2005, p. 29) “se ele [o pesquisador] quiser entender um caso particular 

levando em conta seu contexto e complexidade, então o estudo de caso se faz ideal”, utiliza-se 

ainda, a análise de documentos produzidos ao longo do processo da formação continuada 

desses educadores, tais como, os questionários que eles responderam enfatizando aspectos 

dessa formação.  

Esta pesquisa segue se desenvolvendo juntamente com o processo desenvolvido pelo 

Proeja-FIC/Pronatec, na escola “viver é lutar”, com acompanhamento e registro dos 

momentos formativos coletivos, dos planejamentos quinzenais onde se planejam as aulas das 

semanas seguintes, e observação in lócu com registro escrito dos aspectos que acredita-se – 

contribuirão, com a elucidação do caso em questão, da prática pedagógica dos professores. 

Considerando a relação do professor com o aluno, e do professor em relação à forma como 

desenvolve sua aula, modo como aplica os conteúdos e a explicação dos mesmos para a 



turma, se busca relacioná-los com a realidade possibilitando maior compreensão por parte dos 

educandos. 

O estudo se pautará em autores que contribuirão com suas perspectivas, e 

concepções acerca de categorias imprescindíveis para a compreensão dos elementos que  

consubstanciam a pesquisa. Qual seja: Max e Engels (2008), discutindo a situação do 

trabalhador na sociedade moderna, e a possibilidade que ele tem de transformar sua própria 

realidade, por meio do trabalho visto como algo que é constituidor do próprio sujeito, assim 

como Gramsci (1982, 2004) que aposta numa escola onde a formação seja igualitária, onde o 

trabalhador também possa receber uma educação, formação, que o prepare não apenas para o 

trabalho braçal, mas uma educação que dê condições de superação ao trabalhador, superação 

de sua condição de governado, podendo o trabalhador tornar-se governante se preciso for. 

O trabalho docente com suas intervenções (formação continuada, especializações) 

é algo a ser compreendido na busca pela elucidação de como a prática pedagógica pode ser de 

caráter emancipatório. Desse modo, nos apoiaremos em Nóvoa (1991, 1995, 2014), Tardif 

(2010), Moysés (1995) e Gatti (2003, 2009), Freire (1986, 1991, 2011), entre outros, esses 

autores partilham da concepção de que há uma cultura escolar e que é imprescindível ao 

profissional docente, imbuir-se dela, e para alguns deles, a formação continuada deve ser uma 

reflexão acerca da prática docente.     

Para Freire e Shor (1986), o desafio que se apresenta aos educadores é o de 

transformar os elementos apreendidos na formação acadêmica, segundo eles, “idioma de 

elite” em conhecimentos científicos sistematizados, mas que possam estar relacionados à 

realidade na qual esse educador irá atuar. No caso da EJA, com o mundo do trabalho, numa 

perspectiva, que atenda ao aluno trabalhador da modalidade, que chega à escola levando 

consigo marcas adquiridas ao longo da vida, relacionadas aos diversos aspectos que 

constituem sua existência. Outras categorias e autores relevantes à pesquisa estão sendo 

estudados para compor o estudo, e para auxiliar no desenvolvimento do trabalho de pesquisa, 

dando subsídio para entender os elementos necessários dessa análise.  
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