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APRESENTAÇÃO

A coletânea de artigos produzidos no âmbito da Rede de 
Pesquisa do Programa Observatório da Educação (OBEDUC) no 
Projeto de Pesquisa “Desafios da Educação de Jovens Adultos 
integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, 
currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais, 
” financiado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Ensino Superior (CAPES/Brasil), Edital nº 049/2012, com a 
parceria do Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP), resulta de investigações em andamento que 
envolve a participação dos Programas de Pós-Graduação (PPGs) 
da Universidade Federal de Goiás (UFG), Universidade Federal do 
Espírito Santo (UFES) e Universidade de Brasília (UnB). 

O projeto de pesquisa objetiva promover estudos na oferta 
integrada da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos Educação de Jovens 
e Adultos, dando continuidade a rede de pesquisa iniciados no 
período de 2007 a 2011, no Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional (PROEJA/CAPES) com a Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 
(SETEC/MEC). Esse desafio é permanente, no sentido de monitorar 
avanços, conquistas, recuos e estagnação, com a perspectiva de 
manutenção desse Programa e seu aprimoramento.



10 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

A diversidade de pesquisas produzidas convergiu nessa 
produção, que oferece ao leitor um aprofundamento na compreensão 
do processo histórico da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e suas 
dimensões. Trata também de apresentar experiências desenvolvidas 
com a da oferta integrada da Educação Profissional com a EJA em 
instituições públicas no Distrito Federal, em Goiás e no estado 
do Espírito Santo. Todas a experiências buscam proporcionar um 
aprofundamento teórico-prático das ações desenvolvidas no âmbito 
da integração.

Esta coletânea tem 15 artigos, expressando os resultados 
de pesquisas em Goiânia, Brasília e Espírito Santo em diferentes 
campos de atuação/formação da EJA e PROEJA. 

Iniciamos com o artigo “Interfaces da Integração da 
Educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional e o 
Mundo do Trabalho”, em que os autores Erlando da Silva Rêses 
e Reinouds Lima Silva apresentam, sobre a ótica marxista, as 
contradições do PROEJA no sentido de estabelecer estratégias 
para o enfrentamento da necessidade de profissionalização da 
classe trabalhadora e reparação da oferta desigual de escolarização 
desses sujeitos. Para isso, eles convergem sua análise destacando os 
pontos frágeis da concepção do Programa no sentido de não superar 
a dualidade de formação para o trabalho e uma implementação 
insipiente e precária nas instituições, com predominância nos 
Institutos Federais.

Com base na realidade do Instituto Federal Goiano em 
Morrinhos, Miriam Fábia Alves e Rodrigo Borges de Andrade 
apresentam a experiência de constituição do curso técnico na 
modalidade PROEJA desenvolvendo uma análise das trajetórias e 
perfis dos alunos no curso. Por meio de dados levantados durante 
a pesquisa, o texto estabelece comparações dos resultados locais 
com os nacionais, destacando que no âmbito estadual a implantação 
do PROEJA é inócua e que nos Institutos Federais ele ainda não 
rompeu com paradigmas dominantes. No artigo “Trajetórias em 
disputa: o PROEJA e seus sujeitos no Campus Morrinhos do IF 
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Goiano”, se destaca a análise do percurso formativo dos alunos, 
apresentando dados de acesso e evasão e nos convidando a pensar 
em políticas de permanência.

O artigo “Educação de Jovens e Adultos no Estado do 
Espírito Santo: os Des(caminhos)da Política”,  Elizangela Ribeiro 
Fraga, Flavya Herzog Adamkosky Botti, Bruno Henrique Jardim e 
Adriele dos Santos Rodrigues Siman apresentam o descompasso 
entre a legislação vigente no estado do Espírito Santo (ES) e 
as demandas oriundas da realidade dos sujeitos da EJA. O texto 
ressalta que os dados e pesquisas realizadas no âmbito do OBEDUC 
tem subsidiado as estratégias adotadas pelo Fórum EJA do ES na 
luta contra-hegemônica das políticas de EJA, fortalecendo os 
movimentos sociais.

Os “Sentidos da escolarização na visão de egressos do 
Proeja” é o artigo de Maria Margarida Machado e Ariadiny 
Cândido Morais, que elaboram uma análise aprofundada sobre os 
sujeitos da EJA oriundos de cursos integrados de profissionalização. 
O valor da oferta de cursos do PROEJA foi constatado a partir dos 
depoimentos dos alunos do Instituto Federal de Goiás (IFG). As 
falas revelaram que ainda persiste a compreensão de esses cursos são 
dádivas do ofertante e não uma reparação histórica. Aspectos como 
a elevação da autoestima, a busca pelo aprimoramento profissional, 
a experiência da oferta integrada, a perspectiva de continuidade de 
estudos e o papel da família no apoio aos estudos são evidenciados 
para se pensar no aprimoramento das condições de oferta da EJA e 
suas políticas.

Tatiana de Santana Vieira, Edna Castro de Oliveira, Karla R. 
de Assis Cezarino, Carlos Fabian de Carvalho e Tatiana S. Machado 
de Oliveira resgatam no seu artigo a tessitura da história da EJA 
no âmbito da Universidade Federal do Espírito Santo. “A EJA na 
Universidade: memórias de ações de alfabetização no final do 
século XX” apresenta lugares, memórias e ações de alfabetização 
desenvolvidas no período de 1986 a 1998, no sentido de registrar o 
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tecido da história que liga a Universidade às ações de formação de 
professores para a alfabetização  

Com foco na investigação dos sujeitos de direito na EJA, 
o artigo “A trajetória do direito à Educação na confluência EJA 
e EPT: análise do Proeja na Rede Federal”, de Marcelo Lima, 
Reginaldo Flexa Nunes e Miguel Vinicius Teixeira da Silva, destaca 
a trajetória das políticas de oferta profissional dualistas, refletindo a 
elitização da oferta profissional e a precarização da oferta da EJA. 
Com base na análise de dados coletados no Instituto Federal do 
Espírito Santo, o texto problematiza a implementação das políticas 
educacionais na Rede Federal, no que diz respeito à trajetória 
histórica das modalidades de ensino EPT e EJA e ao caráter contra 
hegemônico da política do PROEJA.

O artigo “Formação continuada dos profissionais do Proeja/
FIC em Goiânia: ações, limites, contradições e possibilidades”, 
de Maria Emília Castro Rodrigues, Maria Aldina Gomes da Silva 
Francisco e Cláudia Borges Costa, apresenta a análise da experiência 
de formação continuada desenvolvida com os professores de dez 
escolas da Rede Municipal de Educação de Goiânia (RME) que 
atuam no Programa de Educação de Jovens e Adultos Integrada à 
Educação Profissional (Proeja/FIC). Elas ressaltam a importância 
do processo de formação para fortalecer as especificidades dos 
sujeitos da EJA, bem como a organização do currículo em uma 
perspectiva interdisciplinar e integrada. O processo de planejamento 
coletivo, interdisciplinar e integrado foi um desafio vivenciado 
nos momentos de estudo, que promoveram a formação no âmbito 
teórico e a prático. 

A autora Mad´Ana Desirée Ribeiro de Castro no seu artigo 
“Formação de professores e Educação de Jovens e Adultos: 
algumas reflexões a partir da experiência formativa no IFG”, 
objetiva refletir sobre a necessidade de formação de professores 
sobre a temática da Educação de Jovens e Adultos. Sua pesquisa 
apresenta dados coletados nos Campi do Instituto Federal de Goiás 
(IFG), apresentando o recorte da presença da disciplina EJA nos 
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cursos de licenciatura, o processo de implantação do PROEJA 
nos campi e a formação inicial e continuada aos docentes sobre a 
oferta deste programa. Ela ressalta que a sensibilidade sobre as suas 
demandas e especificidades só afloram com a formação inicial e 
continuada.

Em torno de novas configurações na oferta da EJA está  o artigo 
“O processo de juvenilização da EJA na cidade de Ceilândia/DF na 
pesquisa-ação Proeja Transiarte”, que discorre sobre a pesquisa-
ação na cidade mais populosa do DF. A autora Dorisdei Rodrigues 
faz um retrospecto das oficinas da pesquisa-ação Transiarte com a 
permanência dos estudantes jovens da EJA nos estudos. Os dados 
coletados confirmam a Transiarte como a estratégia tem promovido 
a ação, a reflexão e a experimentação do professor e do estudante 
das tecnologias digitais, garantindo a permanência, mesmo diante 
do processo de juvenilização da EJA.

O artigo “Diálogo, diferença & criação no campo da 
alfabetização de pessoas Jovens, Adultas e Idosas”, de Henrique 
José Alves Rodrigues, Ana Gisele Ferreira, Cathya Miguel e Celina 
Suguri Motoky, desenvolve uma pesquisa para entender o modo 
como as pessoas adultas exercem e pensam a escrita, objetivando 
apoiar o processo de alfabetização ancorado nas demandas 
formativas dos educandos, numa escola da EJA, no município de 
Vitória - ES. Promove também um diálogo entre autores - Freire, 
Ferreiro,Teberosky, Kastrup e Derrida – para  compreender o 
processo de alfabetização de adultos. 

Com ênfase na Educação de Jovens e Adultos no Paranoá, 
cidade do DF, Renato Hilário dos Reis e Julieta Borges, no artigo 
“O itinerário formativo de estudantes jovens, adultos e idosos do 
Paranoá/DF: uma proposta de pesquisa-ação de base materialista 
histórica dialética”, desenvolvem a pesquisa-ação, analisando 
as contradições e as ações-reflexões-ações que promovem 
problematizações, ressignificações e transformações das realidades 
dos jovens e adultos envolvidos no processo de alfabetização 
tecnológica, bem como significações e subjetivações humanas, 
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resultado do Movimento Popular Paranoá-Itapoã imbricada ao 
espaço histórico de luta pela garantia dos direitos dos trabalhadores.

A produção das autoras Edna Graça Scopel, Maria José de 
Resende Ferreira, Ana Ligia Oliveira Teixeira e Isabela Dantas 
intitulada “As práticas pedagógicas desenvolvidas no PROEJA: 
experiências docentes para a efetivação da formação integrada”, 
promove uma reflexão sobre os fundamentos da prática pedagógica 
e da gestão da sala de aula da EJA no Instituto Federal, Campus 
Vitória. Elas desenvolvem uma discussão acerca do currículo 
integrado, da organização do trabalho pedagógico, focalizando a 
relação das experiências dos docentes do Proeja como um desafio 
da formação integrada e sua materialização no cotidiano escolar.

Os autores Germano Augusto Caracol Costa e Lucio França 
Teles estabelecem, no artigo “A TRANSIARTE em diálogo com o 
currículo escolar na cibercultura”, a relação entre currículo escolar, 
tecnologias digitais, Educação de Jovens e Adultos e aprendizagem 
colaborativa  para  modificar relações sociais e processos culturais 
e  educativos. A pesquisa-ação desenvolvida na cidade de Ceilândia 
– DF apresenta os resultados da metodologia da oficina Transiarte, 
promovendo a interdisciplinaridade no currículo escolar, bem como 
a produção de projetos artísticos para romper com a lógica linear 
de reprodução de conteúdos e emergir uma concepção coletiva, 
colaborativa e integrada à história/vida dos sujeitos.

No artigo Densidade: abordagem interdisciplinar na EJA – 
intervenção metodológica”, as autoras Jacqueline Maria Barbosa 
Vitorette e Selene Carvalho Martins apresentam a experiência do 
currículo integrado de EJA e Educação Profissional, no nível médio 
do curso técnico integrado em Cozinha no IFG Campus Goiânia. 
O texto explora o conceito de densidade e sua interpretação na 
experiência de manipulação de alimentos no curso, integrando 
a disciplinas de Química ao perfil profissional de Técnico em 
Cozinha. A discussão deste conceito, por mais de um ângulo da 
ciência, permite a construção e elaboração de conceitos de forma 
consolidada pelos alunos. 
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Ao final, a autora Márcia Castilho de Sales no seu artigo 
“A oferta da Educação Profissional integrada à EJA: é possível 
integrar?” provoca o leitor para a compreensão da diferença entre 
integração e interdisciplinaridade, confundidos de forma recorrente 
nos vários trabalhos acadêmicos no âmbito do PROEJA. Ela 
apresenta uma metodologia de construção coletiva de planos de 
cursos técnicos articulados à EJA, que promovem a integração entre 
as formações geral e profissional, por meio da discussão coletiva do 
itinerário formativo do aluno no curso e a criação de mecanismos 
de integração. 

Esse é o resultado de um amplo processo de investigação 
pelos grupos de pesquisas nas universidades e parcerias acerca da 
Educação de Jovens e Adultos e da oferta integrada com a Educação 
Profissional. Os pontos de análise apresentados convergem para uma 
proposta de intervenção na organização do trabalho pedagógico e 
na construção de uma educação emancipadora para os sujeitos de 
direitos e ativos da EJA.

Os organizadores
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capítulo 1
INTERFACES DA INTEGRAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS COM A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL E O MUNDO DO TRABALHO

Erlando da Silva Rêses
Reinouds Lima Silva

“A tendência democrática de escola não pode consistir apenas em que 
um operário manual se torne qualificado, mas em que cada cidadão 
possa se tornar governante” (Gramsci).

A política pública do PROEJA em debate

A instituição do Programa Nacional de Integração da 
Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA pelo Ministério da 
Educação – MEC, através do Decreto nº 5478/05 sendo revogado 
logo em seguida pelo Decreto de nº 5840/06, apresenta-se como 
uma proposta desafiadora. O mesmo tem por finalidade oferecer 
educação profissional técnica de nível médio ao enorme contingente 
de jovens e adultos alijados de uma educação geral, bem como de 
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uma profissionalização que lhes possibilite lutar por sua inserção 
social e econômica no modelo socioeconômico vigente.

No primeiro Decreto, o governo federal institui no âmbito dos 
Centros Federais de Educação e das Escolas Agrotécnicas Federais, 
hoje Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, a 
tarefa de oferecer e manter tal modalidade de ensino que tem por 
finalidade principal promover a formação inicial e continuada de 
trabalhadores, pari-passu a educação profissional técnica de nível 
médio.

O Decreto posterior, de nº 5840/06, reafirma o primeiro e dá 
outras providências, ratificando as instituições de ensino participante 
do programa e estendendo esta tarefa às instituições públicas dos 
sistemas de ensino estaduais e municipais e pelas entidades privadas 
nacionais de serviço social, aprendizagem e formação profissional 
vinculada ao sistema sindical patronal, ou seja, o “sistema S”.

A iniciativa do Governo Federal, em implementar o programa 
deve ser ressaltada, no entanto devemos entender que este soma-se 
inicialmente a tantos outros que já foram implantados e que tiveram 
uma execução efêmera posto que se encontravam instituídos no 
âmbito das políticas públicas de governos e não de políticas públicas 
do Estado brasileiro, portanto sofriam descontinuidade rapidamente.

O PROEJA denota a intenção do Estado em romper com a 
ideia de suplência na EJA, ou seja, aquela que se preocupava apenas 
em repor a escolaridade perdida (cursos supletivos), caminhando para 
concessão de um ensino de qualidade, com identidade própria e que 
possibilita o direito dessa parcela da população de seguir nos estudos e 
continuar aprendendo, direito amplamente defendido em documento 
elaborado pela Declaração de Hamburgo sobre a Educação de Adultos 
(Unesco 1997), na V Conferência Internacional de Educação de 
Adultos (CONFINTEA V)  e reafirmado no documento final “Marco 
de Ação de Belém” da VI CONFINTEA, em 2009.

Sob a égide do decreto que institui o PROEJA, os Institutos 
Federais em geral têm como meta o atendimento compulsório do 
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público da EJA na proporção inicial de 10% das vagas ofertadas 
anualmente. Essa obrigação apresentou-se no percurso de 2006 até 
o presente momento como discussão do dia das instituições da rede 
de educação profissional e tecnológica (EPT), mobilizando para a 
necessidade de capacitação do seu corpo docente e administrativo, 
bem como pela construção de um currículo integrado e com um 
princípio educativo em que sejam respeitadas todas as nuanças e 
especificidades que a EJA coloca enquanto modalidade de ensino, 
exigindo novas posturas pedagógicas, bem como a construção de 
materiais e recursos didáticos que respeitem qualitativamente a 
origem destes alunos evitando a infantilização pedagógica que 
infelizmente ainda se observa prevalecendo em muitas experiências 
com EJA (Piconez 2002).

A discussão sobre Educação e as políticas públicas com vistas 
ao enfrentamento das questões sociais, em especial na educação 
profissional e tecnológica, é terreno fértil para o estabelecimento do 
diálogo conceitual marxista. As concepções educacionais para a EPT 
não são consensuais e os entendimentos entre a ação governamental 
e os estudos a respeito colidem frontalmente. O contraponto se 
estabelece no aspecto conceitual da educação profissional no 
Brasil, que historicamente marcada pela dissimulação do papel 
da educação profissional junto às camadas populares e do ensino 
propedêutico para as classes médias e abastadas (dualidade 
estrutural), ainda padece da superação desta realidade implícita (ou 
mesmo explícita), colocando a discussão de a quem deve servir esta 
modalidade educacional. A superação do modelo dual1 ainda é vir a 
ser no debate teórico.

1. O conceito de modelo dual, ou dualidade estrutural, remete a construção 
histórica e ideológica da educação profissional no cenário educacional 
brasileiro. Em síntese, estabelece na discussão da estruturação da educa-
ção profissional o entendimento de que a educação profissional enquanto 
oferta educacional se estabeleceu na oferta de uma educação instrucional 
destinada às camadas mais pobres da população brasileira, indicando um 
claro caminho de finalidade do percurso formativo a estas classes. Enquanto 
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Na tradição de uma das linhas da educação profissional, 
trabalhar com os conceitos de educação politécnica e educação 
tecnológica, utilizados por Marx, agregados da escola unitária, 
posteriormente desenvolvida por Gramsci, no sentido de uma 
formação humanista integradora do trabalho, ciência e cultura (...) 
constitui-se nesse vir a ser e que pode atuar como balizador do debate 
sobre política para educação profissional (Ciavatta e Ramos 2011). 

A lógica dialética pretende superar a aparência dos 
fenômenos sociais para desvelar a sua essência, e assim enfrentar 
as contradições existentes e reprodutoras das desigualdades. Nesse 
sentido, todo o esforço empreendido pelos teóricos no debate para 
a compreensão dos valores e concepções teóricas e políticas das 
políticas públicas são determinantes para a superação da realidade 
de desigualdades sociais do Brasil, em especial, na educação 
profissional dos jovens e adultos brasileiros. 

O Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos – PROEJA, em seu documento base (Brasil 
2007) evidencia o caráter reparador do programa, reconhecendo 
tacitamente a trajetória de exclusão educacional que estas populações 
sofreram, colocando o programa como via de equalização de 
oportunidades e instrumento de capacitação para o trabalho. Tal 
concepção enfrenta críticas severas, pois enquanto política pública, 
o viés de capacitação para o trabalho denota o forte alinhamento 
com o mercado de trabalho, em detrimento de uma formação 
integradora e superadora da forma dual de tratamento do currículo, 
assemelhando-se aos antigos cursos instrucionais. Esta crítica 
ancora-se na dificuldade das instituições de educação profissional 

isso, uma educação ampliada, que dava relevo ao ensino propedêutico, tinha 
como claro encaminhamento os estudos universitários e superiores, deter-
minando assim no âmbito da educação brasileira, os destinos e os limites 
educacionais para as classes privilegiadas e para as classes populares. Desta 
dualidade de objetivos, se estabeleceu na história educacional brasileira os 
limites e as possibilidades da educação profissional.
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empreender ações de formação educacional integrada de fato, seja 
de concepção politécnica ou humanizadora conforme já comentado, 
pois a separação curricular, acadêmica e científica encontra-se na 
base da formação dos profissionais atuantes não apenas na educação 
profissional, mas na educação como um todo.

Outro problema que se coloca no debate atual, é a própria 
concepção das políticas públicas no Brasil. Segundo Rua (2009) as 
políticas públicas (PPs) compreendem o estabelecimento de uma 
agenda política entre os vários atores envolvidos na demanda, 
formulação e implementação de uma PP. Em uma abordagem 
técnica, tal concepção é importante na compreensão do processo, 
porém o aspecto político e contraditório advindo da coesão ou 
conflito dos interesses em torno da ação governamental, e por 
conseguinte, da formulação de uma PP, são fundamentais para 
a compreensão do processo em si, além de fornecer importantes 
subsídios para a avaliação política e social.

A formulação de políticas públicas no Brasil se fundamenta, 
via de regra, na constatação técnica de uma problemática social 
que deve ser enfrentada pelo poder público, enquanto indutor de 
políticas superadoras da premissa inicial. Segundo Boneti (2011), 
esta tradição iluminista orienta o Estado na formulação de políticas 
públicas, cuja premissa científica, calcada na dita tradição relega 
às políticas públicas aspecto predominantemente homogeneizante 
e etnocêntrico. Como consequência destas características, acentua-
se no caso brasileiro a formulação de políticas que desconsideram 
características próprias de determinados grupos sociais objeto das 
PPs. De acordo com a argumentação de Boneti (2011), a PP de 
educação profissional na modalidade EJA homogeneíza a parcela 
populacional a ser atendida, em detrimento de aspectos regionais, 
sociais, políticos e econômicos que determinaram a seu tempo e 
de modo marcante a realidade de exclusão dos milhões de jovens 
e adultos. Resta ainda conceber que, ao Estado brasileiro, as 
políticas focais ainda são as únicas formas de atendimento a um 
amplo e diverso espectro populacional, cujas demandas em debate 
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no confronto político extrapolam o conceito de classes sociais 
excluídas frente a ação estatal, e cujos interesses específicos dos 
grupos podem se forjar como interesse geral e mobilizador da ação 
pública em torno de PPs (Boneti 2011).

No reforço à tese que fundamenta a ação estatal para o 
atendimento da política pública da EJA, o Ministério da Educação 
lança mão de dados estatísticos colhidos de censos e amostragens do 
IBGE para justificar a necessidade de revisar as políticas públicas 
em educação de jovens e adultos, como se ainda não fossem 
esclarecedoras a ação engajada dos educadores e estudiosos em 
revelar tal realidade enquanto processo (educativo, social, cultural, 
econômico), e não de forma estanque, quantitativa. Desta forma, 
para o Ministério da Educação, a “grave situação educacional 
que os números (grifo nosso) revelam exige refletir o quanto têm 
estado equivocadas as políticas públicas para a educação de jovens 
e adultos, restrita, no mais das vezes, à questão do analfabetismo” 
(Brasil 2007, p. 18). 

Todo esforço discursivo do Estado concentra em estabelecer 
estratégias de enfrentamento da realidade evidenciada em números, 
reflexo factível da realidade social, objeto de ação urgente, de 
tratamento não fragmentado, mas totalizante e sistêmico, sem o que 
se corre o risco de manter invisibilizada socialmente essa população, 
frente ao sistema escolar e, seguramente, no mundo do trabalho 
formal, exigente de certificações e comprovações de escolaridade 
formal (Brasil 2007, p. 18).

Proeja e o mundo do trabalho

As concepções teóricas que orientam a formulação das 
políticas públicas podem ser as mais diversas, mas necessariamente 
as opções tomadas pelos governos não serão unânimes e tampouco 



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 23

desinteressadas no contexto de sua formulação e estratégias de 
atendimento dos atores sociais envolvidos.

Especificamente no tocante à educação de jovens e adultos, 
os anseios da classe trabalhadora e os interesses do sistema 
produtivo são antagônicos. Neste contexto, em termos de teoria 
social, a premente e necessária aproximação entre o mundo do 
trabalho e a formação para o mundo do trabalho fazem despertar de 
modo crescente os estudos acerca desta relação, forjando de modo 
geral o conceito recorrente de “Educação do Trabalho” (Carvalho 
2003) e suas variações, que em suma, apontam para a necessidade 
de formação integral dos jovens e adultos trabalhadores, muito mais 
que sua instrução e adequação às demandas do mercado de trabalho.

Os referenciais clássicos para a compreensão da dinâmica 
do trabalho estão em ampla discussão. Crescimento econômico não 
demanda necessariamente mais empregos, e as novas formas de 
produzir e as novas tecnologias demandam contemporaneamente 
outro trabalhador. Segundo Carvalho (2003), é justamente esta 
nova dinâmica que objetivamente determina os meios e os fins das 
políticas de formação profissional. Para a autora,

A categoria trabalho, na sua acepção mais ampla, se constituiu 
em eixo para a compreensão do caráter e do sentido dos processos 
educacionais que ocorrem na sociedade, e de modo particular, na 
escola (2003, p. 15)

Dito isto, ainda segundo Carvalho (2003), as novas 
tecnologias pressupõem a possibilidade de uma maior valorização 
do trabalhador, integradas a uma nova escola e modelo de formação 
profissional. Neste sentido, é possível perceber na concepção do 
PROEJA aproximações com estas possibilidades, à medida que 
a formação profissional e escolar “integrada” no segmento da 
educação básica em sua etapa final mobilizam novas formas de 
ensinar e aprender, e tão importante quanto isto, a necessidade de se 
forjar um conceito de cidadania ampla em um segmento estudantil 
marginal no âmbito das políticas públicas de educação. 
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Coloca-se necessário conceber novas formas de pensar a 
educação profissional. Neste sentido, é preciso compreender as 
demandas colocadas para a educação profissional no capitalismo 
contemporâneo e as respostas que ela pode dar, tanto no sentido 
de uma educação do capital e, portanto, para consolidar a sua 
hegemonia, ou uma educação do trabalho e, por conseguinte, 
instrumento de contra-hegemonia (Carvalho 2003, p. 18).

As demandas da sociedade de um modo geral apontam 
para uma nova escola, novas concepções, inclusive uma maior 
participação dos trabalhadores e outros segmentos nesta discussão, 
apesar da aparente fragmentação do conceito de classes sociais por 
segmentos e suas demandas específicas. 

Em uma abordagem histórica, ficou evidenciado que o acesso 
ou a negação do acesso à Educação estabeleceu divisões sociais que, 
com a crescente sofisticação dos meios de produção, aprofundaram 
ainda mais o abismo social existente entre as classes populares e a 
classe dirigente nas sociedades ditas capitalistas, pois como regra, a 
posse do conhecimento determina a ocupação de postos no mercado 
de trabalho com as melhores remunerações, e o subemprego aos que 
foram alijados do processo educativo e de formação profissional.

Segundo Rêses (2012), essa realidade se acentua pelo fato 
da não superação da falsa dicotomia entre trabalho e educação. 
A Teoria do Capital Humano (década de 1960), fundadora de tal 
abordagem, mostrou-se incapaz de teoricamente fundamentar a 
educação no seio capitalista à medida que as transformações no 
mundo do trabalho se deram: reestruturação das formas produtivas 
e da relação entre teoria – prática. O investimento em educação não 
deu conta das crises econômicas (inflação, desemprego, arrocho 
salarial etc.). 

Da divisão social do trabalho, deriva a divisão social 
do conhecimento, e neste processo, a escola ainda é uma das 
estratégias possíveis de superação destas contradições, e não de sua 
reprodução. Para o autor, referindo-se a uma pedagogia de vertente 
marxiana, a “articulação entre a educação e o trabalho (...) eleva a 
conscientização das classes populares, visando sua emancipação” 
(Rêses 2012, p. 99), conclui.
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Possibilidades e desafios do proeja 

Sobre as pretensões do PROEJA no bojo do PNE 2011-
2020, em especial a ampliação da oferta de educação profissional 
e tecnológica na modalidade EJA, esta deve vir acompanhada de 
correta formação pedagógica para os profissionais que nela atuarão 
e de critérios de seleção que privilegiem tratamento diferenciado a 
quem recebeu tratamento desigual e excludente em sua trajetória 
escolar. Os mecanismos que propiciem a permanência devem ser 
aprimorados e ampliados, visto que a evasão ainda é significativa ante 
as vagas em ampliação na rede pública de EPT. Entre a concepção, a 
implantação e sua continuidade, a avaliação do processo deve estar 
presente no ciclo das políticas públicas.

O PROEJA lança como inovação a possibilidade de um 
percurso formativo coerente com a expectativa do aluno e próxima 
da realidade social em que se encontra imersa as instituições da rede 
de educação profissional e tecnológica (os Institutos Federais).  Mas, 
essa possibilidade apresenta-se como um dos pontos mais frágeis 
na concepção do programa, pois a preocupação com o emprego 
e a formação orientada para o exercício de uma função técnica 
específica, notadamente é a maior preocupação e justificativa para 
a oferta dos cursos de EJA na percepção dos professores e técnicos 
inseridos nas discussões de implementação do programa. Os 
debates sobre os princípios que norteiam a prática educativa ainda 
são incipientes, e a percepção da categoria TRABALHO como 
orientador do processo formativo mesmo que se apresente, o faz 
de forma reduzida, ou pela simples formação operacional-técnica.

Para Rêses, o PROEJA se apresenta enquanto proposta de 
integração da educação básica com a educação profissional como 
uma conquista “advinda das lutas do Fórum Nacional em Defesa da 
Escola Pública pelo direito à educação e de resistência à perspectiva 
fragmentária, focalizada, compensatória e reducionista das ações de 
formação implementadas” (Rêses 2012, p. 108). De fato, enquanto 
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proposta o PROEJA se apresenta como conquista e política 
necessária, mas a realidade da execução da política ainda pretende 
superar a perspectiva anterior no seio das instituições escolares, em 
especial os institutos federais.

Destacamos ainda que em movimento recente, houve a 
ampliação da parceria entre o público e o privado quanto à oferta de 
educação profissional. Tal momento evidencia-se pelo incremento 
de matrículas para os cursos de Formação Inicial e Continuada de 
trabalhadores por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (PRONATEC), criado pela Lei nº 12.513/2011, 
que através de estratégias de financiamento específico junto aos 
Institutos Federais, Sistema S (SENAI, SENAC, SENAR e SESC) 
e instituições particulares de ensino profissional, lançam mão de 
formação profissional precarizada, opondo-se à perspectiva de 
emancipação da classe trabalhadora, especificamente no segmento 
da EJA.

Coube ao PRONATEC aproximar o segmento de jovens e 
adultos de uma qualificação profissional inicial e em nível de ensino 
fundamental, tornando possível a chegada ao mercado de trabalho 
com relativo incremento de oportunidades e de renda, no que para 
o Governo Federal compõe o amplo plano Brasil sem Miséria, 
que visa elevar a renda da população e os indicadores econômicos 
do país. Logo, toda a construção pedagógica progressista sobre o 
papel da EJA colide com a concepção original do PRONATEC, que 
apresenta, conforme Virote et al. (2014) “organização de um currículo 
aligeirado e pautado no ensino tecnicista e mercadológico”. Tal 
concepção tem amplo espaço visto que às instituições privadas cabe 
fatia majoritária das vagas oferecidas no âmbito da PRONATEC, 
notadamente no Sistema S. 

Apresenta-se também desafiadora a discussão em torno das 
políticas públicas em educação, mais detidamente a relação entre 
educação profissional e a EJA, saindo de sua aparência à essência 
das intenções e das contradições existentes na sua formulação e 
implementação. O papel do Estado é determinante para a superação 
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ou reprodução das contradições e dos problemas sociais, e nesse 
contexto, as políticas públicas em respeito às demandas sociais 
e a necessidade de mudança destas realidades podem e devem 
pretender ações perenes para de fato intervirem na realidade social, 
sem prescindir da ação engajada dos educadores e de auscultar os 
trabalhadores em suas demandas e necessidade de qualificação. 

Considerações e reflexões finais

Faz-se necessário catalisar nas instituições escolares 
ofertantes de EJA (redes municipais, estaduais, distrital e rede 
federal de educação profissional e tecnológica) o debate acerca das 
metas e estratégicas propostas pelo Plano Nacional de Educação 
(2011-2020), envidando esforços para a construção de propostas de 
ensino progressistas, alinhando os objetivos das instituições para 
com sua comunidade, tendo como referência o documento final da 
Conferência Nacional de Educação – CONAE – 2014.

O Plano Nacional de Educação (2011-2020), como política 
de Estado, estabelece metas e estratégias específicas para a 
Educação de Jovens e Adultos. As metas 9 e 10 articulam a EJA 
com a necessidade de erradicação do analfabetismo e de ampliação 
da escolaridade básica na forma integrada à com a educação 
profissional, retomando a questão da necessidade da preparação para 
o trabalho como instrumento de emancipação humana, de inclusão 
social e produtiva. Tais metas e respectivas estratégias provocam os 
sistemas educacionais, as universidades e a rede federal de educação 
profissional a protagonizarem ações efetivas para a EJA, superando 
a gestão focada em Programas. 

