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RESUMO  

Esta pesquisa visa conhecer os desafios detectados pelos professores no processo de desenvolvimento do 

currículo integrado no curso técnico em cozinha na modalidade de ensino do Programa Nacional de Integração 

da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja) no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) - Campus Goiânia, a partir de uma pesquisa de 

campo. Através do estudo das especificidades dos sujeitos da EJA e de conceitos fundamentais para a 

compreensão do currículo integrado, demonstraremos que vários são os desafios a enfrentar para que essa 

modalidade de currículo seja realizada de forma efetiva e consolidada como política pública a educação 

profissional para o campo da Educação de Jovens e Adultos. Assim, buscaremos refletir sobre o trabalho 

docente no curso analisado por meio do método quali-quanti, utilizando-se de entrevistas e análise documental. 
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Introdução 

No XXVII Simpósio Nacional de História, realizado em Natal, entre os dias 22 a 26 de 

julho de 2013, pela Associação Nacional de História (ANPUH), sete trabalhos foram 

apresentados discutindo a relação entre o ensino de história e a educação de jovens e adultos 

(EJA). Observa-se nestes trabalhos, que há uma crescente demanda teórico-prática acerca da 

EJA e das contribuições das discussões sobre as especificidades desses sujeitos e das 

metodologias planejadas e/ou vivenciadas daí decorrentes.  

  Dentre os trabalhos apresentados, o artigo “Ensino de História na EJA: o legado da 

educação popular e os desafios docentes na formação do aluno jovem e adulto trabalhador” de 

autoria da professora Dr. Alessandra Nicodemos, contribuiu significativamente para a escolha 

do tema deste trabalho. 

Nicodemos afirma que a institucionalização da EJA nas redes públicas de ensino 

carrega sobremaneira essa contradição: os docentes lidam com alunos que em pouco se 

assemelham ao modelo de escola moderna e de suas expectativas de aluno e ainda, de ensino 

e aprendizagem. (NICODEMOS, 2013, p. 10). 



A partir dessa afirmação, pressupõe-se que um dos grandes desafios enfrentados pelos 

docentes está no fato de que, as propostas pedagógicas para a EJA devem dialogar os saberes, 

questionamentos e significados que os jovens e adultos dessa modalidade de ensino 

acumularam em suas trajetórias fragmentadas, que se contrapõem a linearidade do pensar e do 

fazer pedagógico tradicional. 

         Segundo o Documento Base (2007) do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos (Proeja), a proposta 

de currículo vinculada a este programa, é o currículo integrado. Este currículo deve integrar a 

educação básica à formação profissional, carregando traços acerca das especificidades do 

público alvo dessa modalidade de ensino, visando a formação humana integral e tendo função 

socializadora.  

           Dessa forma, será proposta uma reflexão neste trabalho, sobre o currículo integrado 

como parte de um processo social formador de muitas das dimensões do ser humano, 

almejando alcançar uma formação integral, enfatizando a importância de um currículo que 

atenda as características e necessidades dos sujeitos da EJA. 

          O currículo integrado visto como desafiador para os docentes, leva-nos a pensar como 

se efetuam os processos de elaboração, desenvolvimento e realização curriculares. Assim, faz-

se necessário nesta pesquisa, analisar as práticas docentes no curso investigado e suas relações 

com o currículo integrado e as especificidades dos sujeitos da EJA. 

           Compreende-se que a discussão sobre os desafios do trabalho docente no 

desenvolvimento do currículo integrado no curso técnico em cozinha é relevante na medida 

em que os futuros profissionais da educação, inclusive os profissionais docentes em história, 

encontrarão no seu exercício profissional, discentes oriundos da EJA. Neste sentido, viu-se a 

possibilidade e importância de desenvolver estes estudos no âmbito da pesquisa 

Capes/Obeduc, da qual este trabalho faz parte, como contribuição para a elaboração de 

processos de ensino-aprendizagem na perspectiva dos sujeitos da Educação de Jovens e 

Adultos. 

No IFG- Campus Goiânia, este trabalho possibilitará a reflexão de que é preciso 

grande esforço de todos que são responsáveis pela efetivação das propostas que compõe o 

currículo integrado, para construção da cultura de trabalho coletivo e de um posicionamento 

contra as diversas formas de dominação, exclusão e discriminação. Considerando a formação 

geral integrada à formação profissional e o trabalho como princípio educativo em busca da 

formação omnilateral promovendo a emancipação humana. 

 



 

 

 

Objetivos  

Geral: 

Analisar os desafios detectados pelos professores no processo de desenvolvimento do 

currículo integrado no curso técnico em cozinha na modalidade de ensino do Programa 

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

Jovens e Adultos (Proeja) no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás 

(IFG) - Campus Goiânia. 

Específicos: 

 - Refletir sobre os saberes dos estudantes da EJA e verificar se estes saberes estão 

inseridos no currículo integrado do curso técnico em cozinha do IFG- Goiânia. 

       - Compreender os processos de elaboração, desenvolvimento e realização do currículo 

integrado no curso técnico integrado em cozinha do IFG- Goiânia. 

       - Refletir como o currículo integrado torna possível o desenvolvimento omnilateral da 

formação humana. 

       - Analisar a preparação dos docentes que lecionam no curso analisado, para lidar com 

as especificidades dos sujeitos da EJA. 

Problema: 

Quais são os desafios do trabalho docente no desenvolvimento do currículo integrado 

no curso técnico em cozinha na modalidade de educação de jovens e adultos do IFG- campus 

Goiânia? 

Fontes e Metodologia 

          É necessário para desenvolvimento da pesquisa, a observação de textos com 

características normativas para a elaboração de currículos integrados, o projeto político-

pedagógico (PPP) do curso analisado, textos que contextualizam o Proeja no Brasil e textos 



que demonstram como deve ser exercida a docência diante das peculiaridades dos sujeitos da 

EJA.  

Será realizado estudo de caso, através do método quali-quanti: entrevistas a alguns 

professores do curso analisado, buscando compreender a realização do currículo integrado e 

análise da grade curricular do curso. 
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