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 Atendimento a jovens e adultos pela Secretaria Municipal de Educação

de Goiânia (SME): desde sua criação (1961).

 Primeira proposta específica para a Educação de Jovens e Adultos na

Rede Municipal de Educação (RME) de Goiânia: Projeto AJA (1993).

 Adequações da proposta original para estendê-la gradualmente a todo

o público da EJA: Proposta para o Ensino Fundamental de 1ª a 4ª

série, Base Curricular Paritária (5ª a 8ª série).

 Primeira versão da Proposta Político-Pedagógica da Educação de

Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), unificando o trabalho da RME

quanto ao atendimento seriado de 1ª a 8ª séries e o atendimento no

Projeto AJA: Resolução N° 140 CME, de 22 de junho de 2005.

 Pretensão da proposta desde sua origem: ofertar uma educação de

caráter emancipador, utilizando, para tal, uma organização escolar

diferenciada.

 Aporte teórico: conjunto da obra de Paulo Freire, Vygotsky (1991,

1998, 2001), Hernandez (1998), Vasconcelos (2000), Hoffmann

(1998), entre outros.

 Momento atual: segundo processo de reescrita.

 Interesse na Pesquisa: apreensão e análise das dificuldades ocorridas

no decorrer do percurso, buscando possibilidades de superação e

contribuindo para a concretização de uma rede escolar onde o

educando encontre um sentido e um significado para suas ações.

 Detectar os pontos de fragilidade existentes no processo de

construção da proposta e os pontos de tensão e estrangulamento

presentes em sua implementação.

 Analisar as ações desenvolvidas pela SME e escolas no sentido de

assegurar a implementação da proposta.

 Contribuir com a efetivação de uma política pública na RME de

Goiânia que dispense aos sujeitos educandos da EAJA um

atendimento de qualidade, possibilitando o resgate da humanidade

que tão comumente lhes é expropriada no processo de alienação da

qual a classe trabalhadora tem sido vitimada.

JUSTIFICATIVA

OBJETIVOS

RESULTADOS

A pesquisa encontra-se em fase inicial de coleta de dados. A análise

que se pretende realizar após esta coleta poderá contribuir para o

fortalecimento do movimento de construção de um currículo que tenha

sentido e significado para os educandos da EAJA. Um compromisso ético

e político que, estabelecido claramente numa proposta de rede, significa

um grande passo em direção à construção de um projeto alternativo de

sociedade, no qual a expropriação da humanidade do ser e a alienação

deixem de ser a tônica, onde o ser preceda o ter e a justiça social

preceda a exploração e as desigualdades.

BRANDÃO, C.R.. A educação popular e a educação de jovens e adultos: antes e
agora. In: MACHADO, Maria Margarida (org). Formação de educadores de jovens
e adultos. Brasília: Secad/MEC, UNESCO, 2008.

FREIRE, Paulo. Pedagogia do Oprimido. 11 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

MACHADO, Maria Margarida. Política Educacional para Jovens e Adultos: A
Experiência do PROJETO AJA (93/96) na Secretaria Municipal da Educação de
Goiânia. 1997. 160f. Dissertação (Mestrado em Educação Escolar Brasileira).
Universidade Federal de Goiás (UFG), Goiânia, 1997.

GOIÂNIA. Secretaria Municipal de Educação. A Construção de uma Proposta
Democrático Popular de Educação para Adolescentes, Jovens e Adultos da
Rede Municipal de Educação de Goiânia pelos Sujeitos do Processo Educativo.
Goiânia, 2004.

GOIÂNIA. Secretaria Municipal de Educação. Proposta Político-Pedagógica da
Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos da Rede Municipal de Educação
de Goiânia. Goiânia, 2012.

REFERÊNCIAS  BIBLIOGRÁFICAS

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

 Abordagem qualitativa, com estudo de caso, pautado em: LÜDKE e

ANDRÉ (1986).

 Instrumentos de pesquisa: registros descritivos/caderno de campo,

observações, análise documental, entrevistas. Serão considerados os

documentos produzidos pela SME, UREs e escolas; documentos

oficiais emitidos pelo Conselho Municipal de Educação, dentre outros.