Neste sentido, o novo PNE articula-se com a EJA visando 
estabelecer vínculos comunitários destas instituições para com a 
realidade que se pretende transformar, discutindo o papel indutor 
destas instituições através de estratégias específicas para mulheres, 
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privados de liberdade e deficientes, considerando a amplitude 
das especificidades do segmento de jovens e adultos, de modo a 
permitir não só o acesso, mas também a permanência como forma 
de equalização de oportunidades educacionais públicas e gratuitas. 
Este cenário consta desde o PNE anterior, o que nos faz compreender 
que pouco se avançou sobre estas questões até o momento. 

O PNE 2011-2020 indica a necessidade de maior articulação 
da EJA com a rede federal de educação profissional e tecnológica, 
o que não se observa de modo qualitativo, especialmente pelo 
viés do PRONATEC, em que, salvo por iniciativas engajadas 
para a formação de professores e de construção de currículo de 
formação humanística e emancipadora, pautam cursos de formação 
inicial e continuada de trabalhadores desarticulados da realidade 
social dos estudantes das redes municipais de educação, no caso 
da oferta de cursos FIC. Tal cenário impõe aos Institutos Federais 
postura determinante no contraponto para a construção de proposta 
alternativa de formação, capaz de desconstruir a separação histórica 
entre o homo faber e o homo sapiens (Gramsci 2004).
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capítulo 2
TRAJETÓRIAS EM DISPUTA: O PROEJA 
E SEUS SUJEITOS NO CAMPUS MORRINHOS 
DO IF GOIANO

Miriam Fábia Alves
Rodrigo Borges de Andrade

No contexto das políticas educacionais, a educação dos jovens 
e adultos trabalhadores sempre foi relegada a um plano secundário. 
Ao longo de nossa história, quando ofertada aos trabalhadores, a 
educação assumia um caráter compensatório e aligeirado. Essa 
trajetória também revela como as classes dominantes, que assumiram 
o poder do estado brasileiro no último século, compreendem 
trabalho e educação como controle e adestramento de mão de obra, 
esvaziando os processos educacionais de seu potencial formativo.

Nesse cenário, poucas políticas públicas foram efetivadas 
de forma a resgatar o sentido de formação integrada, como afirma 
Ciavatta (2014)

Do ponto de vista do conceito, formação integrada significa 
mais do que uma forma de articulação entre ensino médio e 
educação profissional. Ela busca recuperar, no atual contexto 
histórico e sob uma específica de correlação de forças entre 
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as classes, a concepção de educação politécnica, de educação 
omnilateral e de escola unitária, que esteve na disputa por uma 
nova LDB na década de 1980 e que foi perdida na aprovação da 
Lei nº 9.394/96. Assim, essa expressão também se relaciona com 
a luta pela superação do dualismo estrutural da sociedade e da 
educação brasileira, a divisão de classes sociais, a divisão entre 
formação para o trabalho manual ou para o trabalho intelectual, e 
em defesa da democracia e da escola pública. (p. 196)

Nesse sentido, a formação integrada do trabalhador que lhe 
permita as condições efetivas para a compreensão de si e do mundo, 
a apropriação das técnicas e tecnologias do mundo do trabalho, no 
caso brasileiro se “apresenta como uma necessidade para a classe 
trabalhadora e como uma mediação para que o trabalho se incorpore 
à educação básica como princípio educativo e como contexto 
econômico, formando uma unidade com a ciência e a cultura” (p. 
198).  

A criação do Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de 
Jovens e Adultos (Proeja), se insere nessa concepção. Resultante 
das disputas em torno da educação profissional e de modelos de 
profissionalização, o Proeja retoma o protagonismo da rede federal, 
como lócus de excelência para a formação dos trabalhadores. O 
Programa foi criado num momento importante de recomposição da 
rede federal, que vinha desde o final dos anos 1990 sofrendo com o 
desmonte provocado pelas políticas do governo Fernando Henrique 
Cardoso. A eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 
possibilitou a atuação no governo federal de sujeitos coletivos, 
advindos da rede federal, dos movimentos de EJA que ocuparam o 
cenário do Ministério da Educação e empreenderam um conjunto de 
mudanças, dentre elas a criação do Proeja e a abertura da rede federal 
aos jovens e adultos trabalhadores que foram excluídos na educação 
formal. Educação básica integrada à educação profissional para 
os trabalhadores, culminando num movimento duplo de retomada 
da escola, mas também como possibilidade de continuidade dos 
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estudos. Nessa direção o Proeja surge das lutas em prol de uma 
educação omnilateral para os trabalhadores. 

Na interlocução entre o que o Proeja propôs e as trajetórias 
dos estudantes concretos, na realidade do Instituto Federal Goiano 
em Morrinhos que esse artigo se tece com o objetivo de analisar a 
trajetória escolar dos discentes do curso Técnico em Agroindústria 
Integrado na modalidade Proeja do IF Goiano – campus Morrinhos 
e os desafios que o Proeja apresenta decorrida uma década de sua 
criação. 

Resultante do trabalho de pesquisa do grupo do Instituto 
Federal Goiano que participa  do projeto vinculado ao Observatório 
da Educação – CAPES, intitulado Desafios da Educação de Jovens e 
Adultos Integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, 
currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais, 
essa análise será realizada por meio dos dados quantitativos, 
levantados por meio de questionários aplicados aos estudantes com 
o objetivo de identificar o seu perfil sociocultural e econômico, mas 
também dos dados qualitativos recolhidos por meio de entrevistas 
semiestruturadas que permitiram levantar as concepções dos 
estudantes acerca dos desafios e conquistas proporcionados pela 
Educação de Jovens e Adultos integrada à formação técnica.

O texto está organizado em três partes: a criação do curso 
técnico na modalidade PROEJA no âmbito do campus Morrinhos; 
a análise das trajetórias e perfis dos alunos do Proeja; discussão dos 
desafios que o Proeja enfrenta dez anos depois de sua criação.

O Proeja em Morrinhos: da força de um decreto  
a uma proposta para os trabalhadores

A aproximação entre educação profissional (EP) e educação 
de jovens e adultos (EJA) foi retomada em 2004 quando o governo 
Lula revogou o Decreto nº 2.208/97 permitindo a oferta integrada 
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dessas duas modalidades. O Decreto nº 5.154/04, resultante de 
uma ação coordenada entre os movimentos sociais, em especial o 
Fórum EJA, e as secretarias do MEC, permitiu a criação do Proeja 
em 2005 e sua implantação na rede federal. Em 2006 o Proeja 
foi reformulado por meio do Decreto nº 5.840 de 13 de julho de 
20061 que está em vigência até o momento presente e mantém suas 
características básicas: a oferta como formação inicial e continuada 
e o curso técnico de nível médio; o ensino médio pode ser oferecido 
de forma integrada ou concomitante; a exigência de um projeto 
pedagógico integrado único para oferta do Proeja; a obrigatoriedade 
da rede federal de educação profissional ofertar no mínimo dez por 
cento do total de vagas de ingresso da instituição podendo esse 
percentual ser ampliado a partir de 2007; carga horária mínima de 
1400 horas para a formação inicial e continuada, sendo 1.200 de 
formação geral e 200 de formação profissional; nos cursos técnicos 
de nível médio carga horária mínima de 2.400 horas, sendo 1.200 
para formação geral e a carga horária mínima para a habilitação 
profissional técnica (Brasil 2006)

O Proeja recolocou em cena uma proposta de educação 
que atenda as especificidades dos estudantes jovens e adultos 
trabalhadores, ao explicitar que “[...] os cursos e programas do 
Proeja deverão considerar as características dos jovens e adultos 
atendidos, e poderão ser articulados: I- ao ensino fundamental ou 
ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de escolaridade 
do trabalhador [...]” (Brasil 2006). Ao propor a qualificação social 
e profissional dos trabalhadores aliada a elevação da escolaridade o 
Proeja buscava uma inserção cidadã dos trabalhadores no mundo do 
trabalho, buscando produzir alterações na vida das pessoas.

1. O Decreto previa a possibilidade de oferta de EJA integrada à EP na for-
mação inicial e continuada de trabalhadores, com oferta para ensino funda-
mental e médio, e para educação profissional técnica de nível médio. (Brasil 
2006) 
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Nesse contexto, o Campus Morrinhos do Instituto Federal 
Goiano2 ofereceu desde 2006 o curso técnico de nível médio em 
Agroindústria e justifica sua escolha pela “aptidão regional baseada 
na agricultura e pecuária”. O curso se apresenta com o objetivo 
de “capacitar o aluno a planejar, executar e controlar a qualidade 
das etapas do processo agroindustrial, contemplando a obtenção, 
processamento e comercialização de matérias primas de diversas 
origens, insumos e produtos finais” (CEFET/Morrinhos 2006, p.7), 
o que revela a identidade técnica da formação oferecida no instituto, 
o que poderia indicar uma redução do Proeja a um mero curso 
técnico.

No entanto, ao apresentar o perfil profissional formado pelo 
curso de Agroindústria, o projeto reitera o caráter ampliado da 
formação oferecida pelo curso, em especial para as características 
técnicas desse profissional como apto a “conhecer e utilizar as 
formas contemporâneas de linguagem, com vistas ao exercício da 
cidadania e à preparação para o trabalho agroindustrial, incluindo 
a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual 
e do pensamento crítico”. O curso é oferecido no turno noturno, 
organizado em seis semestres letivos, com 2560 horas, sendo 1240 
de formação geral, 1160 de formação profissional e 160 horas de 
estágio obrigatório (CEFET/Morrinhos 2006, pp. 6-7). 

Dentre as estratégias metodológicas destacadas para a 
organização do trabalho pedagógico, importa ressaltar a necessidade 
de realizar “Diagnóstico das necessidades de aprendizagem dos (as) 
estudantes a partir do levantamento dos seus conhecimentos prévios” 
e a “Sistematização de coletivos pedagógicos que possibilitem 
os (as) estudantes, professores refletir, repensar e tomar decisões 
referentes ao processo ensino-aprendizagem de forma significativa” 
(CEFET/Morrinhos 2006, p.10). Apesar de reconhecer, do ponto de 

2. Quando o curso foi criado o atual Campus Morrinhos do Instituto Federal 
Goiano era uma Unidade Descentralizada do Centro Federal Tecnológica de 
Urutaí. Com a criação dos Institutos, em 2008, Morrinhos passa a condição 
de Campus. 
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vista dos princípios e das estratégias metodológicas, a importância 
das trajetórias de vida dos estudantes, ao consultar as ementas e 
a bibliografia do projeto do curso, não se identifica uma literatura 
que atenda às especificidades dos sujeitos da EJA. Nesse sentido, as 
referências utilizadas no curso podem se aplicar a qualquer curso de 
ensino médio integrado. 

Por outro lado, pode-se afirmar que as condições efetivas 
para a materialização do curso contam com infraestrutura ampla 
e adequada, com recursos humanos e materiais que permitem a 
realização de um curso de excelência, que ofereça aos estudantes 
uma formação integrada, na perspectiva apresentada. Com essa 
indagação vamos discutir os dados dos estudantes do Proeja em 
Morrinhos. 

Trajetórias dos estudantes no Curso de  
Agroindústria do Proeja em Morrinhos 

Nesta parte do texto pretende-se discutir e analisar os dados 
obtidos por meio dos formulários de entrevistas dos estudantes, que 
participaram dos processos seletivos para ingresso no curso Técnico em 
Agroindústria Integrado do Proeja do Campus Morrinhos, entre os anos 
de 2013 e 2015, e que efetivamente foram matriculados nesse período. 

Durante esse período o processo seletivo para ingresso 
no referido curso não previa a realização de provas e sim de uma 
entrevista que visava identificar o perfil socioeconômico dos 
candidatos, bem como informações ligadas a sua trajetória escolar 
e aptidões relacionadas à área da formação técnica. Sendo assim, a 
proposta da pesquisa em abordar o período compreendido entre os 
anos de 2013 e 2015, se deve ao fato da instituição ter adotado uma 
forma de ingresso alternativa, a partir do ano de 2013, que permitiu 
obter as informações possíveis para o desenvolvimento do presente 
trabalho. O acesso a essas informações foram conseguidas junto à 
coordenação do curso e também por meio do sistema acadêmico 
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gerenciado pelo setor de Registro Escolar da instituição de ensino, o 
qual foi implantado no ano de 2013. 

Desse modo, a pesquisa abrangeu a análise de dados dos 
formulários de entrevistas dos processos seletivos realizados 
no período compreendido entre os anos de 2013 e 2015, a qual 
permitiu identificar um total de 94 candidatos inscritos, dos quais 
49 estudantes foram efetivamente matriculados no curso e tiveram 
suas informações analisadas neste trabalho.

O perfil socioeconômico dos estudantes matriculados reuniu 
em uma primeira análise de dados as seguintes informações: 
idade, sexo, etnia/cor declarada, estado civil, profissão, município 
de residência e situação atual do aluno no curso (matriculado ou 
desistente).

Apesar do alvo da pesquisa não abranger todos os candidatos 
que participaram dos processos seletivos entre os anos de 2013 e 2015, 
o número de candidatos inscritos por ano no período é apresentado 
no Gráfico 1, a seguir, no qual é possível verificar um aumento 
significativo no número de inscritos. Segundo, informações obtidas 
junto a ASCOM – Assessoria de Comunicação do campus Morrinhos 
do IF Goiano, essa condição se deve a melhoria e ampliação das 
ações de divulgação dos processos seletivos promovidas pelo 
referido órgão e também pela comissão de processos seletivos da 
instituição. Essas ações têm sido configuradas por investimentos 
para a confecção de cartazes, folders, inserção de anúncios em 
rádios e visitas em escolas de municípios da região.

Analisando-se as informações contidas no sistema acadêmi-
co da instituição percebeu-se que houve uma variação entre o nú-
mero de candidatos inscritos e entrevistados, e aqueles efetivamente 
matriculados por ano no período analisado. Sendo assim, constatou-
se, no ano de 2015, um aumento do número de alunos matriculados 
que acompanhou o crescimento no número de candidatos inscritos 
e entrevistados. Os dados demonstram no ano de 2013 que cerca de 
70% dos candidatos inscritos e entrevistados efetuaram sua matrí-
cula, no ano de 2014 foram 71,4%, e no ano de 2015 o percentual 
de alunos inscritos e entrevistados que efetivaram sua matrícula foi 
de 96,3%.
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GRÁFICO 1 – Evolução Anual do Número de 
Candidatos Inscritos nos Processos Seletivos, 2013-2015

Fonte: Pesquisa dos autores, 2015.

QUADRO 1 – Número de candidatos inscritos, por alunos 
entrevistados e matriculados, por ano, 2013-2015

Curso: Técnico em Agroindústria Integrado – PROEJA

ANO Candidatos
Inscritos

Candidatos Inscritos
e Entrevistados

Alunos
Matriculados

2013 19 19 13

2014 20 14 10

2015 55 27 26

Total 94 60 49

Fonte: Pesquisa dos autores, 2015.

Levando-se em consideração o perfil socioeconômico dos 
alunos matriculados no curso Técnico em Agroindústria – PROEJA 
e inscritos nos processos seletivos entre os anos de 2013 e 2015, é 
importante destacar a questão da faixa etária, a qual se caracteriza 
como um dos critérios que definem o público alvo da modalidade 
de ensino EJA. Desse modo, ficou constatado que a maioria dos 
estudantes tem idade entre 18 e 25 anos (69,2% em 2013, 80% em 



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 39

2014 e 50% em 2015), apesar de que no ano de 2015 foi significativo 
o número de alunos matriculados com faixas de idade entre 36 e 40 
anos (33,3%), e 41 e 45 anos (22,2%), que provocou uma queda no 
percentual de estudantes com faixa etária entre 18 e 25 anos. Tendo 
em vista, o elevado número de alunos com idade entre 18 e 25 anos 
fica evidente o cenário de juvenilização dos estudantes da EJA. 

 
GRÁFICO 2 – Distribuição de Alunos Matriculados 

por Idade, 2013-2015

Fonte: Pesquisa dos autores, 2015.

Esse processo de juvenilização tem sido analisado em várias 
pesquisas, dentre as quais destacamos a análise feita por Angelo, 
Moura e Gomes (2007) tomando como objeto de estudo o perfil do 
alunado do Proeja no Centro Federal de Educação Tecnológica do 
Rio Grande do Norte e Escola de Enfermagem de Natal da UFRN. 
Para os autores

[...] constatamos que os estudantes das três turmas pesquisadas 
são bastante jovens, revelando um processo de juvenilização 
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nas turmas do PROEJA. Esses dados revelam um processo de 
juvenilização da EJA, em nosso país, agravado, entre outros 
fatores, pela distorção idade-série na educação básica denominada 
regular que, em 2003, atingiu o percentual de 54,5%. (p. 9)

Esse fenômeno tem acompanhado o processo de implantação 
no Proeja nas instituições federais e podem ser explicados pela 
busca de uma escolarização de qualidade

por outro lado, não podemos perder de vista que, dentre os 
motivos elencados pelos estudantes acerca da decisão de fazer 
o curso técnico está “refazer o ensino médio em uma escola 
de melhor qualidade”. Esse motivo aliado aos relatos dos 
estudantes referentes à precariedade da escola pública em que 
estudaram, nos leva a concluir que o PROEJA, de certa forma, 
está incluindo os “menos excluídos” – aqueles que, embora 
tenham o ensino médio concluído, não tiveram a chance de 
fazê-lo em uma escola pública de qualidade [...] (Angelo, 
Moura e Gomes 2007, p. 10)

No que se refere à distribuição de estudantes matriculados no 
curso Técnico em Agroindústria – PROEJA por sexo, verificou-se o 
ligeiro predomínio de mulheres, com 51% contra 49% de homens, 
graças ao significativo crescimento no número de discentes do sexo 
feminino no ano de 2015.

QUADRO 2 – Número de alunos matriculados, 
por sexo e por ano, 2013-2015

Curso: Técnico em Agroindústria Integrado – PROEJA

ANO Feminino Masculino

2013 5 8

2014 3 7

2015 17 9

Total 25 24
Fonte: Pesquisa dos autores, 2015.
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A partir das informações obtidas na coleta de dados dos 
formulários de entrevistas utilizados nos processos seletivos 
realizados entre os anos de 2013 e 2015 para ingresso no curso 
Técnico em Agroindústria – PROEJA, foi verificado o número 
de alunos matriculados por etnia/cor. Sendo assim, a maioria dos 
estudantes se autodeclaram pardos, representando 42,9% do total, 
seguidos de brancos (38,8%) e negros (18,4%), e nenhum aluno 
asiático ou indígena.

QUADRO 3 – Número de alunos matriculados, 
por etnia/cor e por ano, 2013-2015

Curso: Técnico em Agroindústria Integrado – PROEJA

ANO Brancos Negros Pardos Asiáticos Indígenas

2013 7 1 5 0 0

2014 2 4 4 0 0

2015 10 4 12 0 0

Total 19 9 21 0 0

Fonte: Pesquisa dos autores, 2015.

Com relação ao estado civil dos alunos matriculados, entre 
os anos de 2013 e 2015, no curso Técnico em Agroindústria – 
PROEJA, verificou-se que a maioria está agrupada na categoria 
solteiro (a), ou seja, 69% dos estudantes. Em seguida, se encontra 
16% de casados (as), 6% de alunos declararam ser separados (as) e 
8% possuem união estável com os(as) parceiros(as). Essa realidade 
permite inferir que os estudantes solteiros (a) enfrentam menos 
dificuldades em prosseguir seus estudos.
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Gráfico 3 – Distribuição de Alunos Matriculados 
por Estado Civil, 2013-2015

Fonte: Pesquisa dos autores, 2015.

A formação técnica tem uma importância fundamental para 
a inserção dos estudantes no mercado de trabalho, principalmente, 
para aqueles que buscam melhores ganhos salariais. Por meio da 
análise dos dados informados pelos alunos matriculados, nos 
formulários de entrevistas, procurou-se agrupar as principais 
profissões e ocupações declaradas. Analisando as profissões e 
ocupações informadas percebe-se que apenas seis alunos trabalham 
em áreas correlacionadas com a formação técnica do curso (analista 
de laboratório e auxiliar de produção), que representa apenas 12,2%. 
Contudo, a busca pela formação no curso Técnico em Agroindústria 
– PROEJA, tem diferentes objetivos por parte dos discentes, ou 
seja, não sendo voltadas exclusivamente para a atuação no mercado 
de trabalho.
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Tendo em vista a relação entre a localização do município de 
residência e da instituição de ensino na zona rural do município, o 
que implica em dificuldades de deslocamento diário, principalmente, 
para discentes que exercem atividades remuneradas e são incluídos 
na condição de população economicamente ativa, foi realizado um 
levantamento do município de residência dos alunos matriculados 
no curso Técnico em Agroindústria Integrado – PROEJA para 
verificar se as dificuldades de deslocamento se restringem ao caso 
dos discentes que residem fora do município-sede da instituição do 
campus Morrinhos do IF Goiano.

GRÁFICO 5 – Distribuição de Alunos Matriculados 
por Município de Residência, 2013-2015

Fonte: Pesquisa dos autores, 2015.

Considerando o total de 49 alunos matriculados no curso, 
cerca de 80% residem no município de Morrinhos, sede da 
instituição de ensino; 10,2% em Goiatuba; 4,1% em Professor 
Jamil; 2% em Rio Quente; 2% em Caldas Novas; e outros 2% em 
Mairipotaba. O percentual maior de alunos com residência em 
Morrinhos e Goiatuba se deve ao fato da menor distância, visto que 
o campus do IF Goiano dista cerca de 15 quilômetros da cidade 
de Morrinhos e 42 quilômetros da cidade de Goiatuba. As demais 
cidades distam: Professor Jamil (72,7 Km), Caldas Novas (75,5 Km), 
Rio Quente (75,7 Km) e Mairipotaba (102 Km). A partir da análise 
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dos dados apresentados a respeito do município de residência dos 
alunos matriculados no curso Técnico em Agroindústria Integrado 
– PROEJA, entre os anos de 2013 e 2015, pode se perceber que 
a instituição de ensino recebe em sua maioria alunos residentes 
no município de Morrinhos/GO, fator que comprova o impacto 
da distância de deslocamento residência-escola na escolha dos 
discentes. Aliás, as dificuldades de deslocamento implicam em 
muitas justificativas para o abandono do curso por parte dos alunos.

Com o intuito de compreender melhor as principais 
dificuldades dos alunos em estudarem no curso PROEJA no campus 
Morrinhos do IF Goiano, apresentamos a seguir um levantamento 
das dificuldades apontadas pelos candidatos nas entrevistas 
realizadas,3 como requisito dos processos seletivos, nos anos de 
2014 e 2015.

GRÁFICO 6 – Principais Dificuldades Apontadas pelos 
Discentes para Estudar no PROEJA no IF Goiano, 2014-2015

Fonte: Pesquisa dos autores, 2015.

3. Essa pergunta foi inserida no formulário de entrevista, utilizado nos 
processos seletivos, a partir do ano de 2014 e por esse motivo não existem 
dados referentes ao ano de 2013 para esse questionamento.
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Os dados apresentados no Gráfico 6 demonstram que a maior 
parte dos alunos do curso PROEJA no campus Morrinhos do IF 
Goiano, cerca de 47%, apontam a carência de recursos financeiros 
para deslocamento da cidade até a escola como principal dificuldade 
para estudar. Outras dificuldades como tempo de deslocamento no 
trajeto cidade-escola e carência de recursos financeiros para garantir 
a alimentação na escola, perfazem 22% e 3%, respectivamente. 
Dentre os alunos matriculados 14% apontaram outros motivos 
não enquadrados dentre as categorias levantadas no formulário de 
entrevista do processo seletivo. E por último, 25% informaram não 
enfrentar dificuldades para estudar no PROEJA no IF Goiano – 
campus Morrinhos.

As dificuldades de permanência dos discentes matriculados 
em cursos técnicos ofertados na modalidade PROEJA são orientadas 
pela SETEC-MEC no sentido da garantia de auxílio financeiro que 
possibilite a manutenção das condições para estudar. Para Moura e 
Henrique (2012) 

também no PROEJA se está reproduzindo essa elevada 
evasão. Apesar de, no âmbito nacional, ainda não existirem 
dados consolidados a esse respeito, as primeiras informações 
proporcionadas pela SETEC e pelas instituições ofertantes 
ratificam no PROEJA o que vem ocorrendo historicamente na 
EJA. (p. 124)

 De acordo com as recomendações do MEC o valor do auxílio 
financeiro deve ser de no mínimo cem reais (R$ 100,00) mensais, 
mas fica a critério de cada instituição de ensino a determinação 
de quantias maiores. No caso do IF Goiano campus Morrinhos o 
Programa de Assistência ao Educando PROEJA atualmente define 
o valor da bolsa de auxílio-permanência em duzentos reais (R$ 
200,00) mensais.4 As políticas de garantia da permanência dos 

4.  Os critérios para concessão da bolsa de auxílio-permanência se referem a 
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discentes na instituição também atende os alunos do PROEJA por 
meio da oferta de alimentação gratuita (jantar servido no refeitório 
diariamente).

Apesar da existência de políticas de permanência dos alunos 
matriculados no curso PROEJA do IF Goiano campus Morrinhos 
a evasão pode ser considerada elevada, mesmo sabendo que 
seus motivos não estejam ligados exclusivamente às condições 
financeiras para gastos com transporte e alimentação. 

QUADRO 4 – Número de candidatos inscritos 
por alunos evadidos, por ano, 2013-2015

Curso: Técnico em Agroindústria Integrado – PROEJA

ANO Alunos Matriculados Alunos Evadidos

2013 13 10

2014 10 5

2015 26 19

Total 49 34
Fonte: Pesquisa dos autores, 2015.

Dentre os alunos matriculados na turma do ano de 2013 do 
curso Técnico em Agroindústria Integrado – PROEJA, cerca de 
80% podem ser enquadrados na condição de evadidos. Nas turmas 
dos anos de 2014 e 2015 o percentual de alunos nessa condição 
perfaz 50% e 73%, respectivamente. 

Tendo em vista o perfil dos alunos matriculados que ainda 
cursam o PROEJA no IF Goiano – campus Morrinhos foi elaborado 
um levantamento da faixa etária, estado civil e município de 
residência.

frequência mínima mensal de 75% em cada disciplina ofertada no semestre 
do curso Técnico em Agroindústria Integrado – PROEJA e a renda mensal 
familiar do discente deve ser inferior a 2 dois salários mínimos.
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No que tange a faixa etária dos alunos não evadidos, ou seja, 
que ainda cursam o PROEJA: 60% estão na faixa etária entre 18 
e 25 anos; 20% (26-30 anos); 13,3% (31-35 anos) e 6,7% (46-50 
anos). Esses dados reforçam a ideia mencionada anteriormente do 
processo de juvenilização do PROEJA levando-se em conta a faixa 
etária jovem dominante.

No que se refere ao estado civil predominam discentes 
solteiros (as) com o percentual de 73,3%, seguido dos casados (as) 
com 13,3%; e união estável e separados (as), ambos representando 
6,7% do total cada categoria. Nesse sentido, pode-se inferir que os 
estudantes que não possuem laços matrimoniais familiares tendem 
a ter mais condições de autonomia e tempo livre para dedicar aos 
estudos.

Levando-se em conta a relação entre município de residência 
e dificuldades de deslocamento residência-escola pode-se comprovar 
a tendência de que os alunos residentes no município sede da 
instituição de ensino enfrentam menos problemas para garantir 
sua permanência na escola e o prosseguimento nos estudos. Os 
dados demonstram que 80% dos estudantes não evadidos residem 
no município de Morrinhos/GO. Nesse aspecto, a localização 
geográfica privilegiada, citada na justificativa do curso não atende 
às necessidades do público do Proeja. De acordo com o PPC do 
curso

o CEFET–Urutaí/UNED-Morrinhos, encontra-se numa 
posição geográfica privilegiada, uma vez que fica na zona rural 
do município, com acesso pela BR-153 e por várias rodovias 
estaduais pavimentadas, tornando-se um polo escolar para 
cerca de 20 cidades vizinhas que mantêm alunos regularmente 
matriculados nessa escola. (CEFET-Morrinhos 2006, p. 6)

No entanto, essa localização representa um obstáculo para 
os jovens e adultos trabalhadores que tem gastos com o transporte 
até a escola, mas também o tempo do deslocamento que impede que 
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muitos trabalhadores possam fazer o curso, uma vez que os horários 
não são compatíveis. 

Os encaminhamentos metodológicos propostos nesse 
trabalho permitiram tecer algumas considerações a respeito do 
perfil dos estudantes do curso Técnico em Agroindústria Integrado 
– PROEJA do campus Morrinhos do IF Goiano, principalmente 
no que se refere às dificuldades enfrentadas para permanência na 
escola, bem como nos fatores ligados a essa realidade. 

A formação escolar dos alunos trabalhadores enquadrados na 
condição de população economicamente ativa revela um paradoxo 
ligado às contradições envolvidas na garantia da permanência dos 
mesmos na escola, tendo em vista as várias dificuldades enfrentadas 
no dia-a-dia para conseguirem o prosseguimento dos estudos, dentre 
elas a necessidade do cumprimento da jornada de trabalho diária 
contrastada com a exigência de qualificação profissional propalada 
pelo mercado de trabalho. 

Concluindo: dez anos de PROEJA na Rede Federal –  
desafios do passado ainda presentes  

Moura e Henrique (2012) discutem os equívocos que 
marcaram a criação do Proeja na rede federal: a complicações 
decorrentes da publicação da portaria do MEC de 2005 que 
determinava que a rede federal deveria oferecer os cursos técnicos 
integrados na modalidade EJA, a ausência de um quadro docente 
com experiência em atuar no ensino médio integrado e atender ao 
público da EJA. 

Se houve dificuldade em implantar um programa para 
atender aos jovens e adultos na rede federal, decorridos dez anos 
de sua criação podemos constatar uma série de obstáculos entre o 
proposto pelo Proeja e o materializado, que sinalizam para o seu 
esvaziamento na rede federal. Dentre os fatores vamos nos deter na 
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análise de dois deles, que avaliamos serem centrais para entender 
essa conjuntura desfavorável: a resistência ao Proeja na rede federal 
desde sua criação; a criação do Programa Nacional de Acesso ao 
Ensino Técnico e Emprego (Pronatec).

Desde as origens do Proeja na rede federal, constatam-
se às dificuldades em fazer com que esse espaço se abrisse para 
os trabalhadores. O debate em torno da excelência da rede e de 
como os trabalhadores representavam uma ameaça a esse status 
foi bastante efetivo. Acrescido a essa compreensão, de que a rede 
deveria atender a um público diferenciado, temos o fato de que não 
houve tempo para a preparação do quadro docente para trabalhar no 
ensino médio integrado com a EJA, considerando a especificidade 
desse público e do curso. 

Portanto, não é preciso grande esforço de análise dos fatos 
para constatar que essa matéria deveria ter sido estudada, 
aprofundada, discutida e avaliada em espaços mais amplos 
antes de vir à tona, sob pena de má utilização de recursos 
públicos e da não consecução dos objetivos explicitados. Caso 
isso tivesse ocorrido, se concluiria que, para que o PROEJA 
não fosse apenas uma ação isolada e, desse modo, pudesse 
contribuir para a construção de uma política educacional 
efetivamente comprometida com a melhoria das ofertas 
educacionais do campo da EJA, não poderia ser implementado 
apenas no âmbito da Rede Federal de EPT, posto que sua 
capacidade de oferta de vagas é minúscula diante da demanda 
nacional. É evidente que a concepção inicial deveria ter 
contemplado a participação das redes públicas estaduais e 
municipais de educação constitucionalmente consagrados à 
universalização do ensino fundamental e à contínua ampliação 
da oferta do ensino médio. (Moura e Henriques 2012, p. 117) 

A análise aponta uma questão crucial que hoje ameaça a 
permanência do Proeja: sua implantação restrita à rede federal, 
que se tornou lócus desse programa. No entanto, do ponto de vista 
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quantitativo o pequeno número de matrículas na rede federal revela 
a fragilidade de efetivação de uma política articulada que vincule 
escolarização com qualidade social, aumento de escolaridade e 
qualificação social e profissional. Mesmo com incentivos do governo 
federal, as redes estaduais, em larga medida não implantaram o 
programa. Tomando como referência a rede estadual de Goiás 
Garcia (2011) afirma

A perspectiva de avanço de direito que o Proeja propõe, 
a possibilidade de realização do currículo integrado, a 
formação continuada de professores e a constituição de rede 
de pesquisadores com financiamento do governo federal, pela 
Capes, é um avanço considerável em termos do que se tem de 
programas e políticas educacionais para EJA e EP. Entretanto, 
dessas possibilidades, o que se tem em Goiás, efetivamente, é 
negativo ao conjunto de ações que matizam o Proeja. Fica uma 
interrogação candente de se compreender o que aconteceu com 
o programa que ele não se realizou neste estado. (p. 108)

As redes estaduais manifestaram pouco interesses em 
implantar o Proeja, a rede federal viveu na última década um 
movimento intenso de diversificação institucional e também de 
expansão de seus campus. Essa diversificação criou uma instituição 
que atende desde o ensino médio até a pós-graduação e contrata 
profissionais para atuar num leque muito ampliado de escolarização. 
A criação do Pronatec e o papel que assume na formação dos 
trabalhadores só complexifica o cenário uma vez que se situa na 
contramão do que o Proeja vinha defendendo:

O PRONATEC propõe cursos rápidos que formem para 
o mercado de trabalho, indo de encontro a uma educação 
profissional integral para o mundo do trabalho e não sujeita 
às demandas restritas dos postos de trabalho que são criados e 
fechados de acordo com os interesses do capital. Além disso, o 
PRONATEC ignora a formação dos professores para atuar com 



52 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

este público que, muitas vezes, não têm escolaridade suficiente 
para os cursos propostos. Sua escolaridade é insuficiente, por 
exemplo, para a compreensão dos cálculos necessários para 
realizar um curso de Desenho Técnico; ou conhecem muito 
pouco de Informática para realizar um curso de Redes de 
Computadores. (Franzoi, Silva e Costa 2013, p. 96)

Por fim, o Proeja ainda é um dos programas avaliados por 
pesquisadores e militantes do campo como uma possibilidade 
formativa para os jovens e adultos trabalhadores, que encontram na 
rede federal um lócus privilegiado para uma formação que rompa 
com os modelos aligeirados, o que nos desafia ainda mais a lutar 
por sua continuidade.
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Introdução

Este texto toma como objeto de estudo a política de oferta 
da Educação de Jovens e Adultos (EJA) no estado do Espírito 
Santo (ES) no período de 2010 a 2014 e intenciona apontar o 
quantitativo de pessoas que não concluíram a Educação Básica, 
bem como comparar as matrículas da EJA nos ensinos Fundamental 
e Médio, analisando os dados obtidos a partir da perspectiva do 
direito. Construímos as nossas análises por meio das informações 
estatísticas disponibilizadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), pela Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílio (PNAD) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
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Ressaltamos que os dados são elementos importantes 
na constituição do discurso, no entanto, não podemos reduzir 
os sujeitos jovens e adultos não escolarizados ou com baixa 
escolaridade a meros números, pois precisamos compreendê-los 
na sua complexidade, considerando-se os diversos aspectos da sua 
vida. Nesse sentido, assumimos um olhar que considera as histórias 
de negação e marginalidade que atravessam os sujeitos da EJA: 
homens e mulheres pobres, alijados social e economicamente. 

Morin (2005), afirma que a compreensão do ser humano 
envolve a percepção das condições em que esses sujeitos foram 
forjados e não admite a redução do outro, exigindo um olhar 
cuidadoso do humano na sua multidimensionalidade. É com 
esse olhar cuidadoso que pretendemos analisar os dados obtidos 
empiricamente.

Movimentos e concepções na construção da 
Educação de Jovens e Adultos 

O  reconhecimento da EJA como direito na Constituição 
Federal de 1988 (CF/88)com destaque para as condições de acesso 
e permanência na escola, a concepção de EJA como modalidade 
da Educação Básica  evidenciada na Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN) nº 9394/96,  assim como a 
Emenda Constitucional nº 59/2009, que altera o texto  da CF/88, 
assegurando a oferta gratuita inclusive para todos que não tiveram 
acesso à Educação Básica na idade própria, evidenciam a exigência 
do atendimento à população jovem e adulta, obrigando os entes 
federados a pensarem em políticas para esse público. Araújo (2011, 
p.287) assegura que “o direito à educação […] está estreitamente 
vinculado à obrigatoriedade escolar”.

O Censo/IBGE (Brasil 2010a), apontou que havia no Brasil 
13.933.173 pessoas, de 15 anos ou mais, não alfabetizadas e 91. 
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820.575 que não concluíram a Educação Básica. No ES, no mesmo 
ano havia 219.762 pessoas, de 15 anos ou mais, não alfabetizadas e 
1.704.372 pessoas que não concluíram a Educação Básica. Em vista 
disso, os dados da PNAD (2013) indicaram que não houve muita 
alteração nesse cenário educacional.  

Para além dos dados de escolarização do contexto nacional, 
os dados da PNAD (2011) mostram que 80% da população com 
a faixa etária de 25 a 64 anos de países como Canadá, Suécia, 
Alemanha, Japão, Estado Unidos da América (EUA) e Coreia do 
Sul, conclui pelo menos o Ensino médio. No Brasil, apenas 38,3% 
da população da mesma faixa etária atingem o nível desses países 
desenvolvidos. Apesar do crescimento econômico, da redução da 
pobreza absoluta e do aumento da população da classe média, ainda 
persistem as desigualdades social e educacional. Nesse sentido, 
percebe-se que a população jovem e adulta, não escolarizada no 
Brasil, é resultado da ineficiência do sistema educacional (Alves et 
al. 2014).

As estatísticas oficiais acabam por colocar em questão a 
discussão da universalização da educação, pois ainda que a CF de 
1988 tenha reconhecido o direito de todos à educação, convivemos, 
como vimos, com um número exorbitante de pessoas que não 
concluíram a Educação Básica, apresentando uma clara distância 
entre o prescrito e o efetivado. Logo, “Se a educação é proclamada 
como um direito e reconhecida como tal pelo Poder Público, cabe a 
este poder a responsabilidade de prover os meios para que o referido 
direito se efetive” (Saviani 2013, p. 220).

Nesse sentido, é importante refletir sobre as origens das 
ideias que sustentam a produção dos discursos dos direitos humanos 
e que remete a conceitos eurocêntricos, considerados uma verdade 
universal e incontestável, que buscam consolidar uma soberania 
política em favor da classe dominante, defendendo uma educação 
fundamentada na lógica do capital que cumpre a função de manter 
sua hegemonia. (Maceno 2011). Não sem razão, a visão eurocêntrica 
tem orientado processos econômicos e políticos para a instituição de 
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políticas em todo o mundo, em que a perspectiva universalista se 
baseia na particularidade de territórios (Europa ocidental e EUA) 
“civilizados” e justifica a ocupação dos países que descumprem 
tratados universais, bem como a violação dos direitos humanos 
(Walenstein 2007).  Nessa conjuntura política os delineamentos das 
políticas vão se desenhando a partir de interesses de um pequeno 
grupo, mas que se tornam universais. 

Apesar dos movimentos que buscam a consolidação de 
direitos coletivos, não podemos perder de vista que essa categoria 
foi criada pela burguesia para proteger os interesses individuais 
da propriedade privada, mas esse direito universal à propriedade 
privada encontra limites, no momento, nos grupos que fogem à 
organização liberal. Aos que vivem em comunidade e lutam pelo 
direito coletivo à terra (índios, quilombolas) esse direito é negado, 
pois trata-se de um direito individual que a sociedade capitalista 
legitima como única forma de composição. Assim, “a negação 
do direito do colonizado começa pela afirmação do direito do 
colonizador; é a negação de um direito coletivo por um direito 
individual” (Lander 2000, p. 9, apud Clavero 1994).

O movimento histórico de avanços, estagnação e novos 
processos de avanços do direito à educação está intimamente ligado 
ao “uso de discursos internacionalmente avançados para camuflar 
práticas que têm efeitos permissivos por não serem reveladas e 
coagidas, estimulando a violação dos direitos firmados em lei” 
definido por Scheinvar (2009, p. 31) como “Feitiço da política 
pública”. As leis existem e estão positivadas, o que nos dá a ilusão de 
que todos têm direito e oportunidades iguais de usufruir a educação, 
e que o Estado exerce a função de oferta para todos. No entanto, não 
é assim que a realidade se perfaz quando percebemos a negativa 
desses direitos a todo momento. Paiva (2006); Machado (2001) e 
Oliveira (2011) destacam a influência das políticas internacionais 
nos desdobramentos das políticas da EJA, no Brasil e no ES. 
Estruturas como a Organização das Nações Unidas (ONU), o Fundo 
Monetário Internacional (FMI) e a Unesco vêm ditando as regras 
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do jogo educacional, respaldados por uma política eurocêntrica 
liberal que tem o mercado como o grande regulador das relações. 
Boaventura (2013), afirma que

a promiscuidade crescente em ter poder público e poder 
econômico, a hipertrofia das funções de acumulação 
do Estado em detrimento das funções de confiança e de 
hegemonia, as condicionalidades impostas por agências 
financeiras internacionais, o papel preponderante das empresas 
multinacionais na economia mundial, a concentração da riqueza, 
tudo isso tem contribuído para reorganizar o Estado, diluindo a 
sua soberania, submetendo-o à crescente influência de poderosos 
atores econômicos nacionais e internacionais, fazendo com que 
os mandatos democráticos sejam subvertidos por mandatos de 
interesses minoritário mas muito poderosos. (p. 52)

As concepções de Estado assumidas por esses organismos 
dialogam com a premissa da supremacia do mercado na condução 
das relações sociais e econômicas.  Nesse sentido, o Estado 
interventor impõe limites ao mercado, restringindo as liberdades 
individuais e o desenvolvimento da propriedade privada (Von Mises 
1977). Ao Estado cabe apenas impor as regras do jogo econômico 
e político para estabelecer as normas, propiciar segurança e 
resguardar o direito à livre concorrência. Dessa forma, as restrições 
devem existir, não relacionadas ao mercado, mas apenas às questões 
políticas. O papel do governo seria alcançar patamares onde o 
mercado não conseguiu fazê-lo. Assim, a força do Estado seria no 
intuito de fortalecer o mercado (Friedman 1982).

Esses delineamentos do Estado dialogam diretamente 
com as políticas públicas, tendo em vista a forte presença dos 
pressupostos assumidos pelo Estado brasileiro nos contornos das 
políticas. No entanto, nesse jogo da política, diferentes atores estão 
envolvidos com interesses econômicos, políticos e ideológicos, 
num jogo de poder na disputa e direcionamentos. Os vários setores 
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que compõem a sociedade brasileira e os organismos internacionais 
estão presentes na ação da construção das políticas sociais. É nessa 
arena de conflitos e tensões, em que os diferentes interesses se 
presentificam que são construídas as políticas públicas.

A partir dessa ênfase, buscamos analisar a política de oferta 
da EJA com base no princípio do acesso igualitário de todos aos 
conhecimentos socialmente construídos, que dialoga com a integralidade 
do ser humano, reconhecendo nas suas singularidades que se possa 
“permitir que todos os homens se apropriem ativa e positivamente das 
realizações do gênero humano” (Maceno 2011, p. 82).

Educação de Jovens e Adultos no Espírito Santo:  
um diálogo entre a política e os dados de escolarização e oferta 

Ao discutirmos a educação de jovens e adultos, consideramos 
que esse grupo é constituído por sujeitos marginalizados, a quem 
é negado o acesso ao conhecimento historicamente construído. 
Brandão (2006) afirma que a EJA, instituída às margens do sistema 
escolar, teve como objetivo central suprir, de forma emergencial, as 
carências do povo por meio de programas compensatórios, como 
foi, e ainda é, o caso das grandes campanhas de alfabetização para 
adultos, que acontecem no Brasil desde a década de 1940.

Ao lidar com um menos social, a educação de adultos 
termina por converter-se em um sinal negativo daquilo que, 
por oposição a ela, é a educação. [...] O mesmo sistema que 
constitui na educação a estrutura da desigualdade, institui 
como uma educação especial a compensação dedicada àqueles 
a quem o sistema tornou carente e, portanto, candidatos, 
candidatos a uma educação corretiva. (Brandão 2006, p. 77)

As políticas que vêm se desenhando no ES ao longo das 
duas últimas décadas, dialogam com as premissas do suprimento e 
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suplência, tendo em vista que nesse período, a oferta para jovens e 
adultos no estado do ES foi desenvolvida por meio dos programas 
“Todos Podem Ler (PTPL)” e “Suplência Fase II e III”. O PTPL, 
destinado à conclusão do 1º segmento do Ensino Fundamental, 
foi aprovado pela resolução CEE/22/1992 e vigorou até 2005; já 
a Suplência (II e III), aprovado pelas resoluções CEE/ES 09/1975 
57/91978, era voltado para o 2º segmento do Ensino Fundamental e 
Ensino Médio e vigorou até 2004.

Oliveira (2011), ao analisar a trajetória da EJA no ES no 
período de 1995 a 2004, enfatiza que, apesar de movimentos a 
partir da LDBEN terem produzido avanços significativos em torno 
da EJA enquanto direito, isso não se traduziu, necessariamente, em 
garantia de atendimento de forma plena.  Ainda persistem políticas 
tímidas, focalizadas e voltadas para a erradicação do analfabetismo 
que buscam atender aos anseios dos organismos internacionais, 
principalmente em relação à diminuição da taxa de analfabetismo.

Em 2006, o Estado implementou a modalidade EJA, porém, 
constatamos que esse movimento revelou-se mais como uma ação 
significativa na tentativa de observar a legislação vigente do que 
promover o atendimento às especificidades do direito dos sujeitos 
jovens e adultos, tendo em vista a forte marca da suplência que 
ainda subsiste na estrutura dessa oferta.

Atualizando essa marca das políticas de EJA no ES, essa 
concepção de suplência observada na estrutura da oferta de EJA na 
rede estadual aparece claramente na Resolução CEE nº 3.777/2014, 
em seu artigo 269, que fixa normas para educação no sistema de 
ensino do estado do ES e traz, em seu escopo, o suprimento da 
escolaridade como um dos seus objetivos:

Art. – 269 Constitui objetivos da educação de jovens e adultos:
20I – resgatar e suprir a escolaridade interrompida do jovem e 

do adulto no ensino fundamental e/ou médio, por meio de 
um ensino mais acelerado e voltado para as necessidades 
mais imediatas desse grupo
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De forma contraditória, quando se trata de princípios 
orientadores, essa citada Resolução traz as funções reparadora, 
equalizadora e qualificadora da EJA (Parecer CNE/CEB11/2000), 
como orientação para alcançar os seus objetivos, dentre eles o de 
suprimento. A apropriação das funções da EJA por essa resolução se 
faz de forma indevida, uma vez que tal como apresentadas no Parecer 
11/2000, essas funções são frutos de uma luta histórica contra a 
concepção de suplência e suprimento instituída pela lei 5692/1971.

A nosso ver esta concepção de suplência evidenciada na 
lei nº 5692/1971 está presente na Resolução CEE nº 3.777/2014, 
quando trata da EJA e tem se tornado uma indução na política dos 
municípios que não são sistemas de ensino, tendo em vista que ela 
os orienta na condução e implementação das suas políticas.  

Outra questão que nos chama atenção na Resolução, é a 
idade mínima exigida para entrada no Ensino Médio:

Art. 272 – Para ingresso na educação básica, modalidade de 
EJA, o interessado deve ter idade mínima completa de:
 I – 15 anos para o ingresso no ensino fundamental; e
II – 18 anos para o ingresso no ensino médio.
Parágrafo único. Quando o estudante concluir o ensino 
fundamental na modalidade de EJA com 17 anos ao 
final do primeiro semestre do ano letivo, será garantido, 
excepcionalmente, seu ingresso no ensino médio, também na 
modalidade de EJA. (Espírito Santo 2014, p. 68, grifo nosso)

A Resolução Estadual nº 3777/2014, aprovada pelo Conselho 
Estadual de Educação, não observa o disposto na norma jurídica 
do Conselho Nacional de Educação, considerando que a Resolução 
CNE/CEB 03/2010prevê a idade mínima de 18 anos para o ingresso 
na EJA no Ensino Médio.

Parágrafo único - Para que haja oferta variada para o pleno 
atendimento dos adolescentes, jovens e adultos situados na 
faixa de 15 (quinze) anos ou mais, com defasagem idade-série, 
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tanto sequencialmente no ensino regular quanto na Educação 
de Jovens e Adultos, assim como nos cursos destinados à 
formação profissional, nos termos do §3º do artigo 37 da Lei nº 
9.394/96, torna-se necessário: 
I – Fazer a chamada ampliada de estudantes para o Ensino 

Fundamental em todas as modalidades, tal como se faz 
a chamada das pessoas de faixa etária obrigatória do 
ensino [...] (Brasil 2010, pp. 1-2) 

Ainda nesse processo de evidenciar os (des)caminhos da 
política de EJA no ES, consideramos que a Portaria 110-R, publicada 
em 10 de novembro de 2015, estabelece normas e procedimentos 
para as matrículas no Ensino Fundamental e Médio em todas as 
unidades da rede estadual. Percebe-se aí outra violação explícita à 
normativa nacional, tendo em vista que exclui a modalidade EJA 
dessa chamada pública para matrículas. O artigo 64 do citado 
documento, dispõe que “as matrículas na modalidade Educação de 
Jovens e Adultos – EJA– será   normatizada por meio de portaria 
própria, estabelecendo que a efetivação da matrícula seja no mês 
que antecede o início do ano letivo de 2016” (s/p).

As políticas de escolarização de pessoas, apesar de o Censo do 
IBGE (Brasil 2010a) indicar que, no Estado, das 2.703.476 pessoas 
de 15 anos ou mais, 1.199.256 não possuem Ensino Fundamental, o 
que equivale a 44,4% dessa população. Desse quantitativo, 32,9% 
estão presentes na cidade e 11,5% no campo, conforme mostra o 
quadro 1, a seguir.

Verificamos nos dados constantes do quadro acima, no que 
se refere aos grupos de idade, que a população de 15 a 17 anos ainda 
abarca um percentual de 38,7% de pessoas que não concluíram 
o Ensino Fundamental e 52,6% que não concluíram o Ensino 
Médio. Esses dados indicam o tamanho do desafio do estado no 
cumprimento da obrigatoriedade da oferta imposto pela EC59/2009.
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Nas faixas etárias compreendidas entre 18 e 34 anos, apesar 
de o índice ser elevado, ainda se mantém num patamar menor do 
que as outras faixas etárias. A partir de 35 anos o índice volta a 
ultrapassar os 30% de pessoas que não concluíram o Ensino 
Fundamental. 

Quando somamos a população de 35 anos ou mais, 
identificamos que 57% não concluíram o Ensino Fundamental, 
além disso, observamos que tanto no campo, quanto na cidade, o 
aumento da idade se traduz na elevação dos índices de pessoas que 
não concluíram esse nível de ensino.

Ao analisarmos o quantitativo de pessoas que possuem 
Ensino Fundamental e Ensino Médio incompleto, percebemos que 
esse movimento é contrário, pois, à medida que avança a idade, 
diminui o número de anos de estudo.

Ainda na perspectiva da análise das políticas públicas 
do estado do Espírito Santo, consideramos o número de 
estabelecimentos, de turmas e de matrículas das escolas da cidade e 
do campo em nossas observações; ver Quadro 2, a seguir.

Dessa forma, ao considerarmos os dados referentes à área 
urbana, constatamos estabilidade no número de matrículas, sendo 
a variação de 2010 para 2014, no Ensino Fundamental, de 1,62% e 
no Ensino Médio, de 3,09%. O mesmo comportamento é observado 
quanto ao número de estabelecimentos, verificando-se uma queda 
inferior a 1%. Já em relação ao número de turmas, percebemos um 
aumento de 22,59%, o que não implica no aumento do número de 
matrículas. 

Na análise das matrículas do campo identificamos uma que-
da de 25,60% no Ensino Fundamental e crescimento de 9,90% no 
Ensino Médio. A queda do número de estabelecimentos é de 15,69% 
e do número de turmas, de 4,72%. 
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Essa política de fechamento das escolas de pequeno porte do 
campo é uma ação que vem sendo denunciada pelos movimentos 
sociais do campo. Concomitante à denúncia, os movimentos, 
representados no Comitê Estadual de Educação do Campo1  
(COMECES) construíram coletivamente as Diretrizes Operacionais 
de Educação do Campo que ainda não foram homologadas devido 
a entraves impostos pela Secretaria Estadual de Educação (SEDU) 
juntamente com a Associação dos Municípios do Estado do Espírito 
Santo (Amunes) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação (Undime).

A longa trajetória de luta dos movimentos sociais do campo 
representados pelo Comeces estabeleceu a elaboração das Diretrizes 
e sua emissão para a Secretaria Estadual de Educação (SEDU) com 
submissão ao Conselho Estadual de Educação (CEE). O CEE se 
reuniu com membros do citado Comitê para esclarecimentos e 
adendos no que se refere a pontos específicos dessas Diretrizes.  
O documento foi reencaminhado à SEDU pelo Conselho que o 
enviou para a Amunes. Esta aprova as Diretrizes via ofício. A 
SEDU, por sua vez, encaminhou o documento para a Undime, 
que não concordou com o texto e alterou a essência das Diretrizes. 
A Amunes, com base na decisão da Undime, desconsiderou a 
aprovação anterior. Foi produzido um “documento-resposta” para 
as considerações da Undime e, atualmente, um Grupo de Trabalho 
(GT) Interinstitucional se reúne para a reelaboração do documento 
(Espírito Santo 2013).

Buscando avançar na análise dos dados com a oferta de EJA, 
elencamos os dez municípios com maior quantitativo de pessoas 
que não concluíram a educação básica e a variação da oferta nos 
anos de 2010 e 2014 (Quadros 3 e 4).

1.  É uma organização composta por entidades civis que tratam da Educação 
do Campo   e representantes dos poderes públicos e seu objetivo geral 
é “Propor, articular   e   monitorar Políticas Públicas   de   acesso   e   
permanência   com   espaços adequados   e   qualidade   social   para   a   
Educação   do   Campo, nos   diversos   níveis   e modalidades, partindo do 
princípio que este é um direito humano” (COMECES, p. 1).
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QUADRO 3 – Situação da população dos municípios do Espírito 
Santo com maior quantitativo de pessoas, de 15 anos ou mais que 

não concluíram a educação básica

Município
População de 

15 anos ou 
mais

Sem inst. e EF 
Incompleto

EF completo e 
EM incompleto

% de 
Pessoas 
não con-
cluíram 

EB

Aracruz 61.162 25.052 12.320 61,10%

Cachoeiro de 
Itapemirim 147.966 64.256 30.366 63,90%

Colatina 89.067 41.115 17.098 65,30%

Cariacica 263.801 119.851 54.788 66,20%

Guarapari 80.405 35.355 14.656 62,20%

Linhares 105.338 49.200 19.554 65,30%

São Mateus 80.969 35.805 14.760 62,40%

Serra 306.480 118.979 64.922 60,00%

Vila Velha 327.703 93.877 62.094 47,60%

Vitória 264.681 56.402 42.844 37,50%

Total 1.638.505 639.892 333.402 59,40%

Fonte: Elaborado pelos autores a partir dos dados do Censo do IBGE (Brasil 
2010a).

Inicialmente destacamos que esse grupo de municípios 
soma 1.638.505 pessoas de 15 anos ou mais, que engloba 65,9% da 
população dessa faixa etária sendo que, 973.294 não concluíram a 
educação básica o que equivale dizer que 59,4% desses sujeitos são 
credores de uma dívida educacional histórica do estado do ES para 
com eles.

Um fator que nos chama atenção é que apenas dois 
municípios apresentam índices percentuais inferiores a 60% (Vila 
Velha e Vitória). Apesar disso no ranking de quantitativo de pessoas 
que não concluíram a educação básica, eles ocupam o 2º e 3º lugar, 
respectivamente.  
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Considerando as evidências que descortinam a realidade de 
negação de direito aos jovens e adultos, os dados de oferta do INEP 
(2010-2014), nos dizem que em 2014 houve redução da oferta em 
6 desses municípios e em 1 município não houve oferta de ensino 
médio, conforme apresentamos no quadro 4.

QUADRO 4 – Variação da oferta de EJA no ensino 
fundamental e médio nos anos de 2010 e 2010

Município Tipo de oferta
Variação da oferta

EJA/EF EJA/EM

Aracruz
Estadual 82% 45%

Municipal 14% -

Cachoeiro de Itapemirim
Estadual 5% 19%

Municipal -35% -

Colatina
Estadual -10% -14%

Municipal -35% -

Cariacica
Estadual 2% 10%

Municipal 6% -

Guarapari
Estadual 27% 5%

Municipal 5% -

Linhares
Estadual -12% 13%

Municipal - -

São Mateus
Estadual 41% 31%

Municipal -20% -

Serra
Estadual -24% -2%

Municipal 0% -

Vila Velha
Estadual 118% 7%

Municipal 26% -

Vitória
Estadual 11% 26%

Municipal 30% -

Fonte: Elaborados pelos autores a partir dos Censo Escolar do INEP 2010 a 2014.
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Em Colatina, Linhares e Serra a redução da oferta foi pela 
rede estadual enquanto que, em Cachoeiro de Itapemirim, Colatina 
e São Mateus o município também foi responsável pela queda das 
matrículas. Chamam-nos atenção os municípios de Colatina e Serra, 
pois Colatina teve redução tanto na rede estadual quanto municipal, 
nas etapas fundamental e médio. Serra, por sua vez, não apresentou 
nenhuma alteração nas matrículas na rede municipal havendo 
redução na rede estadual, apesar de 60% da população de 15 anos 
ou mais não terem concluído a educação básica.  

Percebemos que o prescrito nas políticas da Secretaria 
Estadual de Educação, não se efetivo una prática do fazer político 
no que diz respeito ao aumento do número de matrículas e de 
estabelecimentos que ofertam EJA no período analisado, uma vez 
que o documento orientador da EJA no ES desde o ano de 2007 – O 
Caderno das Diretrizes da Educação de Jovens e Adultos – define 
em seus objetivos:

• Ofertar a educação de jovens e adultos como modalidade 
de ensino da educação básica, promovendo a escolarização 
nas etapas Fundamental e Médio nas escolas da rede 
estadual de ensino do Estado do Espírito Santo.

• Proporcionar aos jovens e adultos o efetivo direito ao 
conhecimento, possibilitando-lhes o acesso, permanência 
e a participação no mundo letrado, na resolução dos 
problemas da vida cotidiana e na melhoria da qualidade do 
trabalho, para o exercício da cidadania.

• Assegurar aos jovens e adultos, oportunidades educacionais 
pautadas nas necessidades básicas, nas expectativas, 
considerando as características de condições de vida, 
motivando e ampliando conhecimentos do mundo, da 
cultura, da língua que se fala e se escreve e da matemática 
de uso social (SEDU, 2007, p.11).

Além das diretrizes, o governo do estado do ES, como 
indutor de políticas, aprovou a Lei nº 10.382 de 2015 que trata do 
Plano Estadual de Educação do Espírito Santo – PEE/ES para o 
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período 2015/2025. Com relação à política de EJA, destacamos a 
Meta 9 e algumas de suas estratégias do citado Plano: 

Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 
(quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e 
cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência 
deste PEE, superar o analfabetismo absoluto e reduzir em 
50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional, 
assegurando a continuidade da escolarização básica. 
9.1) assegurar a oferta gratuita a todos os jovens e adultos a 

todos os que não tiveram acesso à educação básica na 
idade própria, oportunizando escolas de fácil acesso;

9.2) realizar, em parceria com instituições públicas de 
pesquisa, diagnóstico dos jovens e adultos com ensino 
fundamental e médio incompletos, para identificar a 
demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos;

9.3) criar condições para a garantia de continuidade da 
escolarização básica de jovens e adultos;

9.5) realizar chamadas públicas regulares para a educação de 
jovens e adultos, promovendo busca ativa, em regime 
de colaboração com os municípios, e em parceria com 
organizações da sociedade civil. (Espírito Santo 2015, p. 15)

Para avaliar o alcance das metas e das estratégias destacadas 
e compreender os fatores que incidirão sobre os resultados a serem 
alcançados é preciso aguardar e analisar dados futuros. Porém, 
podemos afirmar que os discursos que vêm sendo construídos 
pelo governo estadual não dialogam com as práticas assumidas 
por ele para a EJA. Observamos um movimento de fechamento de 
turmas e escolas em todo estado que vem sendo denunciada pelas 
comunidades por meio de audiências públicas. 

Segundo os dados apresentados, há fortes indícios de que 
os preceitos legais não estão sendo respeitados. Dessa forma, 
presenciamos a população novamente encantada/seduzida pelo 
““Feitiço” [...] [o que] indica discursos, modos de pensar e viver 
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que se instituem de forma dominante por meio de parâmetros de 
verdade, ocultando as condições históricas de sua produção” 
(Scheinvar 2009, p. 34). 

Sabemos que o direito à educação no Brasil é uma questão 
ampla e complexa, proclamada em leis que enfatizam a perspectiva 
do direito à educação de jovens e adultos quanto à garantia do acesso, 
da permanência dos educandos nos espaços escolares e da qualidade 
do ensino a eles assegurados. No entanto o que percebemos é que 
há um caminho longo a se percorrer entre o que está prescrito na 
legislação e a efetivação dessa prescrição. Oliveira (2010, p. 171) 
afirma que “a educação como direito humano universal e como 
direito a ser exercido por esses sujeitos parece ainda um horizonte 
que se põe, não alcançado ainda por e para todos”.

Nesse contexto, precisamos avançar em proposições que 
busquem romper com a lógica do capital, alterar as formas de 
relação na sociedade capitalista e avançar para a construção de uma 
alternativa contra-hegemônica, como nos convida Mészáros (2008). 
Nesse movimento de questionar a hegemonia da classe dominante 
na indução das políticas de EJA, o Fórum de EJA do ES tem se 
constituído enquanto um movimento social contra-hegemônico 
que, nesse processo, vem construindo espaços de diálogo com o 
sistema público e pressionando os gestores pela garantia do direito 
à educação. A luta pelo desvelamento dos discursos “enfeitiçados” 
vem se dando nesse espaço de luta e proposição de uma educação 
que dialoga com a educação integral do sujeito jovem e adulto.

Ressaltamos que a integração das ações de pesquisa do 
Observatório da Educação (OBEDUC) com a atuação política do 
Fórum EJA do ES, têm possibilitado o fortalecimento da luta no 
acompanhamento das políticas públicas. Isto porque as pesquisas 
que vêm sendo produzidas no âmbito do OBEDUC vêm subsidiando 
ações do Fórum, bem como consolidando esse espaço enquanto um 
locus de luta contra-hegemônica das políticas de EJA no ES e como 
um veio integrador dos movimentos sociais que lutam pelo direito 
de todos à educação.
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Considerações finais

As primeiras manifestações das políticas relacionadas à EJA 
no ES surgiram a partir de diversos programas, dentro de um cenário 
que objetivava, na verdade, atender a anseios dos organismos 
internacionais relacionados à redução da taxa de analfabetismo, não 
atendendo efetivamente a garantia do atendimento de forma plena 
aos jovens e adultos. 

Diante da tímida evolução da legislação pertinente, 
finalmente foi elaborado no ano 2000 o Parecer CNE/CEB 11/2000 
que representou uma luta histórica contra a concepção de suplência 
e suprimento instituída pela lei nº 5692/1971. No entanto, as leis 
estaduais elaboradas não acompanharam essa evolução como se 
observa através da análise da Resolução CEE nº 3.777/2014 que 
fixa as normas para os Sistemas de Ensino no Estado do Espírito 
Santo. Essa resolução retroage no aspecto relacionado às garantias 
conquistadas anteriormente, trazendo normas que vão de encontro 
à legislação até então existente, representando uma verdadeira 
violação do princípio constitucional implícito da vedação ao 
retrocesso, que consiste na garantia da proibição do legislador em 
reduzir, suprimir, diminuir, ainda que parcialmente, o direito social 
já materializado no âmbito legislativo (Lenza 2011).  

Os dados apresentados durante o estudo realizado refletem 
uma distância existente entre a legislação vigente no Estado do 
Espírito Santo e a realidade dos sujeitos jovens e adultos, o que 
acaba ferindo o direito público subjetivo do indivíduo de ter acesso 
à educação. No entanto, o Fórum EJA/ES enquanto movimento 
social assume o papel de mitigar a realidade existente, fortalecendo 
as políticas públicas e lutando pelo direito de todos à educação. 

Diante do que foi explanado, verificou-se que é patente 
a necessidade dos sujeitos ao acesso à educação que deve ser 
oportunizada a todos sem distinção, e sua exigência deve ser 
efetivada através de dispositivos legais que assegurem sua oferta e 
reflitam a realidade local. 
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capítulo 4
SENTIDOS DA ESCOLARIZAÇÃO 
NA VISÃO DE EGRESSOS DO PROEJA

Maria Margarida Machado 
Ariadiny Cândido Morais 

Introdução

Este capítulo visa socializar resultados de pesquisas 
realizadas desde 2007, no âmbito do Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja). Insere-
se metodologicamente como Estudo de Caso realizado sobre a 
implantação do Proeja no Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia de Goiás (IFG), utilizando instrumentos de questionário 
e entrevista com 18 egressos do Proeja que indicaram o sentido 
atribuído ao curso concluído e sua relação com as mudanças e 
permanências nas condições de vida destes sujeitos.

As reflexões problematizam o curso e a instituição ofertante, 
apontando desafios aos atuais e futuros educandos do Proeja. Os 
entrevistados revelam a importância do retorno à escolarização e 
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indicam que o Proeja foi uma oportunidade de retomada de diferentes 
objetivos e de descobertas na vida destes jovens e adultos: concluir 
a escolarização básica; preparar-se para o trabalho; recuperar a 
autoestima; mobilizar-se para a continuidade de estudos em nível 
superior; descobrir que se aprende por toda a vida; fazer parte de um 
movimento pela defesa do direito a educação de todos. 

Revelam também a dura passagem pela instituição formadora, 
onde viveram um misto de rejeição e acolhida, destacando o papel 
fundamental de alguns educadores que foram importantes para a 
continuidade do Proeja, sob um cenário de muitas resistências ao 
programa. A retomada do percurso destes educandos no Proeja e o 
significado que atribuem à formação que receberam no IFG, também 
apontam reflexões para repensar das políticas públicas de educação 
para os trabalhadores. Portanto, faz-se necessário compreender a 
origem deste programa e quais os princípios defendidos em âmbito 
nacional, para em seguida buscar compreender o que aconteceu na 
experiência deste Proeja dentro do IFG.

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
à Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
– Proeja, foi instituído pelo Ministério da Educação (MEC), desde 
2005,1 para execução obrigatória das instituições da rede federal 
de educação profissional e tecnológica. Esta pesquisa acompanhou 
a implantação e implementação do Proeja no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) – Campus Goiânia,2 
buscando identificar os sentidos indicados pelos egressos da 
primeira e segunda turma do Proeja à escolarização obtida. 

1. O Proeja foi criado pelo Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005, em 
seguida substituído pelo Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, que 
introduz novas diretrizes que ampliam a abrangência do primeiro com a 
inclusão da oferta de cursos PROEJA para o público do ensino fundamental 
da EJA.

2. Com o curso Técnico Integrado em Serviços de Alimentação – Proeja, 
vivente de 2007 a 2009.
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O Proeja visa uma educação que integre a Educação Básica 
e a Educação Profissional (EP) de modo a proporcionar a produção 
de conhecimento que envolve trabalho, ciência, técnica, tecnologia, 
humanismo e cultura geral.

[...] uma proposta constituída na confluência de ações 
complexas. 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 2007, p. 8)

Para nortear a oferta do Proeja no IFG foi necessária 
a elaboração de um Plano de Curso detalhando concepções e 
princípios, pois a oferta de uma educação integrada mostrava-se 
um grande desafio para a instituição que até o momento ofertava 
apenas formação técnica profissional. A entrada dos educandos da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) que possui um perfil diferente 
dos educandos atendidos na instituição, até o momento, mostrou-se 
outro desafio, pois estes são oriundos da falta de escolas adequadas 
as suas necessidades e realidades ou da ineficácia no processo 
formativo ofertado. 

O Plano de Curso teve como um de seus princípios a 
ampliação do direito à educação. Esse princípio gerou no Instituto 
a necessidade de repensar sua lógica de acesso e permanência, 
as metodologias e avaliações no curso destinado aos educandos 
da EJA. De certo modo, a obrigatoriedade da oferta do Programa 
imposta pelo Decreto 5.840/2006, desequilibrou a lógica dos 
Institutos, segundo Machado e Oliveira (2010):
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Os dois subcampos da educação, EJA e EP, além das disputas 
naturais que são inerentes à sua constituição histórica, terão 
que superar as tensões e conflitos decorrentes dessa intersecção 
formativa, o que deve resultar em projeto político-pedagógico 
integrador e em práticas educativas que possam superar 
diferentes formas de preconceito. Essa fase inicial do processo 
de integração desses dois subcampos indica a necessidade 
de acompanhamento, de análise, de formação e de diálogo 
permanente entre os agentes que atuam na gestão e nas 
instituições formativas desses dois subcampos [...]. (Machado 
e Oliveira 2010, pp. 13-14)

No documento elaborado pelo corpo de gestores e docentes 
do IFG, para direcionar e nortear o curso Técnico em Serviço de 
Alimentação – Proeja as dificuldades são explicitadas, podemos 
observar por meio do trecho a seguir: 

[...] trabalhar com o público jovem e adulto 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 2009, p. 10)

Ainda no Plano de Curso, a concepção de EJA é trabalhada, 
reconhecendo a condição do educando de excluído socialmente, 
como uma modalidade de educação e como um direito, não como 
uma educação supletiva e compensatória aligeirada. Segundo 
o outro Plano de Curso do Técnico em Cozinha (2010),3 a EJA 
representa a possibilidade de uma formação diferenciada.

Nesse sentido, reparadora de um direito negado e um 
reconhecimento da igualdade ontológica de todo e qualquer 

3. Com o curso Técnico Integrado em Serviços de Alimentação – Proeja, 
vivente de 2007 a 2009.
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ser humano, equalizadora, pois deve ampliar-se para 
trabalhadores e a outros segmentos sociais, como donas de 
casa, migrantes, aposentados e encarcerados. Qualificadora, 
dado o entendimento de que a educação é permanente, pois o 
ser humano é incompleto, busca e deve buscar uma formação, 
fora e dentro da escola, durante toda a vida e propiciar a 
descoberta e redescoberta de novos campos de atuação e 
realização pessoal. (IFG 2010, p. 14)

Observamos, portanto em nossa pesquisa que a implantação 
do Proeja representou um rompimento com toda lógica e 
organização do IFG e seus docentes, uma vez que como vimos esta 
instituição assim como as demais instituições federais brasileiras, 
não atendia a classe trabalhadora em especial a modalidade de EJA. 
Contudo nota-se que a partir da primeira turma de Proeja expandiu-
se o atendimento a essa modalidade que se encontra em processo de 
ampliação dos cursos ofertados de Proeja, uma vez que a partir do 
ano de 2013 dois novos cursos foram implantados: Informática e 
Transporte Rodoviário, que serão objeto de outras pesquisas. 

Trabalhadores numa instituição de excelência –  
um sonho quase impossível

Vejo o Proeja como um privilégio, porque hoje nós damos 
conta de debatermos, de estarmos aqui dentro deste auditório 
e saber reivindicar nossos direitos dentro do Proeja [...], eu 
passava por esta Instituição e falava: “será que um dia vou 
estar aqui”, e hoje eu estou aqui nesta Instituição com muitos 
horizontes, e poder dar continuidade ao meu processo, 
prestar vestibular[...]. (Educanda – IFG 2010)

Os sujeitos da EJA geralmente são trabalhadores que 
não tiveram acesso, no tempo “determinado” legal, para sua 
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escolarização básica. São sujeitos que residiram em locais afastados 
e de difícil acesso às escolas; sujeitos que necessitaram trabalhar 
desde criança para garantir a sobrevivência; há os que abandonaram 
a escola, desmotivados pelo modelo de educação brasileiro, ou 
aqueles que por reiteradas reprovações se veem a EJA. No caso 
das mulheres, há ainda aquelas que se casam precocemente e/ou 
engravidam e em função da família, deixam os estudos para um 
segundo plano. Ao voltarem ou permanecerem na escola todos esses 
sujeitos buscam uma nova chance na sociedade e em especial no 
mercado de trabalho.

Achei interessante ver vocês falarem que o sujeito da EJA é 
negro, pobre..., vocês podem estar falando de mim! Entrar 
nesta instituição foi encarar os jovens que olham para a 
gente e fala, no corredor, “lá vai o velho da EJA”; é encarar 
os professores; é todos os dias ter que pegar duas condução, 
é chegar em casa meia noite e correr o risco de ser assaltada 
como aconteceu com algumas colegas minhas durante este 
período; é não jantar; é assistir aula com sede muitas vezes; 
é deixar os filhos sozinhos como tem muitas amigas minhas 
que deixam, para poder vim estudar. (Educanda – IFG 2010)

No Proeja com os Cursos Técnicos em Alimentação e 
Técnico em Cozinha as características dos educandos não sofrem 
alterações significativas com relação aos demais educandos da EJA. 
A pesquisa, por ter sido realizada com educandos daquele curso 
em específico, identificou uma presença majoritária de mulheres 
(81,2%), sendo estas em sua maioria mães. Com relação a faixa 
etária, a maior parte dos educandos tem entre 40 e 60 anos, o que 
aponta para uma turma de adultos com poucos jovens. Grande 
parte dos educandos são trabalhadores e trabalhadoras (formais e 
informais), de baixa renda e usuários do transporte coletivo público, 
o que muitas vezes inviabiliza a chegada para aula pontualmente. 

Estes aspectos e características referentes aos educandos do 
Proeja exigiram, portanto, uma reorganização e reorientação de toda 
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a instituição, para que a formação ofertada aos educandos do Proeja 
se tornasse acessível, adequada e significativa aos trabalhadores, 
deixando de ser vista como um privilégio de poucos e passando a 
ser uma possibilidade e um direito não só de adolescentes de classe 
média/alta em tempo escolar regular.

A escola pensada para e com os trabalhadores –  
o que eles dizem sobre o Proeja

Nos IFs, tradicionalmente, os processos seletivos 
representavam esta exclusão da classe trabalhadora e em especial 
dos educandos da EJA. Segundo dados dos anos de 2011 e 2013, 
disponibilizados pelo IFG, a concorrência dos candidatos por vaga 
pode chegar a mais de 15 candidatos, dependendo do curso técnico 
almejado. Para os outros cursos nos demais campi do IFs pelo 
interior do Estado de Goiás, em alguns casos, a concorrência é de 
mais de 30 candidatos por vaga, desta forma, apenas os candidatos 
“melhor preparados” para o processo seletivo conseguem adentrar 
nos Institutos Federais. O processo seletivo para o Proeja foi 
pensado e articulado de um modo diferenciado que contrapõe está 
lógica, em etapas dialogadas e subjetivas.

A permanência dos educandos também é defendida no 
Proeja visando a conclusão do curso. Para tanto, são adotadas 
medidas que os apoiam, dentre elas a destinação de uma ajuda 
de custo que contribui com o deslocamento dos educandos para o 
IFG, pois a grande maioria deles são trabalhadores, dependentes 
de transporte coletivo. Quando, por algum motivo, o pagamento 
deste auxilio atrasa, uma das gestoras relatou que os educandos a 
procuram desesperados, haja vista que sem a verba muitos não têm 
a possibilidade de continuar frequentando as aulas.

Para além da condição financeira, a condição de 
trabalhadores dificulta e obstaculiza a conclusão do curso, exigindo 
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deles a superação do cansaço diário de seus empregos, a adequação 
da lógica escolar que em muitos momentos não compreende as 
especificidades do educando da EJA. A forma de trabalhar e formá-
los exigiu um repensar sobre suas práticas para proporcionar um 
processo formativo com o menor número possível de evasões. No 
relato da educadora abaixo os vários conflitos vivenciados ficam 
evidentes:

A questão da formação integral ressurge no Proeja de forma 
muito acentuada, e resgata o espaço de discussão de público, 
de educação profissional, de formação ampla [...]. Tem que 
se levar em conta que qualquer educação é para adentrar no 
mercado de trabalho, mesmo para os filhos da burguesia. A 
Questão é que nós somos um país de excluído e não temos o 
direito de nos isentarmos, de tentar fazer propostas serias de 
mudança. 
O que, que acontece com o Proeja? O Proeja resgata uma 
discussão que estes Institutos e todos os outros têm que 
resgatar. É claro que existem professores com uma visão ampla 
de historicidade, de conjuntura, de formação sociológica[...] 
Porém, em sua grande parte as instituições carregam 
uma formação técnica e pragmática, de subserviência do 
trabalhador as leis de mercado. E tem como mudar esse 
quadro sem uma formação ampla em outros moldes? Não 
tem!
Por que estamos em um Instituto como esse (grande) e tão 
pouco envolvimento? Por que estamos nesta situação? Porque 
a maioria dos meus pares tiveram uma excelente formação 
técnica, mais ou se apartaram ou não receberam na sua 
própria formação condições objetivas de pensar a educação 
no que ela tem de mais caro, que é construir a emancipação 
do homem e da sociedade. (Educadora 1 – IFG 2010)

Esta pesquisa acompanhou as dificuldades dos educadores 
em dar conta desta realidade, mas também, olhou para as 
perspectivas, motivações e desafios dos educandos perante o curso. 
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Com a sistematização dos dados obtidos por meio de questionários 
respondidos pelos educandos do Proeja foi possível observar essas 
expectativas.

Para os educandos o sentido do curso apresenta-se 
majoritariamente voltado para a formação profissional (28%), 
objetivando inserir-se ao mercado de trabalho ou se manter 
crescendo nele; o almejo pela formação do ensino médio em uma 
instituição de qualidade também se apresenta como fundante 
em sua escolha pelo curso entre os 28% dos respondentes. Estas 
expectativas também desafiam os educadores em seu trabalho, uma 
vez que a formação deve perpassar não só este estímulo inicial, mas 
também o sentido mais amplo de trabalho e da formação, devendo 
ressignificar o curso, a fim de não ser apenas mais uma formação de 
mão de obra trabalhadora técnica. 

Percebe-se que, no processo formativo, existem questões que 
influenciam e geram dificuldades no ensino. Dentre as dificuldades 
apresentadas pelos educandos que estavam cursando o Proeja há 
uma predominância (75%) entre as que advêm das particularidades 
dos educandos da EJA, como cansaço; dificuldade de aprendizado, 
assiduidade e pontualidade; evasão, dentre outras, o que reflete o 
fato de que há entre estes sujeitos uma culpabilização deles mesmos 
pelo insucesso escolar. Na percepção de 25% dos discentes houve 
dificuldades referentes a implantação do Proeja no IFG relacionadas 
as condições de trabalho como: falta de material, estágio e aulas 
práticas; pouca comunicação entre os educadores; resistências aos 
educandos. Esta outra visão sobre causas que não estão vinculadas 
diretamente às condições dos educandos, mas associam a questões 
mais estruturais dos cursos e ao trabalho direto dos educadores 
começam a indicar uma maior maturidade dos educandos para a 
compreensão das causas dessas dificuldades. 

As dificuldades constatadas não impedem, todavia, os 
egressos de ressaltarem, quando algumas delas são superadas, como 
no que se refere a relação entre educadores e educandos, pode ser 
constatado no depoimento a seguir:
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Eu morria de medo da professora 1 de português, do professor 
2 que era de matemática [...] a gente morria de medo, porque 
não sabia falar nada e não sei, mas a gente tinha medo da 
cobrança e o ensino antigamente era muito cobrado. Por 
não ter tido oportunidade de ter ido numa sala de aula e vir 
com todos estes dogmas de que na sala era isto ou aquilo. Eu 
conhecia só este lado e não o lado mesmo de um professor 
humano que está ali preocupado com a gente. (Egressa 1 – 
IFG 2010)

Nos questionários dos egressos, observa-se que a maturidade 
para avaliar as dificuldades e os desafios mais estruturais, sobem 
para 66%, quando as indicações de limites estão relacionadas a 
estrutura física, falta de aulas práticas, questões curriculares e 
disciplinares, falta de reconhecimento do Proeja no interior do IFG. 
Ainda aparecem as questões relacionadas ao que é chamado pelos 
egressos como desafios pessoais, relações interpessoais e outras 
enfrentadas durante a formação.

As avaliações dos egressos do Proeja reafirmam as visões de 
educandos da EJA já explicitadas em outras pesquisas, mas nesta 
em específico indica que o processo de inclusão dos educandos foi 
também iniciado pela instituição, de modo geral, que exigiu dos 
educadores e demais estudantes um repensar de sua lógica. Neste 
processo, entre os egressos educandos do Proeja, aparecem nas 
entrevistas o interesse em contribuir, fazendo sugestões para os 
colegas que entraram no curso, para os educadores e para o curso 
como um todo. 

Com a finalização do curso, todos os egressos demonstraram 
preocupação com a divulgação e a continuidade da oferta do 
curso do Proeja, uma vez que acreditam ter sido uma formação 
significativa, necessitando continuar e atender outros sujeitos. Para 
72% dos educandos o fator mais relevante é a necessidade de aulas 
voltadas para a prática técnica, uma vez que esta questão foi muito 
aquém na primeira oferta do Proeja.
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Para os colegas de curso que estão chegando, as sugestões são 
referentes a finalização e continuidade do curso. Destaque de 33% 
na indicação da importância do curso ser aproveitado ao máximo 
em aprendizado e nas relações interpessoais; 20% reafirmam a 
importância de não desistirem do curso e, outros 13% ressaltam a 
importância de dedicar-se ao curso. As outras 34% das sugestões 
tem relação com a indicação da necessidade de lutar pelo curso, 
buscar aperfeiçoamento, superar os obstáculos, dentre outras.

Eu tenho um recado para o pessoal que está começando: que 
faça mesmo este curso porque é muito bom. A gente quando 
chega numa certa idade pensa que não dá mais, não vou 
estudar mais, não é possível mais, eu não tenho mais nada 
para aprender; mas quando eu fiquei sabendo deste curso eu 
resolvi vir, fiz minha inscrição e fiquei animada e fui até o 
final. (Egressa 2 – IFG, 2010)

A minha fala vai ser mais um incentivo aos colegas que estão 
fazendo o curso profissionalizante para continuarem. Este 
curso é só mais uma passo, o técnico integrado é só um passo, 
a gente não pode acomodar porque o mercado de trabalho 
é cruel e se você não estiver qualificada entre aspas, porque 
mesmo você tendo qualificação vão encontrar uma ou outra 
barreira para você entrar no mercado de trabalho, mas sem 
qualificação fica muito mais difícil. Então meu recado é este: 
vamos estudar gente. (Egressa 3 – IFG 2010)

Para além da pesquisa de campo e a aplicação de questionários 
aos educandos, educadores e egressos, o IFG abriu o espaço para 
experiências de escuta dos sujeitos envolvidos no Proeja. Houve 
o momento de diálogo entre todos estes atores e o corpo gestor 
da instituição, bem como do Ministério da Educação (MEC) no 
encontro denominado “Diálogos Proeja”. A transcrição dos debates 
ocorridos na programação do II Diálogos Proeja são reveladoras 
das tensões entre os gestores, docentes e discentes do Proeja dentro 
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do IFG (Goiânia-GO) e indica a tentativa da instituição de seguir 
repensando seu papel na formação dos trabalhadores.

Não é novidade encontrar em educandos e ex-educandos de 
EJA a expressão de gratidão no retorno à escolarização, destacando 
o papel dos educadores e das instituições que os acolhem após um 
longo tempo fora da escola. Ainda muito ligados à concepção de que 
estão tendo um privilégio em estar numa instituição de excelência, 
que é como avaliam o IFG, as falas vão revelando compreensão, 
ainda tímida, da educação como um direito de todos, mas já indicam 
alguns sentidos próprios do retorno a escola que vão além da 
concepção imediata de preparação para o mercado de trabalho. 

Os egressos assim se posicionam em relação a experiência 
do Proeja:

Pra mim foi quebra de muralhas porque antes de começar 
o curso eu tinha uma visão totalmente diferente, a minha 
autoestima estava lá embaixo. Quando eu vim para a sala 
de aula, para poder chegar na sala, enfrentar professores, 
matérias, isto tudo foi muito difícil mesmo, mas no decorrer 
do curso eu fui percebendo que na sala de aula tinha muitas 
pessoas no mesmo patamar que eu e também percebi os 
professores nos apoiando. (Egressa 1 – IFG 2010)

Para mim foi muito bom mesmo, porque 30 anos sem estar 
a sentar na cadeira de uma escola, voltar a atividade total de 
fazer uma tarefa, ler um livro, no início muito difícil, mas eu 
superei graças a Deus, claro, com a ajuda de todo mundo, dos 
professores, dos colegas[...] (Egressa 4 – IFG 2010)

Quando se trata de avaliar o sentido em si da formação 
recebida, os depoimentos dos educandos e alunas do Proeja se 
distanciam em parte da visão imediata de fazer um curso apenas 
para atuar na profissão. Há falas que reforçam a importância do 
aprimoramento profissional, como nos depoimentos:
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Na questão da área, pra mim foi muito bom, pois toda vida 
eu trabalhei fazendo jantares, almoço, essas coisas assim. 
E na hora de negociar, esta é uma área que não tem tanta 
valorização como profissional, ainda. [...] Toda vez que eu 
ia negociar, as pessoas achavam caro diziam que iam pensar 
e ficava por isso mesmo. Agora não, eu dou o meu valor, 
se quiser me contratar bem, se não quiser eu não fico nem 
um pouco constrangida [...]. Quem já comeu do meu arroz 
aqui sabe! Entendeu como é? A gente aprende que tem que 
valorizar o nosso trabalho, se eu não valorizar quem vai 
valorizar? (Egressa 4 – IFG, 2010)

E em relação a área, o povo hoje já não está mais com aquela 
coisa de pensar que a pessoa de certa idade não entra mais 
no mercado de trabalho porque entra. Eu era de outra área 
bem diferente, eu mexia com costura, agora estou na área 
de alimentação e meu conselho é de que as pessoas vão em 
frente. Você ganha outro ânimo, você percebe que chega certo 
momento na sua vida e a vida não acabou, não precisa ficar 
acomodada pensar que a vida acabou. Eu estou animada vou 
fazer o curso de gastronomia agora. (Egressa 2 – IFG 2010)

Além do destaque para o aprimoramento da sua profissão, as 
falas indicam um aspecto fundamental para os educandos da EJA 
que é o resgate da autoestima, o reconhecimento por eles mesmos 
dos valores que cada um possui e como estes valores podem ser 
evidenciados num processo de escolarização que toma isto por 
princípio, como se propõe o Proeja.

O curso pra mim veio como um presente porque quando eu 
chegava em qualquer local eu não sentava na primeira fila, eu 
sentava na última, com isto de participar dos fóruns e quando 
eu chegava que eu falava do Fórum era uma surpresa pra 
mim, eu me emocionei, era muito gratificante ouvir a minha 
voz e eu dizia poxa eu estou falando na frente de tanta gente 
aqui[...] Não estou trabalhando na área, mas esta recompensa 
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pessoal de sentir valorizada, de me sentir uma mulher mais 
independente, estar com as pessoas hoje dizendo coisas que 
eu aprendi dentro do curso, isto foi uma abertura maravilhosa, 
um presente mesmo. (Egressa 1 – IFG 2010)

Outro destaque que aparece na fala do único homem 
entrevistado entre os egressos é a de aprender pelo prazer de 
aprender.

Foi uma experiência muito válida. Eu era único homem 
na turma, me senti privilegiado. É um hobby para mim a 
cozinha, adoro cozinha, comecei um curso de Gastronomia, 
mas não dei conta de terminar. Entrei neste curso de técnico 
integrado em alimentação e o que eu tenho para falar é que 
quem gosta acredita e persiste. É bom você fica qualificado 
e quando chega em alguma entrevista pode dizer eu fiz o 
técnico integrado e tenho um diploma, isso é bom. (Egresso 
1 – IFG 2010)

Os egressos destacam que a experiência da formação integrada 
os preparou para outros desafios, inclusive alguns que não estavam no 
horizonte de muitos como a questão do acesso ao nível superior.

Pra mim foi um presente de Deus estar aqui nestes anos isto 
me incentivou. Foi o curso que me incentivou a estudar, 
também passei no vestibular, estou fazendo o Curso de 
Hotelaria, fiz vestibular na Católica e também passei graças 
aos estudos daqui. [...]. Eu não acreditei, quando olhei no site 
eu disse não acredito aí fui olhar meu CPF e disse sou eu 
mesma, chorei e falei para meio mundo. Foi muito bom, eu 
agradeço a oportunidade, foi um avanço na minha vida e vai 
ser melhor ainda. (Egressa 5 – IFG 2010)

Terminei o Serviço de Alimentação agora em junho, logo em 
seguida prestei o vestibular e passei no vestibular com uma 
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nota muito boa. Eu me orgulho de falar que eu passei em 
10º lugar no vestibular entre os concorrentes para o curso em 
Hotelaria, isto significa que eu deixei para trás 80 pessoas, 
pois foram 8 candidatos por vaga. (Egressa 3 – IFG 2010)

Além do reconhecimento do valor para a continuidade dos 
estudos, para os que atuam na área de alimentação e do prazer de 
aprender, percebe-se nas falas não necessariamente a limitação do 
trabalho exclusivo no campo de formação profissional do curso 
finalizado.

Quando eu comecei o curso técnico integrado pensei em fazer 
para ter mais uma profissão, porque eu já tenho profissão, sou 
cabeleireira e atuo até hoje nesta profissão. [...], apesar de 
ter gostado muito do curso, eu tenho uma carreira já muito 
extensa como cabeleireira, mas foi válido para mim, tanto 
na parte administrativa, que a gente teve uma matéria muito 
ampla nesta parte, como nas outras partes. Então o curso é 
muito válido [...] (Egressa 6 – IFG 2010)

Para mim também foi muito valioso. Embora eu não esteja 
trabalhando na área, mas tudo o que aprendi com esta questão 
dos alimentos está me ajudando na profissão que estou agora. 
Eu sou agente comunitário de saúde, temos, que ir às casas, 
conversar, orientar adultos, as crianças, os idosos. Para mim 
está sendo o ideal, o curso, pois agora eu sei como chegar nas 
pessoas, sei orientar um idoso quanto a alimentação certa, a gente 
tem que indicar para eles para as crianças. (Egressa 7 – IFG 2010)

Um último aspecto que cabe destacar ainda é o papel das 
famílias no apoio a este retorno a escolarização. O exemplo abaixo 
é um dentre vários que foram colhidos entre os egressos e que 
revelam uma mudança inclusive na visão do direito de mulheres 
adultas, após criarem os filhos, ainda poderem considerar a volta a 
escola como possibilidade e como realidade concreta.
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Meu filho é professor de matemática e ele dizia sempre assim: 
mãe vamos voltar para a sala de aula[...] aí quando teve este 
curso eu pensei é uma área que eu gosto, é o que eu quero 
fazer, então eu vou fazer. Outras oportunidades de voltar eu 
tive, mas só que não foi o que eu estava querendo, eu queria 
sim um curso que me realizasse e este curso me realizou. 
(Egressa 8 – IFG 2010)

Os aspectos destacados até aqui indicam o valor que estes 
egressos atribuem à experiência do Proeja em suas vidas, seja no 
campo pessoal ou profissional. São depoimentos que informam os 
desafios enfrentados, as barreiras que precisaram ser transpostas, os 
limites e possibilidades institucionais para que o proclamado direito 
a educação fosse efetivado.

Algumas considerações

A partir das falas, foi possível identificar a relevância 
deste curso, não apenas na formação profissional, mas também 
na formação básica e, principalmente, na formação para a vida 
destes sujeitos. Eles são a parte verdadeiramente importante desse 
processo, é para eles que existem as escolas, as secretarias, o MEC, 
são, portanto, para esses sujeitos que os educadores se formam e 
planejam suas aulas. Por isso, a escuta cada vez mais cuidadosa 
do que eles pensam sobre a sua formação é tão importante, para 
os educadores, gestores e em especial para os formuladores de 
políticas educacionais.

Manter cursos voltados para jovens e adultos trabalhadores, 
que recebam avaliações positivas como estas, é um desafio que se 
coloca cotidianamente às redes públicas. As condições de oferta da 
EJA de fato precisam garantir um ambiente atrativo a um público 
que se encontra desmotivado e descrente com a escola que temos. 
A atração aqui se refere a algo que faça sentido, ou seja, recupere 
o significado da busca ao conhecimento sistematizado pela escola.
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Foi ainda possível perceber que o trabalho/formação para 
com público da EJA é um constante desafio, para seus educadores 
e para a instituição na qual a formação é ofertada, bem como um 
contínuo processo reflexivo e avaliativo da prática docente o que gera 
desconfortos e desequilíbrios, mas também novos conhecimentos 
para os envolvidos. Com relação específica ao Proeja, as dificuldades 
e barreiras apresentaram-se de um modo diferenciado, na qual 
aparentemente demonstra-se mais complexa que na formação 
básica. Contudo a experiência mostrou-se extremamente positiva e 
significativa, tanto para os educandos quanto para os educadores, 
gestores e pesquisadores.
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capítulo 5
A EJA NA UNIVERSIDADE: MEMÓRIAS  
DE AÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO NO FINAL  
DO SÉCULO XX

Tatiana de Santana Vieira
Edna Castro de Oliveira

Karla R. de Assis Cezarino
Carlos Fabian de Carvalho

Tatiana S. Machado de Oliveira

Introdução

Este trabalho integra o Projeto de Pesquisa “Centro de 
Referência e Memória em EJA: por uma política integrada de 
educação de jovens e adultos e educação popular”, e tem como 
objetivo explorar as relações entre as demandas de educação de 
jovens e adultos (EJA) oriundas da sociedade civil e a ação da 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) como instância de 
formação de educadores, com ênfase na alfabetização.

Com esse intento nos debruçamos sobre o percurso das 
ações de alfabetização e formação desenvolvidas na Universidade 



96 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

e suas memórias, no período 1986 a 1998, marcado por ações 
alfabetizadoras com forte ênfase da educação popular libertadora 
(Freire 1977), para que elas não sejam silenciadas, uma vez que 
essas fazem parte da tessitura da história da EJA na UFES. Como 
observa Joutard (2007, p. 223), a memória opera de forma seletiva 
pelo “esquecimento” que lhe constitui. Esse tende a esquecer “o 
que parece insignificante, que não merece ser lembrado seja pela 
ocultação, como esquecimento voluntário, aquele do qual não se 
quer ter lembranças”. Ainda segundo Joutard (2007, p. 223) “a 
memória tem uma relação direta, afetiva com o passado, visto que 
ela é, antes de tudo, memória individual, lembrança pessoal de 
acontecimentos vividos”. No entanto, embora em sentido estrito 
toda memória seja em princípio individual não se pode deixar de 
ressaltar a importância da memória coletiva que tem configurado o 
percurso da EJA na UFES, o que nos leva a dialogar com Halbwachs 
(1990), uma vez que para esse autor há uma relação intrínseca entre 
memória individual e memória coletiva. Quando

[...] nossas lembranças permanecem coletivas, e elas nos são 
lembradas pelos outros, mesmo que se trate de acontecimentos 
nos quais só nós estivemos envolvidos, e com objetos que 
só nós vimos, é porque, em realidade, nunca estamos sós. 
(Halbwachs 1990, p.16)

Para ele “a memória individual está enraizada em diferentes 
contextos, com a presença de diferentes participantes, e isso permite 
que haja uma transposição da memória de sua natureza pessoal [...] 
passando de uma memória individual para uma memória coletiva” 
(Leal 2012, p. 3). Dessa forma, as memórias constituem-se como 
construções de grupos sociais que determinam o que é memorável e 
os lugares de preservação dessa memória.

No caso específico deste estudo, a investigação contempla um 
recorte temporal de ações iniciadas durante as duas últimas décadas 
do século XX, período em que encontramos registros de práticas 
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extensionistas de alfabetização e formação de educadores para 
alfabetização de adultos na universidade. Toma como fundamento 
estudos das questões da memória na área das ciências humanas e 
educação que compreendem essa categoria enquanto construção 
social e coletiva e, por isso, objeto de poder e de identidade, em 
disputa, num jogo de reconhecimento e valorização dos fatos 
rememorados ou silenciados (Halbwachs 1990; Joutard 2007; Nora 
1993), bem como fontes da tradição da educação popular (Brandão 
2006; Freire 1977). Observa também a valorização da memória 
dessas ações como elemento constituinte da história da educação de 
jovens e adultos no Espírito Santo e como dispositivo para práticas 
e políticas atuais da modalidade.

Para tanto tomamos como referência de análise algumas 
fontes primárias e secundárias, notoriamente aquelas dispostas no 
acervo do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA) da 
UFES para orientar a reconstrução da história da EJA no Espírito 
Santo, por meio das ações da universidade junto ao Estado e à 
sociedade civil. Estudos no campo da historiografia apontam o 
protagonismo dos documentos para as pesquisas de cunho histórico, 
contudo marcam também o cunho teórico da relação entre história, 
memória e documento. Nesse sentido, trazemos a ênfase nas análises 
de ações assumidas pela universidade na reconstrução da memória 
da EJA na UFES, resgatando o percurso dos projetos e programas 
desenvolvidos no período.

O texto está organizando em três seções. Na primeira 
exploramos a discussão da memória e sua relação com a EJA, 
buscando entrelaçar a abordagem teórica com a reconstrução e 
compartilhamento da memória de ações desenvolvidas. Na sequência, 
refletimos sobre as ações de alfabetização desenvolvidas em diálogo 
com o contexto histórico situando algumas problematizações 
quanto às concepções compensatórias e aligeiradas das práticas, não 
obstante sua orientação fundada em princípios da educação popular 
na perspectiva das classes populares. Abordamos no terceiro 
momento uma análise das ações de alfabetização desenvolvidas, 
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em estreita relação com as memórias dos contextos vividos que 
envolveram a EJA. Buscamos problematizá-las, exercitando os 
nossos olhares de forma reflexiva, na compreensão do sentido 
dessas memórias no período em estudo e suas repercussões na 
atualidade, tendo em vista a ameaça que sofre a Universidade frente 
às distorções de sua função social.  A extensão universitária é então 
questionada a responder ao cumprimento de sua função social, de 
forma dissociada com a pesquisa e o ensino.  

Lugares de memória e a EJA

Ao nos lançarmos à exploração das memórias e história da 
EJA num contexto histórico não muito distante, recorremos a autores 
que se ocupam dessas relações e nos permitem sustentar algumas 
reflexões que emergem no trabalho com as fontes disponíveis. 

A relação entre historiadores e os lugares da memória 
é intrínseca, uma vez que parte do ofício destes profissionais é 
desenvolvida em arquivos, museus, bibliotecas e na escuta de 
relatos orais. Contudo, essa relação não se restringe ao historiador, 
uma vez que outros pesquisadores também recorrem a estes espaços 
como locus de pesquisa. Segundo Nora (1993),

[...] os lugares da memória nascem e vivem do sentimento que 
não há memória espontânea, que é preciso criar arquivos, que é 
preciso manter aniversários, organizar celebrações, pronunciar 
elogios fúnebres, notariar atas, porque essas operações não são 
naturais. (p. 13) 

No que tange aos lugares de memória, podemos considerar 
as diferentes formas como esses se constituem. Por um lado, temos 
os arquivos, criados a partir da iniciativa de famílias aristocratas, 
da Igreja e do Estado com uma determinada intencionalidade, da 
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chamada História Tradicional, que tem essas fontes como aporte 
para reconstruir o passado, e como consequência a elaboração de 
uma representação a partir de um ponto de vista parcial, por isso 
limitado. O sentido da memória, sob este ponto de vista, era reforçar os 
grandes feitos, os grandes personagens e ainda promover a afirmação 
do Estado-Nação. A partir de uma perspectiva diferente de tratar esse 
objeto, considerando as experiências de comunidades de tradição 
oral, observa-se a tendência da memória erudita, de ocultar, o que os 
setores populares têm como momentos vividos de reconstrução da 
história de sua própria educação (Brandão 2006, p. 59).  

Esse processo de reconstrução da história pelos grupos populares 
vincula-se diretamente à produção das memórias de suas culturas que 
fundamentam os princípios da educação popular que, por sua vez, 
nos remetem a repensar o sentido da própria educação. Essa reflexão 
nos leva a considerar a concepção de educação popular observada por 
Brandão (2006, p. 48) como “educação das classes populares”,

[...] educação que é popular não porque o seu trabalho se 
dirige a operários e camponeses excluídos prematuramente 
da escola seriada, mas porque o que ela “ensina” vincula-se 
organicamente com a possibilidade de criação de um saber 
popular, através da conquista de uma educação de classe, 
instrumento de uma nova hegemonia.

Considerando os lugares da memória, a partir de apropriações 
dos estudos de Nora (1993), entendemos que tanto do ponto de vista 
de uma lógica burguesa quanto da lógica dos grupos populares a 
memória coletiva passa por um processo de constante rememoração 
e esquecimento. A memória é a vida, ela emerge de um grupo que 
ela une, o que quer dizer, “como Halbwachs o fez, que há tantas 
memórias quantos grupos existem, que ela é por natureza múltipla e 
desacelerada, coletiva, plural e individualizada” (Nora 1993, p. 9). 

Nesse caminho, todos os lugares de memória são objetos de 
abismos e relacionam memória e esquecimento. Ainda para Nora 
(1993), a memória num processo de permanente evolução
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[...] está aberta a dialética da lembrança e do esquecimento, 
inconsciente de suas deformações sucessivas, vulnerável a 
todos os usos e manipulações, susceptível de longas latências e 
de repentinas revitalizações (p. 9).

Seguindo a mesma linha de raciocínio, Halbwachs concebe a 
memória individual como 

[...] enraizada dentro dos quadros diversos que a simultaneidade 
ou a contingência reaproxima momentaneamente. Isto explica 
talvez por que razão, nos períodos de calma ou de rigidez 
momentânea das “estruturas” sociais, a lembrança coletiva tem 
menos importância do que dentro dos períodos de tensão ou de 
crise – e lá, às vezes, ela torna-se “mito”. (Duvignaud 1990, p. 6)

Termos antagônicos, memória e esquecimento, remetem 
ao uso político dessas categorias. Outrossim, seria pungente 
questionar: a quem interessa a memória ou o esquecimento de um 
acontecimento? Esse debate é caro ao campo teórico e vem sendo 
desenvolvido por especialistas de diversas áreas. Não cabe a este 
texto o desenvolvimento dessa questão, no entanto, os frutos desse 
profícuo debate foram colhidos pelas transformações teóricas 
e metodológicas no âmbito das pesquisas nas Humanidades e na 
Educação, especificamente durante o século XX e início do século 
XXI. De arquivos a cemitérios, de relatórios de governo aos relatos 
orais, a ampliação da concepção de documentos desenvolveu-
se paralelamente à emergência de sujeitos reivindicando o 
reconhecimento de suas histórias, ora invisibilizadas, ora distorcidas, 
ou no sentido aqui trabalhado, esquecidas. 

Observa-se na conjuntura atual, marcada pela mundialização, 
o afloramento de iniciativas diversificadas de grupos que intencionam 
preservar, organizar, divulgar suas histórias, suas memórias, suas 
identidades, por meio de espaços físicos ou virtuais. Os lugares de 
memória têm cada vez mais projeção e diversidade de formatos 
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e sujeitos que os organizam. Esse movimento corrobora com a 
reflexão de Nora (1993) de que os domínios dos lugares da memória 
têm simultaneamente um sentido material, simbólico e funcional.  
Portanto, não deixam de se constituir domínios de reconstrução da 
memória individual e coletiva que requer preservação.

No tocante à educação de jovens e adultos, a relação com a 
memória, seus lugares e sentidos vêm se constituindo como uma 
pauta importante para o desenvolvimento dessa modalidade, seja 
como campo instituinte nas políticas públicas, seja pelos sujeitos 
que a constituem, fortemente marcados pela oralidade e pela tradição 
popular. Nesse sentido, no Brasil, o trabalho no campo da educação 
popular desenvolvido pelo antropólogo e educador popular Carlos 
Rodrigues Brandão (2006) nos permite associar a memória dos 
rituais e o poder da palavra, em comunidades de tradição oral, como 
categorias em disputa, na relação com as sociedades regidas pela 
desigualdade. Em relação às memórias em reconstrução neste estudo, 
observamos que os grupos envolvidos integram o contingente da 
população que, em condições desiguais numa sociedade injusta, 
são capazes de construir no fazer e singularidade de suas práticas 
coletivas, os elementos de gestação de outra forma de sociabilidade, 
em que a educação tem um papel fundamental. 

Memórias de ações de alfabetização na UFES

Na reconstrução das memórias da EJA na UFES e no 
Estado do Espírito Santo, importa destacar movimentos diversos 
em diferentes temporalidades, que são constitutivos desta história, 
no então Centro Pedagógico (CP). Em setembro de 1995, o 
Departamento de Administração e Supervisão Escolar (DASE) 
desencadeou um movimento, liderado pelas professoras Ana Lúcia 
Batista Rocha, Denise Maria Moreira Vieira e professor Roberto 
Claytam, pela criação do Núcleo Interdepartamental de Educação 
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Básica de Jovens e Adultos. A iniciativa do Departamento decorreu 
da insistente demanda da sociedade civil (Estado, Municípios e 
outras instituições) para a formação de professores alfabetizadores 
em canteiros de obra, em instituições prisionais e nas redes públicas.

Ficam explícitas aqui algumas demandas que são recorrentes 
na EJA, na relação com as políticas vigentes à época, e que se 
atualizam no nosso contexto histórico. Movido pela necessidade de 
responder aos anseios da sociedade civil, o DASE fez uma chamada 
a todos os professores, do então CP, interessados em estudar e 
pesquisar a EJA, para aderirem ao movimento de criação do Núcleo, 
que não se concretizou. 

Há que se considerar que outros movimentos, envolvendo 
também ações concretas de alfabetização e formação de educadores 
da EJA, em parceria com o Estado e também com movimentos 
populares, pelo veio da Extensão, vinham sendo desenvolvidos 
desde 1986, liderado inicialmente pelo Prof. Admardo Serafim 
de Oliveira, do Departamento de Filosofia, Prof. Emérito (In 
Memorian) da UFES.1 O trabalho por ele desenvolvido teve sua 
continuidade assumida no então CP, a partir de 1991. Consideramos 
que essas primeiras experiências foram decisivas para a constituição 
do NEJA que veio a se efetivar plantando suas raízes no CP, a partir 
de 1997.  Antes, as ações de EJA andarilharam por diversos Centros 
da UFES como experiência instituinte, ocupando um não lugar.  Na 
perspectiva de Certeau o não lugar

[...] é o espaço da tática, da inventividade. O não lugar permite 
à tática, como arte do fraco, mobilidade. Requer o uso da 
vigilância para ocupar os espaços produzidos pelas falhas no 
campo que lhe é imposto. [...] Cria surpresas, consegue estar 
onde ninguém espera. (Certeau 2001, p. 101)

1. Em 1986 foi constituído o “Grupo de Pesquisa em Educação de Adultos”, 
coordenado pelo Professor Admardo Serafim de Oliveira, composto pelas 
Professoras Edna Castro de Oliveira e Ângela Maria Calazans de Souza.
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Num movimento de reconstrução de memórias, mesmo 
ocupando um não lugar na UFES2 várias foram as iniciativas que 
envolveram a ação do NEJA, quer acolhendo a chamamentos 
oriundos das instâncias públicas, em nível municipal, estadual 
e federal, quer de movimentos sociais da cidade e do campo, 
participando efetivamente na coordenação e implementação de 
programas de indução de políticas para a área.

Nesse sentido, as ações em análise nesse texto, como já 
indicadas, foram desenvolvidas pela extensão universitária e 
têm como inspiração teórica a educação popular, como uma das 
matrizes de suas memórias. Essa constitui, talvez, a principal 
fonte impulsionadora e legitimadora das ações desencadeadas pela 
universidade local, a partir das demandas dos movimentos sociais 
e comunidades externas à UFES. A concepção de educação popular 
assumida, enfatizava uma prática voltada para o fazer com e a partir 
dos saberes das classes populares na busca de fortalecer as ações 
dos movimentos sociais em suas ações no âmbito da sociedade civil 
(CEAAL 1994). Dessa forma, as ações desenvolvidas assumiram a 
premissa de que a educação, em específico, a tarefa da alfabetização, 
haveria de ser feita com a participação das comunidades e não 
apenas para elas. 

Como poderemos observar, as políticas desenvolvidas no 
período em estudo restringiram-se à proposição de programas 
e projetos de alfabetização e formação, de natureza aligeirada 
e descontínua, ora propostos e apoiados por iniciativas do poder 
público, ora pelos movimentos sociais. Em uma análise do percurso 
dessas ações, constatamos, retomando Brandão (2006), que as ações 
desenvolvidas não deixaram de manter uma estreita relação com 
o modelo de projetos efêmeros de Educação de Adultos, muito 

2. Somente em 2015, decorridos 18 anos de ação efetiva é que o NEJA passou 
a ter seu reconhecimento jurídico como parte integrante da estrutura do 
Centro de Educação da UFES, pela Resolução nº 31/2015 (CEPE/UFES).
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comuns à época, que tentavam aproximar propostas de inovação de 
práticas, que

[...] em outros lugares, procuravam-se concretizar como uma 
educação popular. [No entanto] tal como foi concebida e 
realizada, a educação de adultos teve sempre um limite: o de 
ser uma expressão apenas compensatória da extensão do saber 
escolar a populações carentes. (Brandão 2006, p. 36) 

Não obstante, o caráter efêmero das propostas em análise, 
buscamos reafirmar na UFES a continuidade das ações de formação 
e de alfabetização pelos caminhos da educação não formal3 
como apresentamos no quadro abaixo, com ênfase na formação 
continuada com educadores da EJA. A formação de alfabetizadores 
esteve voltada tanto para educadores sem formação acadêmica, 
caracterizando assim a atuação com grupos de educadores populares, 
bem como com estudantes universitários de várias licenciaturas, 
tendo como referência o princípio que enfatiza a formação de 
educadoras e educadores de jovens e adultos na prática. 

De forma recorrente em outras ações da EJA, o tempo de um 
ano de realização dos projetos, acabava por afirmar a perspectiva 
pontual e aligeirada das políticas compensatórias voltadas para 
regiões periféricas dos centros urbanos e para segmentos que ainda 
hoje constituem os grupos populares que na cidade e no campo 
desafiam o dever do estado de lhes prover e assegurar o acesso à 
educação.

3. Segundo Maria da Glória Gohn (2006, p. 28), a educação não-formal é aquela 
que se aprende “no mundo da vida”, via os processos de compartilhamento 
de experiências, principalmente em espaços e ações coletivas cotidianas. 
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Cabe destacar que ao final da década de 1980, contexto 
marcado em nível nacional pelas lutas por redemocratização e 
direitos sociais conquistados com a Constituição de 1988, as várias 
ações demandadas em nível local, expressavam principalmente 
por parte dos movimentos populares, as disputas pela afirmação 
de outro projeto de sociedade. O protagonismo dos movimentos 
nesse processo se deu pela participação ativa no encaminhamento 
de ações propositivas, tais como explicitadas pela Associação 
de Moradores do Bairro São Pedro I, dirigida à Sub-reitoria de 
Extensão da UFES, em que relacionavam as principais necessidades 
daquela comunidade, com destaque para o problema da educação.  
Esse era um contexto, por excelência, em que a comunidade da 
referida região, que se tornou conhecida como “o lugar de toda a 
pobreza, do lixão a céu aberto”4 que se organizava para atuar no 
desenvolvimento e transformação das suas condições subumanas de 
vida. 

Para responder a demanda da alfabetização, a proposição 
encaminhada pela UFES foi a do Projeto “Alfabetização e Pós-
alfabetização de Adultos do Bairro São Pedro”, em parceria com 
a Secretaria Municipal de Educação de Vitória, financiado pela 
Fundação Educar,5 o que implicou no comprometimento da 
efetivação da proposta, em função do não repasse dos recursos no 
tempo previsto. 

4. O lixão de São Pedro, como qualquer outro lugar de despejo de lixo, exibia 
cenas diárias de subumanidade, com adultos e crianças disputando restos 
com animais. O cenário caótico e miserável daqueles dias seria registrado 
pelo jornalista Amylton de Almeida, em documentário ‘Lugar de toda 
pobreza’ que causaria profundo impacto na sociedade capixaba (Cabral 
2001, p. 6). 

5. Instituída no período da “Nova República”, pelo Decreto nº 91.980 de 
25/11/1985, a Fundação Nacional para a Educação de Jovens e Adultos – 
Educar representou uma ruptura com a política de EJA do período militar 
e assumiu a tarefa de apoio financeiro das ações no âmbito dos estados e 
municípios e participação do poder local. 
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Inferimos a partir das memórias do contexto, que uma das 
concepções atribuídas à educação de adultos, dentre as várias 
destacadas por Brandão (2006), ganha evidência nesse processo. 
Segundo o autor, o termo Educação de Adultos entra em cena, 
sobretudo quando surge: 

[...] um sistema de educação especial dedicado a alunos adultos, 
que aproveita experiências anteriores, sobretudo no campo da 
alfabetização, que busca ampliar a duração e a dimensão do 
trabalho pedagógico e que, finalmente, pouco a pouco, associa 
a educação de adultos — cujo nome então se consagra — a 
processos locais ou regionais de desenvolvimento. Patrocinada 
internacionalmente pela Unesco e, com variações não muito 
significativas, adotada no continente por governos que vão 
de frágeis democracias temporárias a regimes autoritários 
de extrema violência, a educação de adultos traz para o 
domínio do trabalho escolar a racionalidade de uma época 
de pós-guerra que descobre o “Terceiro Mundo” e inventa o 
“desenvolvimento” como a sua solução. (Brandão 2006, p. 34)

Essa reflexão sobre a invenção do “desenvolvimento” como 
solução para comunidades como as que pautamos nesta análise, 
nos remete a pensar a tarefa da universidade na interação com os 
grupos de mandatários, uma vez que as condições de vida, muitas 
vezes, subumanas, colocavam para os sujeitos outras prioridades de 
aprendizagem para além do conteúdo escolar formal, dentre eles 
a alfabetização, quando a sobrevivência demandava a busca da 
produção e manutenção da vida. Dessa forma, coloca-se em questão 
os limites e possibilidades da educação popular na relação com o 
poder público (Haddad 2002).

Naquele momento, o debate sobre o sentido da extensão 
no interior da universidade, buscava ressignificar a concepção da 
extensão como ação assistencialista, até então dominante, para 
compreendê-la como processo educativo, cultural e científico, 
articulador do ensino e da pesquisa, de forma indissociável, 
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aproximando a universidade da comunidade. Essa é a concepção 
de extensão inspiradora das ações desenvolvidas, embora não 
estivéssemos imunes à captura pelas propostas efêmeras e de 
caráter compensatório da EJA, já reconhecidas nessa análise. Nessa 
perspectiva, a “educação de adultos tem sido uma das práticas 
sociais onde com mais insistência o exercício do trabalho ‘junto ao 
povo’ menos realiza objetivos teoricamente propostos” (Brandão 
2006, p. 43). 

A partir de proposição anterior, em 1986, a universidade foi 
chamada pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura (SEC) 
a responder demandas de formação e alfabetização voltadas para 
regiões periféricas da Grande Vitória, o que se configurou pelo 
convênio SEC/UFES, na ação do “Projeto Alfabetização de Adultos 
e Adolescentes segundo a proposta de Paulo Freire” (PALFA). 
Evidencia-se assim como memória das políticas e práticas de EJA, 
nesse período, a ênfase de ações centradas na alfabetização, o que se 
manifesta explicitamente nos registros das demais demandas. Essa 
prática reitera uma concepção de educação de jovens e adultos, 
bastante explorada na literatura, que considera a alfabetização como 
sinônimo da EJA.

Essa ação fundamentada na proposta pedagógica inicial 
de Paulo Freire com a alfabetização de adultos foi pioneira no 
desencadeamento de ações de pesquisa e de reorientação das 
práticas (Oliveira 1988).  Embora tendo no pensamento e na 
prática de Paulo Freire as bases teóricas dessa experiência, aliada a 
princípios filosóficos e linguísticos que problematizavam o campo 
da alfabetização e da educação em geral, naquele contexto, as 
políticas com apoio e financiamento público, e o tempo efêmero 
de realização, de certa forma restringiam a condição efetiva de 
práticas de valorização da cultura e dos saberes e fazeres das classes 
populares, o que produzia um permanente tensionamento entre o 
processo vivenciado com os grupos e os resultados esperados. 

Refletindo sobre as memórias dessa ação deparamos 
com a intencionalidade de uma educação popular que se negava 
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a realizar-se apenas como trabalho escolar, ou como trabalho 
pedagógico sobre as pessoas e as comunidades (Brandão 2006) e 
para tal o comprometimento dos educadores junto à comunidade 
era fundamental.  

Analisando o quadro acima apresentado, no que diz respeito 
ao financiamento dos projetos e programas desenvolvidos pela 
universidade, notamos políticas de indução apoiadas pelos governos 
municipal, estadual e federal, em diferentes instâncias como FNDE 
e Fundação Educar. Todavia, se considerarmos o apoio estadual, 
no período estudado restrito a uma ação conveniada, o PALFA, 
podemos afirmar que este se mostra tímido diante do quadro de 
analfabetismo apontado pelos dados no cenário capixaba (Tabela 
1), mostrando uma fragilidade no que diz respeito às políticas de 
investimento local para a EJA.

TABELA 1 – Analfabetismo no Espírito Santo

Anos 1980 1991 2000

População com 15 
anos ou mais 1.240.558 1.693.845 2.208.552

Quantitativo de  
pessoas com 15 anos 
ou mais analfabetos

297.733 287.953 240.732

Porcentagem de 
analfabetos 24% 17% 10,9%

Fonte: IBGE (2015) – Tabela elaborada pelo Grupo de Pesquisa OBEDUC/
CAPES – Núcleo 1 – PPG UFES. 

Na análise da tabela acima não podemos desconsiderar 
que o período marca um momento significativo para o campo da 
educação, em específico para EJA, com a aprovação da Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 9394/1996, que 
cria a modalidade EJA, o que aponta para a obrigatoriedade da 
oferta e uma reconfiguração do campo. Se a lógica de oferta da 
EJA historicamente se fez pela concepção compensatória e restrita 
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da EJA à alfabetização, passamos a vivenciar movimentos de luta 
em favor da efetivação da educação de jovens e adultos como 
modalidade da educação básica e como um direito. 

Dessa forma, se os dados acima evidenciam um processo 
decrescente no quantitativo de pessoas analfabetas no Espírito Santo 
no período estudado, ao mesmo tempo nos levam a problematizar 
os índices em relação à qualidade da oferta de alfabetização. Esse 
é um momento histórico em que, com a instituição da modalidade, 
a continuidade dos estudos no processo de escolarização passa a 
ser algo a se considerar na política de oferta em nível de ensino 
fundamental e médio. Essa nova configuração exigiria do Estado 
assumir a EJA como política pública, deslocando assim a ênfase das 
políticas de programas de alfabetização voltados para a redução dos 
índices de analfabetismo no Estado,6 que têm orientado desde então 
as ações de alfabetização propostas.  

Na reconstrução das memórias que tendem a ser silenciadas, 
importa a leitura que os sentidos do decréscimo dos índices de 
analfabetismo indicam: a manutenção de uma parcela significativa 
de pessoas de 15 anos ou mais, em termos percentuais, que 
permanecem fora do acesso, o que significa que o problema do 
analfabetismo segue sendo um desafio para o estado brasileiro, 
ainda entendido como algo que deve ser erradicado, como reitera a 
diretriz I do Plano Nacional de Educação 2014-2024, reafirmando 
assim a visão preconceituosa que se tem produzido em relação à 
questão.

Retomando as propostas em análise no quadro I, 
depreendemos das memórias do Projeto “Alfabetização e formação 
na prática da educação de jovens e adultos” que, na medida em 

6. A partir de 1992, em observância aos compromissos assumidos pelo Brasil 
na conferência Mundial de Educação Para Todos em Jomtien, o Estado do 
Espírito Santo pela indução do Plano Decenal de Educação, passa a ofertar 
como parte do Plano Estadual de Educação para Todos o “Projeto Todos 
Podem Ler”, (PTPL), destinado à conclusão do 1º segmento do Ensino 
Fundamental, aprovado pela Resolução CEE/22/1992 que vigorou até 2005. 
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que avançamos no campo jurídico com a institucionalização da 
EJA como modalidade da educação básica, a ênfase das práticas de 
alfabetização com base nos princípios da educação popular perde 
força no âmbito da UFES. Algumas contradições se evidenciavam 
na forma da oferta e na estrutura precária de funcionamento dos 
grupos, nos diferentes espaços de Igrejas, Centros de Formação 
Popular, Centros Espíritas e Associações de Bairro. Esse modo 
de fazer EJA nas comunidades colocava para a universidade a 
necessidade de avançar nas práticas pela efetivação do direito 
à educação, o que trazia como consequência a necessidade de 
legitimação da certificação de estudos para além da alfabetização. 
Observando assim coerência com os avanços conquistados na 
perspectiva do direito, começa então um novo ciclo de ações em 
que, pela parceria NEJA e Secretaria Municipal de Vitória (SEME). 
Nesse sentido buscamos avançar com o trabalho realizado na 
universidade, sendo a responsabilidade da oferta assumida pela rede 
pública de Vitória. Assim, toma lugar a ênfase da continuidade de 
estudos na escolarização que, contraditoriamente, de certa forma, 
passa a esvaziar as proposições fundadas na perspectiva da educação 
popular para as classes populares. 

Essas são algumas das memórias sobre a educação de 
jovens e adultos no Espírito Santo, no período que tendem a ser 
silenciadas dada a insignificância a que podem ser reduzidas. 
Elas representam a prevalência da marca do esquecimento das 
experiências, das práticas pedagógicas e dos sujeitos da educação 
de jovens e adultos, evidenciados em políticas públicas frágeis e 
fragmentadas estigmatizadas como políticas compensatórias, que 
ainda posicionam a EJA em um campo de disputa, vide a luta dos 
Fóruns de Educação de Jovens e Adultos em todo país. No campo 
acadêmico, as pesquisas sobre a educação de jovens e adultos 
que datam de um período relativamente recente, como podemos 
observar na série “Estado do Conhecimento sobre a Educação 
de Jovens e Adultos”, coordenada por Sérgio Haddad (2002), no 
mesmo período aqui em análise, evocam a problematização teórica 
e metodológica da EJA enquanto campo de estudos em construção.
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Na preservação da memória: algumas considerações

O objetivo do artigo foi explorar as relações entre as 
demandas de educação de jovens e adultos, sobretudo voltadas para 
alfabetização, oriundas da sociedade civil e a ação da UFES no 
período de 1986 a 1998. Nessa direção, lançamos mão da categoria 
memória como fio para tecer a história que liga a universidade às 
ações de formação de professores para a alfabetização dos sujeitos 
da EJA no período demarcado.

Os estudos salientaram que houve um movimento da 
universidade para responder às demandas sociais para formação 
de professores, contribuindo, dessa forma, com ações voltadas 
para as práticas de alfabetização na educação de jovens e adultos 
no Espírito Santo. Destacou-se também a importância do papel da 
extensão como instância da universidade no cumprimento de sua 
função social na interação com a sociedade.

A EJA possui muitas memórias silenciadas e fragmentadas. 
Ao explorar essas memórias das últimas décadas do século XX 
nos deparamos com políticas de alfabetização e de formação de 
professores efêmeras, restritas à programas e projetos, muitos deles 
marcados pelo aligeiramento e a descontinuidade de suas ações. 
Esse cenário apresenta um movimento complexo e de duplo sentido. 
Por um lado, evidencia o não lugar ocupado pela EJA nas políticas 
educacionais e nas ações da universidade, ao mesmo tempo em que 
demonstra a tentativa de – dentro das ações descontínuas – construir 
um processo contínuo de ações voltadas para a formação de 
educadores de EJA, buscando incorporar os avanços conquistados 
sem abandonar os princípios que são caros à formação das pessoas 
na perspectiva de uma educação capaz de promover a emancipação 
social e humana. 

No âmbito das ações de formação de professores 
desenvolvidas pela universidade, o PALFA, projeto pioneiro nesse 
processo, desencadeou a continuidade dos trabalhos da UFES por 
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meio de outros projetos subsequentes como o Projeto Alfabetização 
e pós-alfabetização de adultos moradores do bairro São Pedro, o 
Projeto de Alfabetização e Formação na Prática de Educação de 
Jovens e Adultos e o Projeto Educação de Jovens e Adultos na 
formação de agentes para alfabetização. Esses projetos constituem 
as sementes cultivadas no percurso dos 18 anos do NEJA na UFES, 
e que no atual contexto são ressignificados em função das demandas 
da reconfiguração do campo.  

Para além de explorar as ações desenvolvidas pela UFES, a 
pesquisa também evidenciou a necessidade de conhecer as práticas 
de alfabetização e pós-alfabetização de jovens e adultos como 
elemento constituinte da EJA no Estado e como dispositivo para 
práticas e políticas atuais da modalidade. Recorrer a essa memória 
nos ajuda a compreender o presente com um olhar crítico sobre o 
que é continuidade ou avanço e retrocesso nas ações voltadas para a 
Educação de Jovens e Adultos.

Nessa direção, não esquecer ou silenciar a história da EJA 
pode ser um caminho possível para compreender o presente da 
educação de jovens e adultos no Espírito Santo. Isso implica manter 
a dinâmica dos estudos que vêm buscando construir o Centro de 
Referência e Memória em Educação de Jovens e Adultos no Estado 
de forma a garantir que a dialética memória e esquecimento, e os 
tensionamentos das ações e experiências vividas constituam pano de 
fundo para a preservação da memória coletiva, em uma permanente 
reconstrução e compartilhamento das memórias da educação de 
jovens e adultos e educação popular. 
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capítulo 6
A TRAJETÓRIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO  
NA CONFLUÊNCIA EJA E EPT: ANÁLISE DO 
PROEJA NA REDE FEDERAL

Marcelo Lima
Reginaldo Flexa Nunes

Miguel Vinicius Teixeira da Silva

A educação da população das classes populares no Brasil 
tem estreita ligação com a educação profissional e a educação de 
jovens e adultos. Essas duas modalidades de ensino constituíram-se 
campos paralelos e por muitas vezes alheios entre si e em relação à 
educação básica regular e superior.

Em 1949 no plano internacional ocorre a I Conferência 
Internacional organizada pela Unesco da qual emerge a ideia do 
direito a Educação de Jovens e Adultos. Na II Conferência em 1960 
recomendava-se a integração da EJA ao sistema educacional.

Sabe-se que a trajetória da educação de jovens e adultos 
(EJA) no Brasil, confunde-se com a história do trabalhador 
brasileiro de baixa qualificação e remuneração. Esta modalidade de 
ensino nasceu para atender, de modo muito precário, a demanda de 
formação educacional, cidadã e intelectual dos trabalhadores que 
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se situam na base da pirâmide salarial e tecnológica da atividade 
econômica e que realizam o que Marx (2013) denomina de Trabalho 
Simples de baixa complexidade. 

Mais recentemente, em 1988, o fórum nacional da educação 
na constituinte em defesa da escola pública conseguiu inserir 
na constituição o direito subjetivo à educação. Pelo artigo 208 
garantiu-se a obrigatoriedade e a gratuidade desse direito, mas ainda 
sem o suporte adequado de financiamento que transformassem 
numa política de Estado. De modo geral, a EJA como objeto da 
implementação estadual e municipal foi se constituindo, apesar das 
lutas em contrário, como educação pobre para os pobres.

A educação profissional na rede pública, apesar de ter uma 
origem ligada aos “desfavorecidos da fortuna”, à medida que foi se 
tornando uma política vinculada ao governo federal desconectou-se 
do modelo pedagógico correcional-assistencialista e vinculou-se ao 
modelo tayloristya-fordista (Kuenzer 1999). Mas um processo que 
levou décadas foi transformando um espaço antes voltado para os 
pobres (possuíam internatos e se assemelhavam em muito ao sistema 
S) em escolas técnicas industriais com oferta de escolarização de 
boa qualidade capaz de levar os seus egressos aos cursos superiores. 

Ainda antes da consolidação desse processo que transformou 
essas escolas industriais em Escolas Técnicas Federais, analisando 
a trajetória da rede federal de EPT no Espírito Santo, e lembrando 
que antes da oferta do chamado ensino de 2º grau profissionalizante 
de alta qualidade, os jovens e adultos mais pobres tinham acesso aos 
cursos no ginásio industrial, ainda na década de 1960 e 1970. Até 
aqui a EJA e a EPT conviveram num tipo de escola onde a origem 
dos alunos era quase sempre de pessoas das classes populares (ver 
Cunha, 2000 e D’ávila 1996, 1998).

Posteriormente, com alto investimento do governo federal 
nessa rede de escolas, que configurou no estado do Espírito Santo 
a ETFES, conseguiu construir unidades de ensino bem equipadas 
com prédios cada vez mais bem estruturados. Progressivamente 
foi-se eliminando os cursos de qualificação e de aprendizagem 
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industrial assim o ginásio industrial foi extinto. Apenas a oferta de 
cursos técnicos passou a ser o padrão da instituição (ver ETFES 
1979, Sueth 2009 e Lima 2011). Autojustificada com base numa 
meritocracia com infraestrutura geralmente superior às demais 
escolas públicas e às melhores escolas particulares no estado do 
Espírito Santo e no Brasil a fora, essa rede de ensino também logrou 
a capacidade de promover o acesso ao ensino superior (ver índices 
de notas no Enem). Essas escolas, a exemplo da ETFES, tornaram-
se sonho da classe média e alta local, afastando-se cada vez mais da 
população mais pobre e excluindo de seu currículo a EJA.

Moura (2014), em debate sobre a trajetória histórica da EJA 
e EPT afirma que

A EP, até a 1ª metade do século XX, fundamentalmente, os 
conteúdos práticos, instrumentais, de caráter profissionalizante 
eram destinados às classes populares. Ou seja, os filhos 
daqueles que ocupam uma posição mais elevada na hierarquia 
socioeconômica, iriam para um determinado tipo de escola 
de ensino acadêmico para depois fazer o ensino superior e 
aos filhos das classes populares destinava-se uma formação 
instrumental para o mundo do trabalho. A partir dos anos 
1970 há uma mudança significativa com a profissionalização 
obrigatória do 2º grau, por meio da Lei 5.692/71, que traz 
mudanças importantes para a educação brasileira e para 
essa relação com a educação profissional. Nesse contexto, 
nas escolas técnicas federais nessas houve investimento, 
houve a contratação de professores, houve a montagem de 
laboratórios para atender àquele modelo de desenvolvimento 
socioeconômico dos governos do regime da ditadura civil-
militar, que foram a proliferação dos cursos nas áreas chamadas 
duras: eletrotécnica, mecânica, estradas, com recursos, com 
laboratórios criando-se uma barreira enorme, uma distância 
enorme entre a realidade educacional das escolas técnicas 
federais e a realidade educacional das redes estaduais e 
municipais. (Moura 2014, p. 38)
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Entretanto, os documentos resgatados pelos trabalhos de 
ETFES (1979), Sueth (2009) e Lima (2011) sinalizam que nos 
anos 1970/80/90 podemos perceber a presença dos jovens e adultos 
no curso especial que oferecia cursos técnicos noturnos – 2º grau 
profissionalizante. Em alguns casos os alunos eram egressos de 
escolas estaduais (Colégio Estadual e Arnoulpho Matos). Os 
estudantes tinham a opção de fazer o curso de auxiliar técnico tendo 
cursado parte do ensino propedêutico na rede estadual.

Na fase em que a ETFES se transformou em CEFETES, 
destaca-se a experiência do EMJAT em 2001 que passou a ofertar 
o Ensino Médio para Jovens e Adultos Trabalhadores (EMJAT). 
Segundo Ferreira; Raggi; Resende (2007), esse trabalho “expressou 
iniciativas inéditas de promoção do acesso à educação profissional 
para jovens e adultos na Rede Federal”.

Tal iniciativa “criou uma realidade que passou a afetar suas 
práticas e sua cultura escolar, ao mesmo tempo em que produziu 
condições que inseriram a instituição no rol das poucas experiências 
nacionais voltadas para este público”. Para essas autoras, o EMJAT 
tinha como objetivo declarado “a formação de cidadãos conscientes 
do seu papel social, capazes de promover melhorias nas próprias 
vidas e de contribuírem para o crescimento da sociedade em que 
vivem” (Ferreira, Raggi e Resende 2007, p. 6).

Atualmente em termos nacionais e locais, a EJA e a EPT 
praticadas no âmbito estatal continuam sendo modalidades muito 
distintas em termos dos tipos de público alvo, de docentes (salários, 
formação e carreira), de estabelecimentos de ensino com prestígios 
e status diferentes etc. Tal processo tem reiterado o caráter dualista 
da educação brasileira, a precariedade do direito à educação dos 
trabalhadores.

Cinco políticas com caráter contra-hegemônico, no entanto, 
emergem dos governos Lula e Dilma e sinalizam a possibilidade de 
reversão parcial deste processo. Elaboradas a partir da influência 
e da luta de setores progressistas, possibilitando novas conquistas 
instituídas num governo neoliberal, mas que ensejam um viés 
desenvolvimentista que passam a incorporar na estratégia de 
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coalizão um desenvolvimento econômico mais inclusivo. Dentre 
elas destacamos:

a) a expansão da obrigatoriedade da oferta de ensino dos 
04 aos 17 anos; 

b)  a criação do FUNDEB que ampliou a base do 
financiamento da educação; 

c)  integração currículo do ensino médio e técnico; 
d)  Ifetização;
 e)  a expansão da rede federal; 
f)  a implantação do sistema de cotas para acesso às 

escolas da rede federal.

Além dessas políticas destacamos o Programa Nacional 
de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na 
Modalidade de Jovens e Adultos (PROEJA) que colocou em novas 
bases a trajetória da EJA e da EPT no âmbito da rede federal. 

Essa política ganhou institucionalidade com o Decreto 
nº 5.840 de 13 de julho de 2006 que instituiu o PROEJA com o 
objetivo de atender a demanda dos jovens e adultos por educação 
profissional técnica de nível médio e por ensino médio. O PROEJA 
veio viabilizar a oferta, sobretudo na rede federal, de cursos de 
ensino fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos 
com formação inicial e continuada e de cursos de ensino médio com 
formação inicial e continuada.

Tais políticas permitem maior aproximação entre EJA e EPT 
por dentro da rede federal de ensino. A confluência da EJA e da EPT, 
segundo Moura (2014) estabelece novos sentidos para ambas as 
modalidades de ensino ressignificando o próprio direito à Educação 
e ao Trabalho. 

Segundo Moura (2014), A educação profissional

[...] pode contribui para dar sentido à EJA, ao fazer essa 
discussão sobre a categoria trabalho, sobre o mundo do trabalho, 
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sobre a produção material da vida. Por outro lado, a EJA exige 
que a educação profissional pense mais profundamente sobre 
seus sujeitos, e esse é conflito que estamos vivenciando na rede 
federal, onde não havia EJA. (Moura 2014, p. 40) 

Para Moura (2014), geralmente na EPT federal se “pensa 
em um currículo instrumental, que é um rol de competências e 
habilidades” que os egressos dos cursos devem possuir. Mas quando 
o sujeito da EJA se insere nos cursos não é essa a sua realidade, 
pois suas carências e o seu direito vão muito além. De algum modo 
para EP cumprir o seu papel na sua relação com a EJA deve ter em 
vista uma formação que supere sua função meramente econômica 
e contribua para um processo de humanização dos educandos bem 
como do próprio campo da EP (Moura 2014, p. 40).

Desde o início, com a redemocratização e a eleição de 
governo popular, entendeu-se que a rede federal de educação 
profissional por ser uma rede pública e por sua qualidade de corpo 
docente e de infraestrutura física e pedagógica, seria o lócus mais 
adequado para materialização do PROEJA. Para garantir essa 
oferta a lei 11.892/2008 que criou os Institutos Federais previu a 
obrigação de que os institutos federais garantissem que 50% de suas 
vagas sejam voltadas para atender, na forma de cursos integrados 
em educação profissionais técnica de nível médio, os concluintes 
do Ensino Fundamental e para o público da educação de jovens e 
adultos.

Segundo a lei federal nº 11.892, de 29 de dezembro de 
2008 que criou os institutos federais no seu artigo 2º “Os Institutos 
Federais são instituições de educação superior, básica e profissional, 
pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de educação 
profissional e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino” 
(Brasil 2008).

Essas instituições, segundo artigo 7º (inciso I) tem como 
objetivo: ”ministrar educação profissional técnica de nível médio, 
prioritariamente na forma de cursos integrados, para os concluintes 
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do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e 
adultos”. Portanto, a rede federal composta por estes institutos, 
conforme artigo 8o tem como obrigação “no desenvolvimento da 
sua ação acadêmica” “em cada exercício”, isto é, em cada ano, deve 
“garantir o mínimo de 50% (cinquenta por cento) de suas vagas 
para atender aos objetivos definidos no inciso I do caput do art. 7o 
desta Lei”. De modo que “no mínimo de 20% (vinte por cento) de 
suas vagas” sejam ofertadas “para atender ao previsto na alínea 
b do inciso VI” que trata da oferta das licenciaturas, dos cursos 
integrados e do PROEJA. Aqui vemos uma lacuna importante na 
lei que não estabeleceu a obrigatoriedade da oferta por unidade de 
ensino, mas no computo total da oferta de cada IFs por ano, o que 
pode gerar uma disputa entre os campi.

A implementação na rede federal do PROEJA:  
indicadores nacionais e locais

Segundo Vitorette (2014), além da ifetização, “os dados 
revelam que o Estado esteve presente na indução do Proeja e, para 
isso, houve financiamento específico, formação de professor, de 
gestor e de técnico administrativo e criou-se legislação apropriada 
para se induzir essa política” (Vitorette 2014, p. 11). Para tanto, 
formulou-se o Documento-Base do PROEJA e, posteriormente, a 
equipe do conselho gestor do PROEJA.

Os resultados, conforme podemos ver na tabela 1, 
evidenciados por Moraes e Alavarse (2011) dão conta de que até 
2010 foi restrita a execução das políticas do PROEJA assim como 
a oferta do ensino médio integrado mesmo com a ifetização e sua 
expansão. Segundo Moraes e Alavarse (2011), houve na rede federal 
reduzido número de instituições que ofertaram ações formativas no 
âmbito do PROEJA.



124 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

Se observarmos a tabela 01, podemos notar a importância 
relativa da oferta do PROEJA na rede federal. Entretanto segundo 
Rocha (2011), citado por Moraes e Alavarse (2011), do universo de 
302 de IFs e ETFs e CEFETs, habilitadas a desenvolver a oferta, 
apenas 64,9% (196) o fizeram em 2010 (p. 218). Ou seja, apenas 
estas estariam de acordo com a Lei nº 11.892/2008, a qual determina 
que o mínimo de 50% das vagas dos IFs seja destinado às ações 
formativas integradas (no ensino “regular” e na EJA). Assim, pelo 
menos (pois não se sabe ao certo quantos IFs estão entre as 196 
computadas em 2010), cerca de um terço dessas instituições não 
está oferecendo o PROEJA, ação considerada prioritária no rol de 
objetivos dos Ifs (Moraes e Alavarse 2011).

Dados mais recentes dão conta de que a oferta geral da 
EP na rede federal de 2008 a 2013 saiu de pouco mais de 124 mil 
matrículas, em 2008, para mais de 241 mil matrículas em 2013 
(Brasil 2015, pp. 191-194). Isso indica que a oferta do Proeja nesta 
rede está muito aquém dos percentuais exigidos em lei.

TABELA 1 – Matrículas: Ensino Médio na EJA integrada 
a Educação Profissional – Brasil (2007 a 2010)

ANO
FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA

TOTAL
Nº % Nº % Nº % Nº %

2007 4.772 49,0 1.229 12,6 131 1,3 3.615 37,1 9.747

2008 8.014 53,6 3.958 26,5 28 0,2 2.939 19,7 14.939

2009 10.883 55,7 4.327 22,2 66 0,3 4.257 21,8 19.533

2010 14.078 36,9 19.919 52,2 40 0,1 4.115 10,8 38152

Fonte: MEC/INEP, in: Moraes e Alavarse 2011, p. 824.

Segundo Vitorette (2014), os principais resultados sobre o 
PROEJA “indicam a não concretização do Proeja como política 
pública de Estado, havendo ainda uma diferenciação entre a 
intenção declarada e a materialização do Proeja”. Para a autora, 
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há um “entendimento restrito no que diz respeito à garantia do 
direito à educação para o público de jovens e adultos trabalhadores” 
(Vitorette 2014, p. 11).

Neste contexto, indaga-se sobre a perenidade do programa. 
Do ponto de vista local, verifica-se que os dados de evasão também 
são problemáticos. Segundo Ferreira e Oliveira (2010),

[...] levantamento feito nas fichas de matrícula encontradas 
na secretaria do IFES, verificamos o curso de Construção de 
Edifícios, por exemplo, caso em que a turma ingressante no 
ano de 2006/2 teve apenas um aluno que conseguiu chegar ao 
5º módulo, no total de 36 alunos matriculados. Outro curso é 
o de Metalurgia e Materiais que teve 33 alunos matriculados 
em 2007/1 e, em 2009/1, o curso estava com 10 alunos 
matriculados (15 alunos evadidos e 8 foram reprovados). 
No ano de 2007, encontramos 82 estudantes evadidos nos 
três primeiros semestres do PROEJA, sendo que 72% deles 
estavam matriculados no turno vespertino e 28% no noturno. 
(Ferreira e Oliveira 2010, p. 98)

Para Scopel, Oliveira e Ferreira (2012, p. 12), “a construção 
do Proeja no IFES não foi um percurso fácil, foi (e ainda é) permeado 
de contradições e de discussões acaloradas, que nos levaram a um 
debate profícuo sobre o Projeto Político Pedagógico, perpassando 
pela gestão pedagógica, administrativa e financeira do Instituto”.

Para Maciel e Oliveira (2012), desde a criação do PROEJA, 
essa política ainda vive uma situação de “não lugar” no interior do 
IFES, de modo que a presença de jovens e adultos oriundos das 
camadas sociais menos favorecidas dentro da instituição ainda causa 
desconforto para uma instituição de tradição elitista. Mas esse “não 
lugar” não aparece apenas nos indicadores, mas também se revela 
nas relações sociais que se estabelecem no interior do campus. O 
tipo de acolhimento que encontram pela comunidade escolar como 
um todo assim como a plenitude do uso dos espaços, deveria inserir 
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esses educandos sem discriminação na escola pública. Então, a 
relação dos jovens e adultos com os docentes e alunos dos cursos 
mais seletivos que correspondem ao aluno típico da rede federal são 
aspectos que precisam ser também analisados. 

Na pesquisa de Maciel e Oliveira (2012) isso se mostra na 
fala dos sujeitos da EJA. Segundo uma aluna, “[...] fomos muito 
mal recebidas, parecia que a gente tava querendo roubar algo [...]” 
(p. 9). Em outro relato: “Eu pensei que eu poderia usar a academia 
(sala de musculação), que nem os outros alunos, mas até desisti”. 
Além disso, na relação com os colegas (alunos típicos) relatam 
que chegam a ouvir: “a limpeza agora usa o mesmo uniforme dos 
alunos?” (Maciel e Oliveira 2012, pp. 9-22). Também a relação com 
os professores não parece ser simétrica em relação às faixas etárias. 
Segundo relato: “os professores sempre atendiam as mais novinhas, 
sempre estavam perto delas” (Maciel e Oliveira 2012, pp. 9-22). 

Considerações finais

Atualmente, o PROEJA representa a possibilidade de 
construção do direito à educação para jovens e adultos que por muito 
tempo no Brasil tiveram negado o acesso às melhores oportunidades 
de inserção na escola e no trabalho. A repetência, a negação de 
matricula de aluno fora da faixa obrigatória e o abandono escolar 
são a trajetória da maioria dos alunos jovens e adultos que hoje 
procuram os cursos do PROEJA. São histórias de vida interrompida 
ou descontinuada na sua formação escolar.

Esse programa, além de incluir públicos historicamente 
alijados do direito à educação de qualidade ofertada nas instituições 
públicas de reconhecida qualidade, também trata da oferta de ensino 
médio integrado à educação profissional. 

Muitos professores que atuam no PROEJA estão “convencidos 
de que o mau rendimento escolar decorre de deficiências pessoais 
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dos alunos ou seu grupo familiar” e a “ideologia tecnicista” justifica 
os governos que enfrentam o problema da exclusão da escola como 
um problema técnico (Patto 2010, pp. 190-191). De programa em 
programa governamental (PROEJA, Projovem, Escola Fábrica) vai 
se empurrando com a barriga o problema da exclusão dos pobres dos 
bancos escolares: “15 milhões de habitantes com mais de 15 anos 
de idade são analfabetos e em que a maioria dos que terminaram 
o ensino fundamental e médio é feita de analfabetos funcionais”1 
(Patto 2010, p. 188). 

Compreendemos que o fortalecimento do PROEJA representa 
uma luta contra um modelo de educação que pouco se preocupa 
com jovens e adultos trabalhadores. São homens e mulheres que 
objetivam uma vida melhor, uma formação digna e sua afirmação 
na sociedade. O PROEJA restabelece um direito que os fora negado, 
seja pelos percalços da vida, seja pelos diferentes caminhos que a 
vida traçou para cada um deles.

O PROEJA, ao vincular o Ensino Médio com Educação 
Profissional, fortalece pedagogicamente a reciprocidade dos saberes 
do currículo, dando mais capacidade formativa ao ensino geral e 
mais fundamentação científica e humanista, propiciando ao ensino 
técnico, adensamento das relações entre os conteúdos teóricos e 
práticos, propedêuticos e técnicos. 

O PROEJA enfrenta resistência nos institutos federais, e 
isso pode indicar a falta de formação continuada dos professores 
para uma perspectiva da integração curricular entre ensino médio 
e técnico, dificultando a recepção pedagógica aos jovens e adultos.

Podemos observar que na qualidade de política contra-
hegemônica, o PROEJA promove o encontro entre duas modalidades 

1. “O IBGE considera analfabeto absoluto a pessoa que não é capaz de ler 
e escrever um bilhete simples no idioma que conhece, e analfabetismo 
funcional a pessoa que possui menos de quatro anos de estudos completos. 
Estima-se que aproximadamente 1/3 da população adulta brasileira possa 
ser considerada analfabeta funcional” (Ventura 2008. p. 56).
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de ensino que nasceram voltadas para os mais pobres, mas que pelas 
suas trajetórias históricas diferentes se estruturaram com valores 
educativos deferentes. No caso da EPT, por ter sido, em parte, 
abrigada pela rede federal acabou orientando-se pelos valores da 
meritocracia. No caso da EJA, a sua tradição, sobretudo a partir de 
Freire, estruturou-se nas redes estaduais e municipais e tem como 
pressuposto a conscientização, a inclusão e a emancipação. 

Finalmente, compreender a origem da criação da rede 
federal de ensino técnico na sua relação com “os desfavorecidos da 
fortuna” nos permite produzir um novo olhar sobre o público jovem 
e adulto e recolocarmos, com a expansão e a verticalização da oferta 
educacional, no caminho originário das escolas.  

No que diz respeito ao público da EJA essa é uma questão 
fundamental, mas muito mal resolvida no cotidiano na escola. 
Oferecer escolas pobres para alunos pobres e com distorção idade-
série tem sido a política pública adotada ao longo do século XX. 
Antes de culpar os alunos como desinteressados e desmotivados, 
deve-se considerar a evasão escolar como negação do direito à 
educação dos jovens e adultos que não tiveram a chance de concluir 
o ensino básico na idade escolar prevista.
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capítulo 7
FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS 
DO PROEJA/FIC EM GOIÂNIA: AÇÕES,  
LIMITES, CONTRADIÇÕES E POSSIBILIDADES

Maria Emília Castro Rodrigues
Maria Aldina Gomes da Silva Francisco

Cláudia Borges Costa

Introdução

O fazer pedagógico e a produção do conhecimento são 
permanentes desafios para educadores e educandos. O educador 
consciente de sua prática pedagógica se apoia na constante reflexão 
crítica de seu fazer pedagógico. Nesse sentido, o pensar é uma 
tomada de decisão realizada pelo educador, que nas palavras de 
Freire (2004, p. 38) “envolve o movimento dinâmico, dialético, entre 
o fazer e o pensar sobre o fazer”. Esse ideário permeou a formação 
continuada desenvolvida com os professores de dez escolas da Rede 
Municipal de Educação de Goiânia (RME) que atuam no Programa 
de Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional 
(Proeja-FIC), que contou com recursos do Programa de Apoio 
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a Expansão de Matrículas da Educação Profissional (Pronatec), 
denominado Proeja-FIC/Pronatec.

O referido programa, desenvolvido pela Secretaria Municipal 
de Educação de Goiânia (SME) em parceria com o Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), e a Faculdade de 
Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), instituição 
que assumiu a formação continuada, e nesse processo contou 
também com o apoio do Fórum Goiano de Educação de Jovens e 
Adultos no desenvolvimento da formação dos professores, da EJA e 
da Educação Profissional (EP) dos professores formadores, apoios e 
gestores que atuam no Proeja-FIC/Pronatec, bem como tem buscado 
contribuir com a sistematização e a divulgação desta experiência, 
por meio do Portal do Fórum Goiano de EJA (http://forumeja.org.
br/go/node/1512), sendo postado o material utilizado e produzido 
pelas atividades de formação continuada.

A formação continuada desenvolvida é parte do Projeto de 
Extensão Educação de Jovens e Adultos – Fórum Goiano de EJA 
e Geaja (Grupo de Estudo de Educação de Adolescentes, Jovens e 
Adultos), que certifica os participantes desta formação; bem como 
do projeto de pesquisa do Observatório da Educação da Capes 
(Obeduc), por meio do Projeto “Desafios da Educação de Jovens 
Adultos integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, 
currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais” 
e do Projeto Centro Memória Viva- Documentação e Referência em 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Popular e Movimentos 
Sociais do Centro-Oeste (CMV), por meio do subprojeto Educação 
de Jovens e Adultos na Secretaria Municipal de Educação de 
Goiânia (SME): história e memória.

A formação continuada objetiva contribuir com uma prática 
pedagógica que considere o educando da EJA como sujeito de 
direito e possibilite a educadores, educandos e demais profissionais 
construírem coletiva e significativamente um currículo que integre 
a EJA a Educação Profissional (EP).
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Nesse sentido, a necessidade de aproximar a EJA do debate 
do mundo do trabalho, aponta para o reconhecimento do público 
trabalhador dessa modalidade. Nessa perspectiva, o educador das 
turmas de EJA, não raramente, sabe a relevância de se buscar 
as contribuições que possam concretizar essa aproximação, no 
entanto, inúmeras são as dificuldades encontradas, sobretudo com a 
necessidade de ressignificação do currículo para os jovens e adultos 
trabalhadores.

Dessa forma, algumas questões perseguiram a realização 
da formação continuada dos professores, a saber: quem são os 
sujeitos educandos das escolas? Qual a concepção de educação, 
trabalho e currículo pertinente aos jovens e adultos trabalhadores 
estudantes? Como concretizar o fazer pedagógico na perspectiva da 
ressignificação do currículo? Frente a esses questionamentos, um 
dos objetivos da formação continuada foi, e continua sendo, a busca 
da indissociabilidade entre teoria e prática, reflexão e ação e entre 
estudos, práticas e sistematização.

A formação continuada oferecida aos professores e a pesquisa 
tem procurado trilhar um caminho único de estudo e sistematização, 
enquanto uma definição metodológica que principia pela leitura do 
mundo, por meio de diagnóstico realizado com base na realidade 
encontrada nas escolas, bem como com o estudo bibliográfico em 
constante diálogo com a prática educativa dos professores, e estes, 
por seu turno, buscam sistematizar suas inquietações, possibilidades, 
enfim, seu fazer pedagógico.

Como aporte teórico e metodológico, suporte da formação 
continuada, bem como referência para as pesquisas que dela 
decorrem, pautamo-nos em: Andrade (2004), Barreto e Barreto 
(2005), Brasil (2006, 2007), Ciavatta (2009), Freire (1987, 1988, 
2001, 1991, 1986, 1997, 2004), Frigotto (2007, 2010), Gramsci 
(1979, 2004), Marx (1987), Vygotski (1991), entre outros.

Ao tomar a abordagem qualitativa, estabeleceu-se os 
seguintes eixos de análise: concepção de educação, trabalho e 
currículo na prática educativa e o diálogo constante, com a teoria e 
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o seu cotidiano pedagógico. Nessa perspectiva, este texto objetiva 
registrar a proposta desenvolvida nas dez escolas da RME de 
Goiânia, a formação continuada propiciada aos professores e, ainda 
em andamento, e a pesquisa que vem acompanhando essa formação. 
Por fim, trazemos um diálogo com a avaliação realizada por meio 
de questionários, na expectativa de conhecer se os aspectos teórico-
metodológicos da formação continuada contribuíram para refletir na 
vivência e atuação dos professores nas turmas de EJA.

O contexto da proposta Proeja-FIC em Goiânia  
e a formação continuada dos professores

Na experiência do Proeja-FIC/Pronatec efetivada na 
Secretaria Municipal de Goiânia nos anos de 2013-2015, observa-
se uma tentativa de romper com um modelo mercantilista e 
aligeirada de oferta da educação profissional ao aluno trabalhador, 
na perspectiva de buscar um atendimento ampliado e integrado 
da EJA com a EP em dois anos e meio de duração, garantindo ao 
educando do segundo segmento do ensino fundamental (5ª a 8ª 
séries) a elevação de escolaridade. Para os educadores que atuavam 
no Programa, a unificação da educação básica com a profissional 
deveria ser “convergente com os propósitos da formação integrada – 
formação do sujeito em múltiplas dimensões, portanto, omnilateral 
– e da superação da dualidade estrutural da sociedade e da educação 
brasileira” (Ramos 2011, p. 776). Nesse sentido, havia uma luta 
para que a educação profissional que prepara para o trabalho 
especificamente, acontecesse inseparavelmente da educação geral, 
num processo em que o trabalho fosse um princípio educativo, 
rompendo com a divisão entre trabalho manual e intelectual.

Uma das problemáticas de programas como o Proeja-
FIC/Pronatec, que visam à integração da educação básica com a 
educação profissional, está o caráter de curto tempo para a realização 
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do processo educativo, o que em certa medida aponta para a forte 
influência do mercado sobre a educação. Para Ciavatta (2010, p. 90),

[...] o mercado atua com uma visão de curto prazo que não 
pode substituir políticas de longo prazo, como requerem os 
processos educacionais. Deve-se combinar o ajuste entre 
políticas de oferta e demanda de capacitação com políticas de 
longo prazo.

Uma das bandeiras levantadas pelos professores que atuaram 
no Proeja-FIC/Pronatec, foi para que o Programa se tornasse uma 
política pública, garantindo aos milhares de alunos trabalhadores da 
Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA1) uma educação 
integral. A luta para uma educação de qualidade na modalidade de 
EAJA é uma tentativa de diminuir as diferenças entre uma classe 
que pensa e outra que executa, visto que ao longo da história tem 
sido essa a realidade da educação.

Ainda no início do ano de 2001 a forma de atendimento 
da EAJA na Secretaria Municipal de Educação (SME) de Goiânia 
passou a contemplar várias formas de organizações para alcançar o 
público da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e garantir o acesso 
à modalidade. Contando com a seguinte organização:

Programa AJA-Expansão/Brasil Alfabetizado, Educação 
Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos – I segmento, 
Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e Adultos – 5ª 
à 8ª série – Base Curricular Paritária e Educação Fundamental 
de Adolescentes, Jovens e Adultos – 5ª à 8ª série – Base 
Curricular Paritária – Organização Alternativa. (PPP-EAJA2 
2013, pp. 48-52) 

1. Em Goiânia-GO a EJA é denominada de EAJA, desde de 1999, considerando 
que desde 1993 a Experiência Pedagógica de 1ª a 4ª série da Educação de 
Adolescentes, Jovens e Adultos da SME (com o codinome Projeto AJA)  
atendia em caráter experimental a  adolescentes,  jovens e adultos, que foi 
estendido para 5ª a 8ª séries. 

2. Mais informações referente a essa organização, ver a PPP-EAJA no seguinte 
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E em 2013-2015 esta forma de atendimento foi acrescida 
com o Proeja-FIC/Pronatec Rever formato de citação das 
ações. O Programa integrava à educação geral os eixos-cursos: 
Informação e comunicação (Operador de computador), Controle 
e processos industriais (Eletricista industrial), Produção cultural e 
designer (Modelista), Hospitalidade e lazer (Auxiliar de cozinha), 
Infraestrutura (Mestre de obras).

A organização dos cursos previa a formação básica integrada 
à formação profissional por dois anos e meio, sendo que os cursos 
profissionalizantes e básico perpassavam os anos de 2013 e 2014, e 
em 2015 seria oferecida apenas a educação básica para conclusão do 
ensino fundamental. No ano de 2014, a oferta dos eixos continuou 
a mesma, mas houve acréscimo de alguns cursos (Montador e 
reparador de computador; Desenhista; Painéis e elétricos), e como 
parte das disciplinas que contribuem com a formação profissional 
foi ministrada a disciplina relações humanas no trabalho e 
responsabilidade ambiental. As aulas acontecem de segunda a 
sexta-feira, com três horas e trinta minutos (03h30min) de duração, 
com dez (10) minutos de intervalo, como ocorre na EAJA.

O Proeja-FIC/Pronatec tinha a perspectiva de desenvolver-se 
de acordo com o trabalho já efetuado na EAJA, que desde o início 
da década de 1990 propõe formação continuada dos professores no 
horário de trabalho, com ênfase para a ação educativa baseada na 
reflexão-ação-reflexão. Pois, para o trabalho com o Programa partiu-
se da concepção freireana de educação que também chama à reflexão 
acerca do papel do professor no processo de ensino aprendizagem 
(Freire 2004) não relacionado nos autores da pág. 3. De acordo com 
Freire (2004), a ética em relação à condição do educando enquanto 
sujeito é uma dessas responsabilidades do professor, pois é por 
meio desse respeito ao outro, ao educando, que será possível refletir 
criticamente sobre a própria prática e entender a necessidade do 

endereço eletrônico:  http://forumeja.org.br/go/sites/forumeja.org.br.go/
files/propostaeajarevisada.pdf.
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diálogo na relação com a aprendizagem, visto que, somente dessa 
forma a educação será capaz de formar sujeitos autônomos. Freire 
2011 não consta nas referências. Fazer conferência deste aspecto 
em todo o texto.

Antes desta experiência das 10 escolas aqui analisadas, a 
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), no período de 
2010 a 2012, realizou, em parceria com o IFG, a experiência de EJA 
integrada à Educação Profissional, denominada Proeja-FIC, numa 
escola municipal. A partir de 2012, este trabalho foi acompanhado 
pela pesquisa do CMV, da FE/UFG, que ouviu os sujeitos da 
experiência sobre a avaliação da mesma.

A avaliação das três instituições envolvidas no Proeja-FIC 
em relação a esta experiência apontou para a possibilidade de 
ampliação do atendimento da EP para outras nove escolas da rede, 
mas agora por meio do apoio financeiro do Proeja-FIC/Pronatec, 
que conta com recursos do governo federal.

Os sujeitos que vêm desempenhando o papel de coordenar 
a formação continuada são os professores da pós-graduação da FE/
UFG, juntamente com representantes do Fórum Goiano de EJA e 
da Divisão de Educação Fundamental de Adolescentes, Jovens e 
Adultos (DEF-AJA) da SME de Goiânia. Além deles, nos anos de 
2013 e 2014, no processo de formação continuada foram envolvidos 
os professores formadores que atuaram nas dez escolas, junto aos 
professores do segundo segmento da educação fundamental da 
modalidade de EJA e professores da EP. Os professores formadores 
e da EP foram contratados pelo IFG, por meio de edital, e na seleção 
dos formadores exigiu-se conhecimentos acerca da realidade da 
RME, principalmente sobre o atendimento à modalidade da EJA e 
da EP.

Em 2013 e 2014 foram realizados encontros semanais 
de formação na FE/UFG com os formadores, os quais eram 
multiplicadores da formação continuada em serviço, junto aos demais 
profissionais in loco, nas 10 escolas, com encontros quinzenais de 
formação e planejamento previstos em calendário escolar; bem 
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como estudos semanais com os professores em pequenos grupos. 
Na perspectiva de atender a maioria destes profissionais nas escolas, 
os planejamentos e estudos têm sido realizados em dias alternados. 
Os temas da formação foram levantados junto aos profissionais que 
dela faziam parte, a partir das demandas da realidade escolar.

Com esta concepção, a escola torna-se um lócus de formação 
permanente. Necessário que essa formação seja um caminho para 
o avanço do fazer pedagógico, bem como da qualidade social da 
educação. Consideramos que partir das necessidades apresentadas 
pelos educandos no processo de construção do conhecimento é 
essencial e deverá determinar os conhecimentos a serem buscados e 
estudados na perspectiva de responder a suas demandas. Conforme 
argumenta Gutiérrez Rodriguez (2005, p. 14):

É preciso defender a ideia de que a unidade de formação deve 
ser a escola. Não se trata de uma mudança na situação física 
da formação, mas uma mudança em sua metodologia, em seus 
objetivos e em seus protagonistas. A escola não é só um lugar 
onde os professores ensinam, mas também um lugar onde eles 
aprendem, já que o processo de ensino deve ser entendido 
como um processo de investigação dos professores, que é em si 
mesmo formativo e que os agentes externos devem favorecer.

A equipe também conta com professores pesquisadores 
em fase de doutorado, mestrado e graduandos com Pesquisa em 
Iniciação Científica (Pibic), com contribuição como formadores ou 
como estudiosos da temática, bem como no registro, sistematização 
e análise dos dados levantados. Outro grupo que também contribuiu 
com a formação, foram os professores pesquisadores da educação 
básica, indicados por cada escola do Programa, para participarem 
das ações da pesquisa Obeduc, pois eles não só participavam como  
favorecidos da formação a eles direcionada, mas davam um retorno 
contínuo às coordenadoras da pesquisa e da formação na UFG do 
trabalho desenvolvido na formação em cada escola, apontando 



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 141

seus avanços e desafios e auxiliavam no planejamento de ações de 
formação na escola, ao dialogarem com a coordenação da escola e 
os formadores.

A formação continuada tomou como base a construção 
histórica que a rede municipal já havia desenvolvido e registrado 
em sua proposta pedagógica para atender a modalidade, tendo-a por 
base em suas reflexões junto ao coletivo de profissionais atendidos 
na formação, bem como tem buscado constituir possibilidades junto 
aos educadores, educandos e demais profissionais, na construção 
coletiva de um currículo que seja capaz de concretizar a integração 
da EJA com a EP.

Trata-se de uma formação que coaduna com a argumentação 
de Freire (1996), de que cada currículo deve ser elaborado em 
consonância com o público a que se destina, e para tal, cada professor 
deve conhecer a turma, os saberes e as experiências de vida; tal 
como “ensinar exige pesquisa, […] exige respeito aos saberes dos 
educandos” (p. 16); e também coaduna com a proposta freireana de 
diálogo, em que é na/pela palavra que os homens se fazem ao fazer 
e refazer o próprio mundo (Freire 1991).

A Proposta Política e Pedagógica da Educação de 
Adolescentes Jovens e Adultos (PPP da EAJA) da RME de Goiânia-
GO (Goiânia 2013) traz como marco teórico as discussões de Paulo 
Freire e a dimensão do sujeito histórico. Nessa ótica, a consideração 
em relação ao contexto de vida dos educandos, suas experiências 
e vivências na sociedade e o meio cultural são constituições 
imprescindíveis para o processo da aprendizagem. Conforme afirma 
Freire (2004), a educação é uma maneira de interferir na sociedade, 
daí a importância de envidar esforços para aproximar-se dessa 
realidade. Nesse sentido, é imprescindível que a educação seja uma 
ferramenta que possibilite a crítica e, dessa forma, o educando sinta-
se protagonista de seu tempo.

Na produção do conhecimento e na busca de uma 
aprendizagem significativa, a proposta reafirma sua preocupação 
em compor uma organização que procure superar a fragmentação 
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do conhecimento por meio de disciplinas isoladas. A perspectiva da 
interdisciplinaridade tem sido almejada, desde a proposta anterior, e 
algumas escolas vivenciaram experiências positivas, pois concebem 
o conhecimento como processo em que todas as disciplinas são 
importantes e qualificam as práticas educativas, quando concretizam 
o diálogo entre as mesmas.

Nesse sentido, a Base Curricular Paritária adotada pela 
EAJA, que tem assegurado a igualdade de carga horária a todas as 
disciplinas, é um espaço organizado para buscar o rompimento com 
a visão positivista dos “caixotes” isolados das disciplinas. Contudo 
este é um dos grandes desafios postos à formação continuada, como 
vivenciar o trabalho interdisciplinar no cotidiano escolar garantindo 
a integração da educação básica com a EP.

No ano de 2015, com a conclusão da EP no curso do Proeja-
FIC, em função do término da parceria financeira em que o IFG 
foi responsável pela contratação de pessoal com recursos advindos 
do Pronatec, foi proposto uma nova configuração para formação 
continuada: sem o professor formador, o coordenador pedagógico 
assumiu a formação continuada nas escolas, com a contribuição dos 
professores, apoios pedagógicos lotados nas Unidades Regionais 
de Ensino.3 A FE/UFG continuou no processo de coordenação 
dessa última etapa da formação continuada, promovendo encontros 
quinzenais com os referidos coordenadores das escolas e os apoios 
pedagógicos das Unidades Regionais de Ensino da SME. Também 
continuou o trabalho da pesquisa com os professores pesquisadores.

A participação dos educandos no projeto tem motivado a 
pensar o processo formativo à medida que vão conseguindo retornar 
aos professores suas satisfações e insatisfações no processo de 
ensino-aprendizagem, bem como expressar por meio de plenárias, 

3. As Unidades Regionais de Ensino são espaços de descentralização da Se-
cretaria Municipal de Educação de Goiânia-GO, as quais foram constituídas 
com objetivo de acompanhar as escolas espalhadas pelas cinco regiões da 
capital. O referido acompanhamento é pedagógico para contribuir com as 
várias dificuldades que compõe o processo de construção do conhecimento.
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questionários aplicados, entrevistas e diálogos estabelecidos, sua 
visão de como o trabalho da formação tem chegado nos processos de 
ensino-aprendizagem: seja avaliando as regências compartilhadas, 
os planejamentos das aulas, o trabalho coletivo, as aprendizagens 
ou dificuldades no processo.

A formação continuada: ações, limites,  
contradições e possibilidades

A formação continuada inicia-se com a eleição dos eixos 
orientadores: identidade, conhecimento e trabalho, tomados ora 
como princípios, como categorias e/ou como referencial teórico 
metodológico no processo formativo. O projeto extensão do 
Geaja prevê que a cada ano as temáticas seriam eleitas a partir 
das necessidades e demandas levantadas pelos participantes da 
formação: educadores, coordenadores e gestores de escolas de 
EJA, graduandos e pós-graduandos que participam da pesquisa 
do CMV e Obeduc, acompanhando as escolas, bem como dos 
professores formadores que participam do Proeja-FIC/Pronatec, e 
da sistematização das avaliações realizados ao final de cada ano 
com estes sujeitos.

A formação continuada teve início por meio de um curso 
inicial desenvolvido em janeiro/fevereiro de 2013, direcionado 
aos profissionais da educação da SME e com encontros coletivos 
realizados em cada uma das dez escolas. Em fevereiro/março de 
2013, e em julho/2014 o curso foi desenvolvido junto aos professores 
da educação profissional, formadores e apoios que atuariam nas dez 
escolas.

A partir de março de 2013, foi elaborado um calendário em que 
a cada 15 dias eram realizados encontros coletivos de planejamento 
e formação continuada nas escolas, abordando temáticas de 
aprofundamento sobre: currículo integrado, organização curricular 
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partindo da realidade dos educandos da EJA (tema gerador, projeto 
de ensino-aprendizagem, eixo temático), sujeitos da educação de 
adolescentes, jovens e adultos (EAJA), princípios e fundamentos 
éticos, políticos-pedagógicos (mundo do trabalho, reorganização 
pedagógica, trabalho coletivo e regência compartilhada), leitura e 
escrita.

À medida que os encontros quinzenais foram ocorrendo, 
outras temáticas foram demandadas pelas escolas, tais como a 
proposta pedagógica da RME, organização do trabalho pedagógico 
(planejamento, metodologias de ensino), avaliação, evasão e 
questões geracionais. Além dos encontros quinzenais, foi solicitado 
às equipes de formação que retornassem outras duas vezes por semana 
às suas respectivas escolas para acompanhamento e formação nas 
escolas, em pequenos grupos de professores, organizados ao longo 
do processo de formação, o que passou a ocorrer a partir de agosto 
de 2013.

No que concerne especificamente à concepção de formação, 
Freire (1997) analisa a questão sem desligar esta discussão da 
reflexão sobre a prática educativo-progressista na construção da 
autonomia de quem aprende. Nessa perspectiva, reforça a ligação 
entre o que é ensinado, os conteúdos, e o mundo de quem aprende, 
para que o currículo ganhe significado para o educando.

Pensar na concepção do trabalho também foi uma das 
tarefas colocadas para formação continuada, pois enquanto homens 
e mulheres trabalhadores/as e como sujeitos políticos,4 estamos 
certamente implicados em processos formativos nos quais resta 
sempre nos indagarmos em que medida a formação encontra o 
trabalhador, seu trabalho e seus saberes?

4. Como bem observa Brandão (2013, p. 13), “Não devemos nos esquecer que 
‘sujeito político’ possui em Paulo Freire a conotação do agente consciente-
e-crítico e, portanto, de uma pessoa criativamente ativa, corresponsável e 
participante da gestão e transformação de sua polis, o seu lugar de vida e 
destino”.
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Um desafio explicitado na formação continuada é a 
compreensão do trabalho enquanto constituição histórica do homem, 
na sua forma ontológica, argumentada e estudada por Marx (1987) 
e Lukács (1979). Ou seja, buscar outro olhar para além do capital 
que advoga a relação de força e de hegemonia, poder, dominação 
e violência. Pensar outra dimensão do trabalho como constituição 
humana é envolver a dinâmica social, a estética, a arte, a cultura, o 
lazer em uma dimensão de liberdade (Frigotto 2002)

Seguindo esse percurso de estudo e discussão, a formação 
continuada procurou esclarecer a diferença explícita, mas que por 
vezes, costuma aparecer como semelhantes ou iguais entre: mundo 
do trabalho e mercado de trabalho. Embora pareça ser uma discussão 
simples, cada um desses vocábulos “mundo” e “mercado”, marcam a 
concepção ideológica de poder. Nas palavras de Frigotto (2002, p. 24)

Ao enfatizar o mundo do trabalho, na sua historicidade, como 
relação social fundamental que não se reduz à ocupação, tarefa, 
emprego, mas que não os exclui, e que abarca o conjunto de 
relações produtivas, culturais, lúdicas, etc., estou querendo 
sinalizar que aí se situa o locus da unidade teórica e prática, 
técnica e política, ponto de partida e chegada das ações 
educativas que, na escola, nos sindicatos, na fábrica, interessam 
à luta hegemônica das classes populares.

Pensar em uma formação para o mercado de trabalho 
reafirma a condição desumana que ao longo da história a sociedade 
capitalista vem impondo aos trabalhadores, portanto a formação 
continuada optou pela concepção do mundo do trabalho, sobretudo 
pela dimensão ominilateral5 que essa concepção incorpora.

5. Na argumentação de Gramsci (2004), preparar o homem na forma omnila-
teral, quer dizer, na sua totalidade, na sua capacidade transformadora, o que 
não significa se submeter ao mundo da produção.
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Nessa ótica o trabalho apresenta a dimensão do pensar o 
homem em sua totalidade. Dessa forma, os educadores e demais 
profissionais de educação, veem o educando como sujeito com 
sua potencialidade de transformar a realidade e não simplesmente 
submetê-lo ao mundo da produção, nas palavras de Engels e Marx 
(1980, p. 25) a construção das ideias: “[...] de representações e da 
consciência está em primeiro lugar direta e intimamente ligada 
à atividade material e ao comércio material dos homens; é a 
linguagem da vida real. O que significa dizer que toda produção do 
pensamento intelectual dos homens e mulheres são advindas das 
relações materiais que estes travam na sociedade”

A perspectiva de assegurar a discussão do fazer pedagógico, 
entrelaçado com essa concepção da educação, e como projeto 
emancipatório, o estudo e as discussões dos textos buscaram 
reforçar a escolha pelo currículo integrado. Para Ramos (2005) a 
dimensão filosófica, traduz a concepção de formação humana, que 
acolhe a totalidade da vida humana; trabalho, ciência e cultura. A 
educação básica não pode ser apartada da educação profissional, 
dessa forma, o caráter da integração coaduna com a superação da 
divisão histórica do homo faber em homo sapiens (Gramsci 2004, p. 
53), entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. 

O currículo integrado compreende a perspectiva da 
formação humana, essencial para condição emancipatória dos 
homens e mulheres dessa sociedade. Garante aos jovens e adultos 
trabalhadores uma formação completa para a leitura do mundo e 
para sua atuação enquanto sujeitos históricos de sua sociedade. 
Apresenta-se como uma possibilidade de inserção social, para 
aqueles que foram obrigados a se afastarem do processo de 
escolarização pelas próprias condições concretas de existência.

Para Ramos (2005), a integração de conhecimentos gerais 
e específicos como totalidade, significa rescindir da fragmentação 
das ciências: a integração é a possibilidade de constante diálogo 
entre as disciplinas. Busca a superação da dicotomia entre os 
conhecimentos gerais dos conteúdos escolares e, os conhecimentos 
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específicos da formação profissional. O fazer pedagógico baseado 
na interdisciplinaridade, torna-se condição essencial, pois propõe, 
como método de construção do conhecimento na sua totalidade, 
pela relação e diálogo entre os conceitos de cada disciplina. 

A RME de Goiânia, historicamente tem realizado a discussão 
da interdisciplinaridade, registrado na própria proposta pedagógica 
desde 2002. Porém, a concretização dessa concepção continua sendo 
uma dificuldade. Portanto, foi necessário retomar o estudo e debate 
da interdisciplinaridade na formação continuada, com a dimensão 
da totalidade dos conhecimentos, sobretudo porque as disciplinas da 
educação profissional passaram a ser realidade concreta no currículo 
da educação básica integrada à educação profissional.

Dessa forma, a discussão do currículo integrado tem sido 
desde o início da formação continuada em 2013, foco de debate e 
estudo. A definição pela organização curricular por eixo temático, 
temas geradores ou projetos de ensino-aprendizagem; e a regência 
compartilhada, foram escolhas e possibilidades com o objetivo de 
concretizar o currículo integrado, não sem resistências de alguns 
profissionais, que relutam e querem continuar em suas caixas 
separadas.

Assim, a pesquisa, a sistematização e o acompanhamento à 
formação continuada tem apontado a grande dificuldade de inserir, 
na prática pedagógica o currículo integrado. Por outro lado, os 
professores pesquisadores do Obeduc, que se encontram nas dez 
escolas, têm apresentado que a formação continuada promoveu uma 
mudança significativa na prática cotidiana da escola, principalmente, 
no diálogo com os educandos, tornando a escola mais próxima 
desses sujeitos, dessa forma, eles conseguem ressignificar o espaço 
escolar e os educandos se sentem sujeitos de direitos no processo de 
aprendizagem.

Outro desafio que interferiu na formação continuada refere-
se à estrutura organizacional da oferta do Proeja-FIC/Pronatec, 
que desde 2013 teve problemas com a aquisição do material para 
viabilização do trabalho da EP, e no que tange ao pagamento de 
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bolsas aos educandos, houve, no decorrer dos dois anos, atraso 
nesse pagamento, assim como no pagamento dos professores da EP 
e dos formadores.

Em 2014, no registro dos limites e contradições apontados 
no processo da formação continuada, destacamos que houve 
problemas desde o início do ano, em função dos recursos que não 
chegaram, além de problemas burocráticos, como atrasos, tanto 
nos pagamentos quanto na própria contratação dos professores 
do campo profissional, o que inviabilizou, no primeiro semestre, 
o diálogo entre os profissionais e a concretização do currículo 
integrado. Contudo, no segundo semestre, a situação da contratação 
foi resolvida, mas permaneceram ainda os problemas de aquisição 
do material didático-pedagógico da EP, dos pagamentos de bolsas 
dos alunos e dos profissionais contratados pelo IFG.

A formação continuada não deixou de ser desenvolvida, 
contou com os professores pesquisadores nesse período. No entanto, 
os limites impostos pela condição da estrutura constituíram-se 
numa contradição, já que a não contratação dos profissionais da 
EP impossibilitou a concretização do currículo integrado, mote da 
formação continuada.

A escuta aos educadores e educandos, por meio dos 
questionários, das dez escolas, possibilitou mais uma forma de 
avaliação da formação continuada, bem como a constituição de 
dados para serem analisados pelos pesquisadores. A abordagem 
qualitativa tem oportunizado a análise de pequenos processos, por 
meio do estudo e reflexão das ações pedagógicas realizadas pelos 
educadores na sua forma individual, bem como na coletiva.

O cenário da formação continuada de professores evidencia 
um campo de debates e embates acerca de sua legitimidade e 
efetividade. Por um lado, há leis que implementam a formação 
continuada com um caráter declaradamente de reparação das 
ineficiências da formação inicial dos professores, bem como do 
propósito de regulação do trabalho docente. Partindo, portanto, 
dessa concepção de uma necessidade de “atualização” da prática 
docente, têm-se ainda, autores que pensam estratégias para tornar 
o exercício educativo mais ajustado ao que a realidade demanda.
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Diante do contexto acima exposto, bem como da realidade 
encontrada nas escolas (evasão, violência, falta de professores), 
principalmente na EAJA, em que a formação inicial não fornece 
elementos suficientes para o trabalho com essa modalidade da 
educação, reconhece-se a necessidade da formação continuada dos 
professores como tentativa política de melhorar o cenário educativo 
que envolve principalmente, o educando trabalhador. No entanto, 
vale ressaltar que se compreende o processo educativo como um 
processo mais amplo, em que diferentes elementos contribuem para 
as situações encontradas na escola, na sala de aula, entre eles, a falta 
de políticas públicas que garanta uma educação de qualidade para 
todos. Nesse sentido, a formação continuada oferecida ao professor 
não pode ser vista como a resolução dos problemas educativos, 
pois dessa maneira estar-se-ia minimizando os problemas e as 
responsabilidades do sistema e focando apenas no trabalho docente, 
na prática do profissional. De acordo com Alves (2010, p. 30), 
o inconveniente “de ver as pessoas como o problema, [é que se] 
ao final da formação, se as práticas não mudaram”, elas podem 
ser apontadas como as responsáveis por problemas que são mais 
complexos.

A formação continuada dos professores da Rede Municipal de 
Educação de Goiânia no âmbito da EJA, com vistas a uma formação 
específica considerando os sujeitos da modalidade advém do início da 
década de 1990, quando foi criado o Projeto AJA. Na última década 
essa formação tem sido desenvolvida pelo Centro de Formação dos 
Profissionais da Educação (CEFPE) e estão divididas em: Grupos 
de Trabalho e Estudo (GTE); Oficinas; Cursos e Simpósios. No 
Proeja-FIC/Pronatec a formação continuada dos educadores foi 
proporcionada pela Faculdade de Educação da Universidade Federal 
de Goiás (FE/UFG), que acontecia por meio de:

• Encontros coletivos das 10 escolas: Curso inicial 
desenvolvido [junto ...] aos profissionais da educação da 
SME de Goiânia e [...] junto aos professores da educação 
profissional, formadores e apoios que atuarão nas dez 
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escolas que desenvolverão o Proeja FIC/Pronatec, com 
vistas a direcionar os trabalhos a serem desenvolvidos 
na experiência (princípios, horários, composição das 
turmas, proposta pedagógica, forma de organização 
curricular, relatos de práticas pedagógicas etc.), bem como 
a apresentação das trocas de experiências dos trabalhos 
desenvolvidos no Proeja do IFG e o Proeja FIC. Haverá 
um seminário de avaliação e trocas de experiências ao 
final de cada semestre, sendo em junho e em novembro.

• Encontros nas escolas: são realizados encontros quinzenais 
de formação dos professores, coordenadores, apoios e 
gestores, abordando: temáticas de aprofundamento sobre 
currículo integrado, organização curricular que parta da 
realidade dos educandos da EJA (tema gerador, projeto de 
ensino-aprendizagem, eixo temático), sujeitos da educação 
de adolescentes, jovens e adultos (EAJA), princípios 
e fundamentos ético-político-pedagógicos, proposta 
pedagógica da EAJA, organização do trabalho pedagógico 
(planejamento, metodologias de ensino...), avaliação, 
evasão, questões geracionais, entre outros temas levantados 
pelas dez escolas que compõem a experiência do Proeja FIC/
Pronatec. Duas vezes por semana haverá acompanhamento 
e formação nas escolas, em grupos menores de professores, 
organizados ao longo do processo de formação.

• Formação de formadores: trata-se da formação dos 
profissionais com comprovada experiência em EJA e/ou 
educação profissional, selecionados pelo IFG e UFG [ou 
os coordenadores e apoios das UREs], que acompanharão e 
contribuirão na formação dos professores nas dez escolas, 
que se reúnem semanal/quinzenalmente para estudo 
e formação/planejamento dos encontros nas escolas. 
(Rodrigues e Machado 2013, p. 2)

O trabalho desenvolvido nesse processo compreendia a 
formação continuada em serviço como espaço de reflexão sobre a 
prática, com temas a serem trabalhados a partir da demanda dos 
próprios educandos. A formação ocorria nos encontros na FE/UFG, 
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em que além de proporcionar espaço para estudo aos envolvidos no 
processo, a partir da escuta a suas demandas no desenvolvimento 
do trabalho junto ao coletivo de suas respectivas escolas, também 
proporcionava coletivamente dialogar e construir estratégias de 
intervenção nesses espaços educativos. Dado que “[...] a formação 
continuada deve voltar-se para a atividade reflexiva e investigativa, 
incorporando aspectos da diversidade e o compromisso social com 
a educação e a formação socialmente referenciada dos estudantes” 
(Brasil 2006, pp. 23-24).

No âmbito da formação continuada em serviço dos 
professores da EAJA uma das preocupações pensadas no Proeja-
FIC/Pronatec, era que ocorresse articulada a outras ações, e se 
garantisse que esta acontecesse também na própria escola porque a 
singularidade de cada espaço, assim como dos sujeitos, é relevante 
para o desenvolvimento do processo educativo, “no sentido não 
apenas de compreendê-lo, como também de encontrar estratégias 
de ensino capazes de tocar o seu universo” (Goiânia 2013a, p. 47).

Esse processo foi possível ao pensar e criar estratégias de 
superação do modelo de formação continuada pensada apenas 
enquanto instrumento de adequação a novas práticas enquanto 
pacotes a serem implementados ou treinar o professor para 
um fazer pedagógico específico.  A formação continuada do 
Proeja-FIC/Pronatec, promovida via extensão pelo Geajada FE/
UFG e por meio da Pesquisa Obeduc na parceria com a SME de 
Goiânia, como uma tentativa de superação da formação como  
busca atuar com os educadores e não para eles na perspectiva de 
construir uma formação continuada norteada pelo trabalho como 
princípio educativo na formação integral dos sujeitos (educandos 
e educadores). A formação continuada em curso foi pensada 
coletivamente pela integração e práticas interdisciplinares na 
construção, sistematização, desenvolvimento, registro e avaliação 
do currículo integrado; pelo trabalho coletivo que toma educadores 
como profissionais que demandam sempre uma “formação humana 
laboral, cultural e técnico-científica” (Ciavatta e Ramos 2011, p. 31) 
contínua no desenvolvimento da sua práxis e construída no diálogo 
entre os pares.
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A voz dos professores e educandos

Em 2013 a formação continuada certificou 180 profissionais 
(professores da educação básica e EP, coordenadores, diretores, 
supervisores), 20 formadores e 06 pesquisadores; e em 2014 
foram 160 profissionais (professores da educação básica e EP, 
coordenadores, diretores, supervisores), 10 formadores e 7 
pesquisadores, os quais têm participado e construído coletivamente 
o processo de formação continuada dos profissionais da RME de 
Goiânia e contratados pelo IFG.

Ao longo do processo de formação foram aplicados 
questionários avaliativos da experiência junto aos sujeitos 
educandos, educadores, gestores, formadores e professores 
pesquisadores (em junho e dezembro de 2013, e ao final de 2014). 
Os questionários de 2013 e 2014 foram tabulados e analisados e 
os utilizaremos para análises dos dados qualitativos e quantitativos 
dos sujeitos, bem como depoimentos colhidos no Seminário de 
Formação Continuada, realizado em janeiro de 2015.

Em 2013, dos 49 professores respondentes ao questionário 
de avaliação, 68% consideraram a formação continuada em 
serviço positiva (sendo que destes 50% consideram a formação 
continuada realizada como necessária/importante/muito boa/
ótima/deve continuar; 14% avaliaram que a formação proporciona 
conhecimento/contribui para o aprimoramento profissional; 4% a 
tomaram como boa, porém necessita de novas metodologias); já 
22% fizeram alguma ressalva ou não respondeu: sendo que 4% 
consideraram que faltaram textos práticos ou que houve muita teoria; 
4% disseram que na sua implementação necessita de mais diálogo 
e democracia; 4% a tomaram como repetitiva; 2% consideraram 
pouca a participação dos professores; 4% falaram que se deveria 
focar mais os assuntos do dia a dia e 4% não responderam.

Dentre os 25 gestores (diretores e coordenadores 
pedagógicos) que responderam ao questionário, em 2013, apenas 
42% participaram das formações e destes, a maioria (72%) 
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considerou-a importante, sendo que 26% consideraram serem os 
temas interessantes para a compreensão da proposta do Proeja-FIC e 
a prática pedagógica dos profissionais; 6% destacaram a necessidade 
dos professores participarem mais; 9% afirmaram ser a formação 
significativa e que contribuiu na produção dos participantes, em 
especial na formação em pequenos grupos de estudo semanais; 
10% a consideraram boa, mas muito teórica; 21% consideram que a 
formação contínua contribuiu no desenvolvimento da experiência, 
contrapondo-se a outros que fizeram alguma restrição (13%). Estes  
sugeriram separar a formação do planejamento (5%); destacaram a 
utilização de textos longos (3%); afirmaram que o formador antes 
não dava espaço para participação (5%) e 10% informaram que 
nem sempre participarem da formação e ainda 5% ponderaram 
que a proposta da formação/Programa não se efetivou ainda. De 
todos os respondentes que atuam na gestão 58% consideraram que 
a formação ajudou a superar as dificuldades, esclarecer dúvidas, 
articular teoria e prática, compreender e desenvolver a proposta.

Ainda foram destacadas como contribuições para a formação 
continuada para 2014: 20% sugeriram que ela pudesse continuar/
auxiliar nos planejamentos das aulas; 13% ter mais materiais 
para as aulas práticas; 20% dar continuidade ao estudo sobre a 
interdisciplinaridade e o currículo integrado; 40% incentivar a 
participação dos professores com realização de atividades variadas; 
7% voltar-se para a realidade da escola (articular teoria e prática).

Em 2013, entre os 298 educandos ouvidos, 85% consideraram 
que a nova forma de organização e as aulas ministradas foram muito 
boas; 10% não gostaram; 3% não gostaram e 2% às vezes. Nas 
justificativas nos questionários respondidos pelos educandos, para 
avaliação positiva aparecem:

“a atuação docente é melhor (mais atenção, criatividade e 
comunicação com os alunos)”; “melhorou a aprendizagem”; 
“por poder cursar conjuntamente EB e EP”; “ajuda em nosso 
trabalho”; “aula compartilhada é muito bom: um explica e 
outro auxilia”; “a escola está funcionando bem; por ser mais 
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organizado”; “chance a mais de conhecimento, professores 
capacitados”; “interação entre as matérias, mais horários”; 
“aprendizagem demanda empenho do aluno”; sem justificativa 
“por que gostei/por que é bom”; “pela dinâmica/organização/
formação profissional”; “aulas mais longas”; “pela metodologia”; 
“pelo auxílio financeiro”; “estimula os alunos a estudar”. 

Ao mesmo tempo que as justificativas explicitam elementos 
que trazem a tona a relação do processo ensino-aprendizagem, 
regências compartilhadas que se efetivaram e possibilitaram melhor 
aprendizagem, mais organização da escola e do trabalho pedagógico 
pela via dos planejamentos coletivos e individuais, integração 
entre os profissionais e a forma da organização da escola que se 
reorganizou (aulas mais longas, dinâmicas etc.) para que o trabalho 
interdisciplinar e coletivo ocorresse a contento. Contraditoriamente, 
as justificativas para aqueles que não gostaram da experiência, são 
apresentados argumentos que explicitam a não (re)organização para 
que as docências compartilhadas ocorressem, como podemos ver 
pelas falas a seguir:

“as aulas têm um período muito curto para serem 
compartilhadas”; “começou no meio do ano”; “quantidade 
de aulas por disciplina é pouca”; “aulas de duas matérias 
ao mesmo tempo desconcentra/um pouco confuso”; “tira 
a liberdade”; “alguns não dão aula direito”; “escola chata, 
indisciplina na escola”; “desorganização/falta de integração”; 
“ausência de professores”; “metodologia da EP/organização”; 
“faltou organização dos professores e alunos”. 

Já em 2014, em função da greve nas escolas da Rede Municipal 
de Educação de Goiânia e dos formadores contratados pelo IFG, 
foram poucos profissionais que responderam ao questionário de 
avaliação. Dos 39 que responderam, a maioria considerou que:

“a formação foi fundamental para o processo de 
desenvolvimento do Programa”; “[...] amei estar em sala de 
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aula com alunos que ainda desejam algo na educação e pela 
educação. [...]”; “[...] serviu como mais uma experiência 
positiva apesar de tudo. Estudei, aprendi, errei, acertei e foi 
muito boa essa oportunidade de conhecer uma nova realidade 
dentro da EAJA”; “Para mim foi e é extremamente importante 
e positiva a experiência”; “Achei essa experiência muito boa, 
verifico que a proposta pedagógica é excelente. Tenho ressalvas 
pelo tempo de ser apenas 2 anos e meio para qualificação [...]”; 
“Foi uma ótima experiência apesar dos desafios encontrados”; 
“Foi muito positiva. Porém, grandes desafios ainda serão 
enfrentados junto ao coletivo para que o programa ocorra de 
forma efetiva em sua continuidade”; “Foi diferente e animadora 
a experiência com o programa”; “De forma geral o programa foi 
bom, em que ressalto as seguintes questões: o ótimo nível dos 
professores do IFG, que gerou aprendizagens significativas para 
muitos educandos; a proximidade do IFG com estes educandos, 
gerando possibilidades que até então não existiam, como o 
ingresso nesta instituição para o ensino médio e as situações 
de estudo que ocorreram na instituição”; “Foi uma experiência 
única, tivemos momentos agradáveis e outros nem tanto. Mas 
em um contexto geral podemos avaliar como bom”.

Entre os que não concordam ou consideraram negativo a 
experiência da integração da EJA com a EP, pela via do Proeja-FIC 
e a constituição do currículo integrado reportam a aspectos como: 
“acho que a carga horária das matérias tradicionais ficou muito 
reduzida”, “as aulas compartilhadas não funcionam e os alunos 
ficam sem conteúdos...”; “acho que estes cursos deveriam ser fora 
do horário escolar”.

Embora os dados revelem a importância da formação e o 
quanto ela tem contribuído para um fazer pedagógico significativo 
junto aos educandos da EJA, a prática contínua do fazer e pensar 
criticamente sobre a prática pedagógica é imprescindível. O pensar 
sobre as resistências veladas dos educadores, no âmbito individual 
ou do trabalho coletivo é outro elemento salutar. E nesse processo a 
formação do educador deve ser constante, em especial a formação em 
serviço que proporcione a reflexão crítica sobre a sua ação pedagógica.
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Já dos 210 alunos que responderam ao questionário em 2014, 
93% explicitam que gostaram da nova organização da EJA com EP 
e das aulas ministradas, e 7% não gostaram, justificando:

GRÁFICOS 1 e 2 – Avaliação da nova organização da EJA

Fonte: Elaborados pelas autoras.

E ao serem indagados se perceberam se houve planejamento 
das aulas compartilhadas observou-se:

GRÁFICO 3 –  Avaliação das aulas compartilhadas

Fonte: Elaborado pelas autoras.
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Portanto podemos dizer que os educandos apontaram em 
média uma aprovação de 89% da nova organização e das aulas 
ministradas ao longo dos 2 anos. E houve escola em que 97% dos 
alunos disseram gostar das docências compartilhadas e do curso. As 
justificativas foram:

“a atuação docente é melhor (há mais atenção, criatividade e 
comunicação com os alunos)”, “melhorou a aprendizagem/
estou aprendendo mais”, “gostei de cursar junto até a 8ª e 
uma profissão”, há “aulas mais longas”, “pelo diálogo”, “por 
que gostei”, “pela dinâmica/organização”, “pela formação 
profissional”, “pela metodologia utilizada”.

Percebemos uma mudança de postura em grande parte 
dos alunos, que de uma visão tradicional de escola, mudaram seu 
olhar frente ao seu papel e o papel do professor na construção do 
conhecimento, mostraram-se abertos para o diálogo dos pares entre 
si e com os educadores, abrindo-se para o aprendizado significativo 
e consequente no decorrer das aulas, com uma visão mais crítica do 
ser humano e entre ele e o mundo.

Considerações finais

Os professores, assim como os educandos, buscaram com 
esta experiência do Proeja-FIC, o conhecimento mais aprofundado 
por meio dos estudos e do diálogo, que possibilitou encontrar 
caminhos na formação, o diálogo entre os professores sobre a 
prática pedagógica, a criatividade e criticidade docente; bem como 
um ensino e um aprender significativos que contribuíram com a 
permanência e aprendizagem dos educandos da modalidade. É 
nesse diálogo crítico, criativo e de pesquisa permanente que as 
práticas pedagógicas foram refletidas, algumas consolidadas e 
outras necessitam ser ressignificadas.
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Os que se encontravam envolvidos com o Projeto, após 
participarem da formação conseguiram obter um maior conhecimento 
sobre a modalidade EJA, quais são suas especificidades, quais são os 
sujeitos pertencentes a tal modalidade, a organização do currículo em 
uma perspectiva interdisciplinar e integrada, com uma metodologia 
de ensino que parte da realidade dos educandos trabalhadores da 
EJA, organizada por temas geradores/eixos temáticos ou projetos 
de ensino aprendizagem. 

Trata-se de um processo feito coletivamente, de forma 
dialógica, contando com a contribuição de todos os envolvidos, os 
quais trouxeram para a formação os desafios, dificuldades na prática 
cotidiana, experiências tanto negativas quanto positivas, saberes 
e conhecimentos, o que favoreceu nessa troca que os professores 
refletissem sobre o seu trabalho, contribuindo para a construção 
de uma práxis cada vez mais intencionada e significativa para os 
trabalhadores educandos. 

Também a prática do planejamento coletivo, interdisciplinar 
e integrado coerente com a Proposta Político-Pedagógica da EAJA 
foi um desafio vivenciado de aprendizagem contínuo, em que os 
momentos de estudo e formação contemplavam o âmbito teórico e a 
prática construída coletivamente deste fazer-pensar. 

Já o registro, sistematização e divulgação, da experiência 
vivenciada no Proeja-FIC e Proeja-FIC/Pronatec no Portal do 
Fórum Goiano de EJA no período de 2010 a 2015, em especial no 
âmbito da formação continuada e seus resultados foi uma conquista 
para a modalidade, pois possibilita compor e divulgar sua história, 
uma história negada ao longo do contexto histórico da educação 
brasileira, que ainda conta com milhões de analfabetos e daqueles 
que não concluíram a educação básica. 

Referências bibliográficas

ALVES, Wanderson Ferreira (2010). “Gestão escolar e o trabalho 
dos educadores: da estreiteza das políticas à complexidade 



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 159

do trabalho humano.” Sociedade e Educação, vol. 1, nº 110, 
Campinas, pp. 17-34, jan/mar. 

ANDRADE, Eliane Ribeiro (2004). “Os jovens da EJA e a EJA 
dos jovens”, in: OLIVEIRA, Inês Barbosa e PAIVA, Jane 
Educação de Jovens e Adultos. Rio de Janeiro: DP&A, pp. 
43-54.

BARRETO, José Carlos e BARRETO, Vera (2005). Um Sonho 
que não Serve ao Sonhador. In: Construção Coletiva: 
contribuições à Educação de Jovens e Adultos. Brasília: 
Unesco, MEC, RAAAB. 

BRANDÃO, Carlos, R. (2013). “Prefácio: cinquenta e um anos 
depois”, in: STRECK, Danilo e ESTEBAN, Maria T. (org.) 
Educação popular: lugar de construção social e coletiva. 
Petrópolis: Vozes.

BRASIL (2006). Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Jovens e Adultos: Documento Base. Brasília: Ministério 
da Educação/ MEC, Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica.

________. (2007). Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Jovens e Adultos – Formação Inicial e Continuada/Ensino 
Fundamental: Documento Base. Brasília: Ministério da 
Educação/ MEC, Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica.

CIAVATTA, Maria (2009). Mediações históricas de trabalho e 
educação – Gênese e disputas na formação dos trabalhadores 
(Rio de Janeiro, 1930-60). Rio de Janeiro: Lamparina, 
CNPQ, Faperj.

CIAVATTA, Maria e RAMOS, Marise (2011). “Ensino Médio e 
Educação Profissional no Brasil: Dualidade e fragmentação.” 
Revista Retratos da Escola, vol. 5, nº 8, Brasília, pp. 27-41, 
jan/jun.



160 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

FREIRE, Paulo (1987). Pedagogia do Oprimido. Rio de Janeiro: 
Paz e Terra.

________. (1988). A importância do ato de ler: em seis artigos que 
se completam. 22ª ed. São Paulo: Cortez.

________. (1991). A educação na cidade. São Paulo: Cortez Editora.

________. (1997). Política e educação. São Paulo: Cortez. 

________. (2001). A importância do ato de ler: em três artigos que 
se completam. São Paulo: Cortez.

________. (2004). Pedagogia da Autonomia – Saberes Necessários 
à Prática Educativa. 3ª ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

FREIRE, Paulo e SHOR, Ira (1986). Medo e ousadia: o cotidiano 
do professor. Rio de Janeiro: Paz e Terra.

FRIGOTTO, Gaudêncio et al. (2002). Trabalho, conhecimento, 
consciência e a educação do trabalhador: impasses teóricos 
e práticos. (Trabalho e Conhecimento: dilemas na educação 
do trabalhador). São Paulo: Cortez, pp. 13-26.

________. (2007). “A relação da educação profissional e 
Tecnológica com a universalização da Educação básica.” 
Educ. Soc., vol. 28, nº 100, especial, Campinas, pp. 1129-
1152, out. Disponível em: http://www.cedes.unicamp.br. 
Acesso em: 20/04/2014.

________. (2010). “A relação da educação profissional e tecnológica 
com a universalização da educação básica”, in: MOLL, 
Jaqueline e colaboradores (org.) Educação profissional e 
tecnológica no Brasil contemporâneo: desafios, tensões e 
possibilidades. Porto Alegre: Artmed, pp. 26-41.

GOIÂNIA (2010). Proposta Político Pedagógica da Educação 
de Adolescentes, Jovens e Adultos. 2010-2014. Goiânia: 
Secretaria Municipal de Educação. Disponível em: http://
lesec.icb.ufg.br/uploads/263/original_PROPOSTA_
APROVADA.pdf. Acesso em: 14/03/2014.



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 161

GRAMSCI, Antonio (1979). Os intelectuais e a organização da 
cultura. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira.

________. (2000[2004]). Cadernos do cárcere, vol. 2. Trad. de 
Carlos Nelson Coutinho; coedição, Luiz Sérgio Henriques 
e Marco Aurélio Nogueira. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira.

GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, José Antonio (2005). “La formación 
permanente.” Oraganización y Gestión Educativa, vol. 13, 
nº 3, Madrid, pp. 13-15, may/jun. 

LUKÁCS, György (1979). Ontologia do ser social. Trad. De Carlos 
Nelson Coutinho. São Paulo: Livraria Editora Ciências 
Humanas.

MARX, K. e ENGELS, F. (1980). A ideologia alemã. Trad. de 
Conceição Jardim et al. Lisboa: Editorial Presença, pp. 11-
102.

MARX, K. (1987). Terceiro manuscrito econômico-filosófico. In: 
Os pensadores: Marx. São Paulo: Nova Cultural, vol. 1, pp. 
169-214.

RAMOS, M. N. (2013). “Possibilidades e desafios na organização 
do currículo integrado”, in: RODRIGUES, M. E. de e C. 
MACHADO, M. M. Projeto da formação continuada. 
Goiânia, digitado.

VYGOTSKY, L. S. (1991). A formação social da mente – O 
desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. São 
Paulo: Martins Fontes.





EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 163

capítulo 8
FORMAÇÃO DE PROFESSORES E EDUCAÇÃO 
DE JOVENS E ADULTOS: ALGUMAS REFLEXÕES 
A PARTIR DA EXPERIÊNCIA FORMATIVA NO IFG1

Mad´Ana Desirée Ribeiro de Castro

Introdução

Quase dez anos após a implantação e implementação de 
cursos vinculado à Educação de Jovens e Adultos no IFG, por 
meio do Programa Nacional de Educação Profissional integrada à 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos 
(Proeja), é possível afirmar que uma trajetória significativa dessa 
modalidade foi construída no interior da instituição. Assim, muitos 
avanços, muitos desafios, muitas dificuldades deram (dão) o contorno 
a essa história, contraditória, mas sobretudo esperançosa em relação 
à perspectiva de efetivação de uma educação emancipatória.

Assim, este artigo procura, a partir dessa história em 
construção, apreender parte deste contexto, mais especificamente 

1.  Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
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(re)colocar em debate a formação de professores para a Educação 
de Jovens e Adultos em uma instituição pública de Educação 
Profissional e Tecnológica.

A exposição e análise da temática estão estruturada em 
quatro partes: as primeira e segunda, buscam revelar que a 
formação de professores é desafio tanto para a Educação de Jovens 
e Adultos quanto para a Educação Profissional e Tecnológica. 
Como fundamento, há convergência entre uma formação precária 
e marginal de professores para estas modalidades educativas 
e sua trajetória histórica. A terceira, traz apontamentos sobre a 
experiência formativa implementada pelo IFG ao longo desses anos 
e que culmina com a inserção da Educação de Jovens e Adultos 
em todas as licenciaturas da instituição. A última parte, analisa os 
depoimentos dos licenciandos que vivenciaram esta formação.

Assim, para esta reflexão foram ouvidos dois licenciados e 
um licenciando do curso de História, ofertado no Campus Goiânia 
que ao mesmo tempo em que fizeram a disciplina de Educação 
de Jovens e Adultos, participaram como graduandos bolsistas da 
pesquisa Capes/Obeduc e ajudaram a organizar o encontro Diálogos 
EJA em 2013 e 2014 no IFG e também uma gestora vinculada à Pró-
Reitoria de Ensino e que esteve envolvida no trabalho de ampliação 
das licenciaturas e na construção dos projetos pedagógicos. Utilizar-
se-á as seguintes representações para organizar os depoimentos no 
texto: licenciado/a 1 e licenciado/a 2, licenciando/a 1 e gestor/a 1.

Por fim, ressalta-se que a escuta a esses sujeitos tem 
como objetivo possibilitar reflexões e apreensão de pistas sobre 
a necessidade de formação de professores sobre a temática da 
Educação de Jovens e adultos. 

A formação de professores para a educação 
profissional e tecnológica: uma demanda histórica

A Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica 
é constituída hoje por 562 unidades, o que revela um processo 
significativo de expansão desta rede, pois entre 1909 a 2002 possuía 
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140 unidades existentes em todo país. Vários são os desdobramentos 
desta ação em termos de abrangência territorial, de organização 
administrativa e, fundamentalmente, de aprofundamento e 
complexificação da atuação pedagógica. Isto porque a Rede Federal 
passa a ofertar cursos de diversos níveis e modalidades, ou seja, 
cursos técnicos integrados, inclusive na modalidade de educação de 
Jovens e Adultos, cursos técnicos subsequentes, cursos de formação 
inicial e continuada, cursos superiores de licenciatura, tecnologia e 
bacharelado e cursos de pós-graduação lato e stricto sensu. Além da 
atividade relativa ao ensino, os docentes e discentes participam de 
ações vinculadas à pesquisa e extensão (Brasil 2008).

Essa nova institucionalidade cria várias demandas, além 
de acentuar características já presentes na educação profissional e 
tecnológica do país. Uma dessas relaciona-se à questão da formação 
de docentes para atuar na educação profissional e tecnológica. Diante 
do atual contexto da Rede, Machado (2011, p. 690) destaca 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.

A expansão da Rede coloca em evidência também a história 
da formação de professores para a EPT no Brasil. Esta foi/é marcada 
por cursos e programas especiais de formação de professores. 
Assim, desde 1917, quando se constituiu a primeira Escola Normal 
de Artes e Ofícios Wenceslau Braz esta formação é tida como 
“espécie diferente”. Na década de 1940, com a instituição das Leis 
Orgânicas de Ensino se estabelece uma maior diferenciação, criando 
cursos de formação docente para os ensinos industrial, comercial, 
agrícola e normal. Somente em 1971, com a Lei nº 5.692/71, houve 
a possibilidade de integrar ao ensino profissional, o ensino médio. 
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Contudo, pouco antes, foram instituídos, por meio da Portaria nº 
432 de 19 de julho de 1971, dois cursos emergenciais para licenciar 
ou qualificar pedagogicamente os docentes da EPT. A Lei nº 9.394 
manteve a prerrogativa de diplomados em nível superior realizarem 
programas de formação pedagógica. Esta indicação foi regulamentada 
pela Resolução n º 02/97 que previu o estabelecimento de normas 
específicas para a preparação de professores para as disciplinas 
de cunho técnico e prazo de cinco anos para avaliação desta ação 
pelo Conselho Nacional de Educação. Contudo, nenhuma destas 
indicações foi cumprida. Por fim, em 2006, foi aprovado o Parecer 
nº 5 do Conselho Nacional de Educação que se manifestou favorável 
à manutenção dos programas específicos de formação para a EPT e 
indicou a revogação da Resolução nº 02/97 do Conselho Nacional 
de Educação que prevê carga horária insuficiente para a formação 
destes professores. Contudo, a minuta de Resolução oriunda do 
Parecer nº 05 ainda não foi aprovada. (Machado 2011).

Shiroma e Lima Filho (2011) destacam ainda que a presença 
da formação integrada realizada por meio da construção de um 
currículo que compreende tanto a formação profissional como a 
formação geral, é também propulsor de demandas para a formação 
de professores.

A formação de professores para a Educação  
de Jovens e adultos: outra demanda

Neste contexto, tanto de expansão quanto de necessidade de 
uma política de formação docente voltada para os docentes da EPT, 
é que a Rede passa a ofertar a Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
com vistas à elevação de escolaridade. E esta se realiza por meio da 
formação técnica integrada à educação básica

A questão da formação de docentes para atuar na Educação 
de Jovens e Adultos também possui uma marca fundamentada em 
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ações pontuais, aligeiradas e descontínuas. Neste sentido, Ventura e 
Bomfim (2015, p. 211) afirmam que se assemelha às características 
da EJA, pois esta é “alvo de metas modestas, políticas descontinuadas 
e fragmentadas, iniciativas focais e aligeiradas, a EJA traduz um 
projeto societário no qual a universalização da educação básica de 
qualidade para todos vem sendo assunto menor. ” 

Como desdobramento, apreende-se que a ação docente na 
EJA tem sido realizada por professores motivados apenas pela boa 
vontade e idealismo e isto tem colaborado para o uso de métodos, 
conteúdos e processos de ensino-aprendizagem infantilizados 
(Ventura e Bomfim 2015, p. 217) e/ou que são meramente 
transpostos de outros níveis e modalidades de educação. 

Neste mesmo contexto, pesquisas e ações têm revelado que 
a EJA, ao contrário desta prática, é constituída por sujeitos que, ao 
longo da vida, mesmo fora da escola, constroem conhecimentos 
e formas de aprendizagem que precisam ser consideradas pelas 
instituições e espaços educativos. O exercício cotidiano forma uma 
rica experiência de superações e aprendizagens que muitas vezes, 
se consideradas, podem fazer avançar a compreensão, a prática e 
a epistemologia relativas à educação não somente da educação de 
jovens e adultos, mas também de outros níveis e modalidades de 
educação. Neste sentido, lembra Arroyo (2005):

O movimento da Educação Popular nos legou uma leitura 
positiva do saber popular. Os jovens e adultos acumularam 
em suas trajetórias saberes, questionamentos, significados. 
Uma proposta pedagógica da EJA deverá dialogar com esses 
saberes. (p. 35)
Chegamos a um ponto importante na história da EJA: ter sido 
um rico campo de inovação da teoria pedagógica. O movimento 
de Educação Popular e Paulo Freire não se limitaram a repensar 
métodos da educação e da educação-alfabetização de jovens 
e adultos. Mas recolocaram as bases teóricas da educação e 
da aprendizagem. A EJA tem sido um campo de interrogação 
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do pensamento pedagógico. O que levou a essa interrogação? 
Perceber a especificidade das trajetórias dos jovens e adultos. 
(p. 36)

Acrescenta-se a esta conjuntura (estrutura?) o fato de que 
a EJA não se destina a um público residual. Segundo dados do 
IBGE (Brasil 2010), o Brasil chega ao século XXI com 13 milhões 
de jovens e adultos não alfabetizados, cerca de 60 milhões que já 
possuem 15 anos ou mais e não concluíram o Ensino Fundamental 
e por volta de 81 milhões de jovens e adultos que não concluíram a 
Educação Básica.

Diante desta realidade, apesar de avanços em termos de 
legislação relativas à compreensão do direito à educação e da 
especificidade deste público, observa-se que existem lacunas em 
relação a materialização destes aspectos. Uma delas diz respeito à 
formação de docentes para trabalhar com a EJA. Segundo Ventura 
e Bonfim (2015), recuperando Di Pierro (2006) e Gatti e Barreto 
(2009), destacam 

O lugar secundário da preparação para a docência como o 
silêncio em relação ao trabalho específico em EJA, ausente 
na maioria das experiências de formação inicial em cursos de 
licenciatura que habilitam o profissional a exercer a docência 
numa área do conhecimento, nos níveis e modalidades da 
educação básica. (p. 218)

A formação, quando realizada nas universidades é feita 
via extensão e nas chamadas experiências inovadoras. Também é 
incipiente a produção científica sobre a formação de docentes para 
esta modalidade (Ventura e Bonfim 2015). 

A entrada da Educação de Jovens e Adultos na Educação 
na Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica buscando 
promover a elevação da escolaridade destes sujeitos coloca para as 
instituições desafios em relação a esta demanda. Dentro deste mesmo 
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contexto, a Rede é chamada a contribuir também para a formação 
inicial de professores, conforme é colocado na Lei nº 11.892, de 29 de 
dezembro de 2008, em seu Art. 7º como um dos objetivos

Ministrar em nível de educação superior:
Cursos de licenciatura, bem como programas especiais de 
formação pedagógica com vistas na formação de professores 
para a educação básica, sobretudo nas áreas de ciências e 
matemática, e para a educação profissional. (Brasil 2008)

O caráter de verticalização do processo formativo conferido 
à Rede Federal, ou seja, de ofertar a Educação Básica e Educação 
Superior, incluindo a modalidade EJA, por meio de eixos 
tecnológicos, trouxe para o IFG experiências de atuação docente 
que acabaram influenciando a formatação dos cursos de licenciatura. 
Neste sentido, em todas elas há inserção da disciplina Educação de 
Jovens e Adultos e a discussão, incluída nas ementas de diversos 
componentes curriculares, a formação integrada. Perguntado ao/a 
Gestor/a1 sobre esta questão, ou seja, sobre se há relação da ação 
docente verticalizada e presença da disciplina EJA nas licenciaturas 
do IFG, afirmou que:

Acredito sim, agora o nível em que isso vai se dar, a forma 
como isso vai se consolidando dentro da Instituição é o embate 
de todo dia (...)é um esforço cotidiano no sentido primeiro de 
reconhecer a importância da EJA; segundo, que esta situação 
se reflete na formação dos alunos dos cursos superiores, 
especialmente os de licenciatura. Mas ela (EJA) se reflete 
também no fato da gente estar aqui, atuando em licenciaturas 
que dialogam essas temáticas, elas se refletem também nos 
cursos técnicos, nos cursos da EJA.

O próximo item tratará mais especificamente esta relação no 
IFG.
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A formação de professores no IFG e a  
Educação de Jovens e Adultos

Atualmente o Instituto Federal de Goiás é composto por 
14 campi. Nestes, apenas dois não ofertam cursos de licenciatura. 
Nos demais, assim estão distribuídos: Anápolis, Licenciaturas em 
Química e Ciências Sociais; Aparecida de Goiânia, Licenciaturas 
em Dança e Pedagogia Bilíngue; Cidade de Goiás, Licenciatura 
em Artes Visuais; Formosa, Licenciaturas em Ciências Biológicas 
e Ciências Sociais; Goiânia, Licenciaturas em Música, Física, 
História, Letras/Língua Portuguesa, Matemática; Goiânia Oeste, 
Licenciatura em Pedagogia; Inhumas, Licenciatura em Química; 
Itumbiara, Licenciatura em Química; Jataí, Licenciatura em Física; 
Luziânia, Licenciatura em Química; Uruaçu, Licenciatura em 
Química; Valparaíso, Licenciatura em Matemática. Ao total são 
oferecidos 19 cursos de licenciaturas no IFG. 

O primeiro curso de licenciatura a ser ofertado no IFG foi o de 
Ciências, ofertado no Câmpus Jataí, em 2004. Depois, em 2009, ele 
se transforma em Licenciatura em Física. Em 2007, a Licenciatura 
em Química começou a ser ofertada no campus de Inhumas2 (Brasil 
2015). A partir daí, paulatinamente foram implementados os demais 
de acordo com o processo de ampliação e expansão da Rede. 
Segundo Gestor/a 1:

A Rede Federal, em vários centros (...) já vinha construindo 
um histórico na oferta de cursos de licenciatura, apoiada 
na legislação que criou os Centros Federais de Educação 
Tecnológica em 1994(...) A legislação atribuía como 

2. Em 2004, ainda sob a institucionalidade de Centro Federal de Educação 
Tecnológica de Goiás, a Unidade Descentralizada de Jataí iniciou a oferta 
do curso de Licenciatura em Ciências; em 2009, a partir da recomendação 
da Secretaria da Educação Superior (Sesu), o curso foi substituído pelo 
curso de Licenciatura em Física (Gestor/a 1).
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responsabilidade dos CEFETs a oferta de cursos técnicos, 
de tecnólogos e também para a atuação nas licenciaturas, 
com prioridade nas licenciaturas em ciências. Então, várias 
instituições da Rede Federal já vinham construindo essa 
experiência.

De acordo com a Resolução nº 013, de 02 de junho de 2014, 
do Conselho Superior do Instituto Federal de Goiás, os cursos de 
licenciaturas têm como um dos princípios “A articulação com os 
demais níveis e modalidades de ensino da Instituição” (Art. 3º, inciso 
II). Nesta perspectiva, há necessidade de os cursos se articularem 
com a modalidade de educação de jovens e adultos, pois é ofertada 
pela Instituição. O Art. 9º explicita quais as disciplinas obrigatórias 
nos cursos de Licenciatura do IFG e dentre elas consta a Educação 
de Jovens e Adultos, com a carga horária mínima de 27 horas. Ainda 
sobre esta disciplina, o § 2º do Art. 9º ressalta ainda que

As questões relativas à implementação da Educação de Jovens 
e Adultos pelas instituições, em especial na integração com a 
educação profissional e tecnológica, devem ser reapropriadas 
nos ementários dos componentes curriculares do PPC do curso, 
que se fizerem pertinentes de forma a possibilitar o tratamento 
ampliado e interdisciplinar do tema na formação do educando. 
(Brasil 2014)

Sobre a inserção da disciplina de Educação de Jovens e 
Adultos nas licenciaturas do IFG, em entrevista, o/a Gestor/a1 
compreende que é fruto de uma série de determinações conjunturais. 
Destaca as dificuldades e inexperiência da Instituição em atuar nesta 
modalidade de educação, com suas especificidades em termo de 
público e de trabalho pedagógico, a expansão dos cursos EJA no 
IFG e a própria história da formação dos profissionais da educação 
nesta modalidade, que dado o caráter esporádico e de curta duração, 
não tem conseguido atender as demandas formativas necessárias à 
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EJA. Por fim, ressaltou que esta opção foi fruto de intenso diálogo 
e tomadas de decisões dentro de um espaço público, contraditório, 
onde há presença de diversas concepções acerca da educação 
profissional e tecnológica. Neste sentido, não foi/é fácil. Estas ações

[...] exigem muito mais superação de limites, exige muito 
mais da própria Instituição porque você vai fazer a gestão 
da Educação Básica, da Educação Básica na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos, vai fazer a gestão da Educação 
Superior, com seus bacharelados, licenciaturas e tecnólogos e 
também da Pós-Graduação.

Contudo, afirma que a trajetória que foi construída diz que 
esta gestão não é inviável, mas ela precisa ser pensada na perspectiva 
de um trabalho orgânico e integrado. E isto é possível, pois, dentre 
outros, se está dentro de um mesmo espaço físico e acadêmico.

Além dessa incorporação, o IFG (quando ainda era Centro 
Federal de Educação Tecnológica de Goiás) iniciou a oferta de 
cursos de formação continuada aos servidores da instituição e das 
redes Municipal e Estadual de Educação. A perspectiva era de 
criar condições para aprimorar atuação dos docentes no Programa 
Nacional de Integração de da Educação Profissional com a Educação 
Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja).

Assim, neste período houve participação no subprojeto 1, 
intitulado “ A constituição da Educação Profissional na modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos: as experiências do Proeja em 
Goiás” como equipe associada à Universidade Federal de Goiás. Este 
fez parte do projeto geral “ O Proeja indicando a reconfiguração do 
campo da Educação de Jovens e Adultos com qualificação profissional 
– desafios e possibilidades”, que incluiu a Universidade de Brasília e a 
Pontifícia Universidade Católica de Goiás, também com subprojetos. 
O projeto geral foi aprovado pelo Edital Proeja-Capes/Setec, nº 03 de 
2006. Este projeto foi desenvolvido entre 2007 e 2011. Por meio dele, 
foram realizados seminários com o objetivo de realizar formação 
continuada e reflexões sobre o Proeja. (Castro 2011).
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A partir de 2008, foram realizados encontros denominados 
de “Diálogos Proeja”. Esta ação ocorreu em 2010, 2013 e 2014 (este 
último denominado de Diálogos EJA). Este encontro faz parte dos 
eventos oficiais do IFG. Como objetivo geral visa

Promover o diálogo entre educadores (as), discentes, gestores 
(as), pesquisadores(as) e militantes da Educação de Jovens e 
Adultos integrada à Educação Profissional tendo em vista a 
troca de experiências, o debate político sobre a expansão da 
oferta, o lugar da EJA nos Institutos Federais em Goiás e os 
desafios cotidianos de alunos e professores dessa modalidade 
de educação. (Goiânia 2014a, p. 2).

Fomentado pela Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação, em 2007 e 2008 o 
Centro Federal de Educação de Tecnológica de Goiás (CEFET-GO) 
foi Polo de “Especialização em Educação Profissional Integrada à 
Educação de Jovens e Adultos”, trabalho realizado em parceria com 
a Faculdade de Educação da UFG (Castro 2011). O objetivo foi

Formar profissionais das redes públicas federal, estadual 
e municipais para atuar na elaboração de estratégias de 
ensino-aprendizagem, de prever proativamente as condições 
necessárias e as alternativas possíveis para o desenvolvimento 
adequado da Educação de Jovens e Adultos integrada à 
Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores e Educação 
Profissional de Nível Técnico, considerando as peculiaridades, 
as circunstâncias particulares e as situações contextuais 
concretas em que este campo tem sido atendido nas redes 
públicas de ensino. (Brasil 2007, p. 5)

Em 2008 e 2009 foram realizados cursos de Formação 
Continuada de servidores e gestores por meio da Chamada Pública 
nº 01/2008 de 31 de março de 2008 do Ministério da Educação 
(Castro 2011). Os objetivos foram
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Capacitar educadores, gestores e técnicos administrativos para 
atuarem no âmbito do PROEJA, estudar as políticas públicas 
educacionais relativas à Educação Profissional e à Educação de 
Jovens e Adultos, conhecer os princípios da gestão democrática, 
compreender as especificidades em trabalhar com os sujeitos 
da EJA, vivenciar a construção de um currículo integrado 
e promover espaço adequado para que sejam discutidas e 
implementadas novas metodologias de ensino que levem em 
consideração as especificidades do público atendido nesta 
modalidade de ensino. (CEFET-GO 2008, p. 3)

No primeiro semestre de 2013, o IFG, por meio da Pró-
Reitoria de Ensino, realizou curso de capacitação em Educação 
de Jovens e Adultos para docentes do IFG e servidores técnicos 
administrativos vinculados à área acadêmica. (Gestor/a 1).

Atualmente a formação continuada tem sido desenvolvida por 
meio da Especialização Políticas e Gestão da Educação Profissional 
e Tecnológica ofertada pelo Campus Goiânia que oferta disciplina 
específica e execução de trabalhos de conclusão de cursos, da 
realização dos Diálogos EJA, de projetos de pesquisa que promovem 
seminários, estudos e elaboração e execução de projetos juntos às 
turmas do curso técnico integrada na modalidade EJA, como é o caso 
do projeto vinculado à Capes/Obeduc (Capes 2013), realizado por 
professores e estudantes de graduação do IFG em conjunto com a 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás.

Em 2015, o Colégio de Dirigentes, órgão consultivo do IFG, 
composto pelo Reitor, Pró-Reitores, Diretor Executivo e Diretores 
Gerais, constituiu um grupo de trabalho, do qual esta autora faz 
parte, com o objetivo de reestruturar o itinerário formativo dos 
cursos técnicos integrados na modalidade EJA e propor política de 
formação continuada para os servidores do IFG (Brasil 2015). O 
objetivo do grupo de trabalho é, fundamentalmente, garantir a

[...] flexibilidade na construção de itinerários formativos 
diversificados e atualizados, segundo interesses dos sujeitos e 
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possibilidades das instituições educacionais, nos termos dos 
respectivos projetos políticos-pedagógicos. Organização curricular 
flexível, por disciplinas ou componentes curriculares, projetos, 
núcleos temáticos ou outros critérios ou formas de organização, 
desde que compatíveis com os princípios da interdisciplinaridade, 
da contextualização e da integração entre teoria e prática, no 
processo de ensino e aprendizagem. (Brasil 2012)

Após reuniões, o grupo finalizou uma proposta de itinerário 
formativo para os cursos técnicos integrados na modalidade 
EJA que será enviada ao Colégio de Dirigentes e posteriormente 
encaminhada e discutida nos campi e no Encontro Diálogos EJA 
para considerações e fechamento da proposta alternativa de cursos 
EJA que envolva o redimensionamento das questões relativas 
ao tempo de duração dos cursos, da elaboração de uma política 
institucional de formação continuada que englobe discussões sobre 
formação integrada, interdisciplinaridade, processo avaliativo da 
aprendizagem, estágio curricular e outros. (Brasil 2015).

A experiência formativa de licenciandos do IFG na  
Educação de Jovens e Adultos: algumas reflexões

Diante das contradições, desafios e perspectivas em torno 
da consolidação da Educação de Jovens e Adultos no IFG, vistas 
a partir da formação de professores, nesta parte, analisar-se-á, nos 
limites deste artigo, os depoimentos sobre experiência formativa de 
três estudantes do IFG do curso de Licenciatura em História que 
fizeram a disciplina Educação de Jovens e Adultos, participaram 
da pesquisa Capes/Obeduc, vinculada à temática da EJA e da 
organização de dois Diálogos EJA (em 2013 e 2014).

Pela análise dos depoimentos, apreende-se que ressaltaram 
três ordens de questões vinculadas à importância da formação 
recebida: pedagógica, relacional e social.
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Sobre a questão pedagógica, compreendem que os estudantes 
da EJA, por ficarem afastados dos estudos e só posteriormente 
retornarem aos espaços educativos, constroem conhecimentos, 
sistematizam suas experiências. Assim, essa trajetória vivida, 
que acaba por produzir especificidades no como aprender e 
ensinar, exigem modos próprios de efetivar o processo de ensino-
aprendizagem. Nesse sentido, passa ser necessário empreender 
novas metodologias de ensino, diferente daquelas usadas para 
outros estudantes. Reafirmam, portanto, que estes sujeitos não são 
crianças e adolescentes, e, portanto, é preciso respeitá-los em sua 
condição de estudantes jovens, adultos e trabalhadores. Desdobra-
se daí, que nesse processo educativo-dialógico, deve-se reconhecer 
os saberes produzidos por eles e incorporá-los ao ato educativo.

Acho fundamental o professor conhecer todas as modalidades 
de ensino, principalmente a EJA, que é tão específica, que 
tem algo de tão próprio. (...) Ele não é criança, não pode ser 
tratado como criança, adolescente. Ele tem que ser ensinado 
como adulto. É um desafio, mas é um grande aprendizado 
trabalhar com esses alunos. (Licenciando/a 1)
A disciplina de EJA contribuiu para que eu pudesse elaborar 
novas metodologias (...) e melhorar a forma de apresentar as 
aulas para esses alunos. (Licenciando/a 2)
Para mim contribuiu para a questão de como ensinar essas 
pessoas, ter uma nova maneira de dar aula e essa aula tem 
que ser diferenciada das outras(...) nesta questão tem que ser 
uma aula que procura aproveitar os saberes deles, adquiridos 
na vida e não passar para eles como se fossem crianças. 
(Licenciando/a 3)

Colocada a possibilidade do diálogo entre conhecimentos 
produzidos, observa-se que a EJA, assentada nos princípios da 
Educação Popular, tem se constituído em rico campo de inovação 
pedagógica. (Arroyo, 2005). Esta apreensão dos licenciandos, fruto 
também das experiências formativas em relação à EJA, efetivada de 
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forma orgânica e sistemática pelas instituições, abrem perspectivas 
para a emergência de novos processos pedagógicos e a construção 
de uma epistemologia capaz de colocar em evidência parâmetros 
diferenciados dos que hoje fundamentam as ciências e que acabam 
por desconsiderar outros modos de aprender e ensinar, muitas 
vezes elaborados e efetivados fora da academia. Nesse sentido, é 
necessário apontar para uma epistemologia que supere uma das 
características do Saber Popular, qual seja:

(...) de ser colocado à margem das instituições formais, fruto 
da situação de classe de quem o produz, organizando-se no que 
podemos denominar de microinstituições dispersas e distantes 
dos saberes que têm seu estatuto de cientificidade garantido 
pelos mecanismos de poder da sociedade. (Lopes 1983, p. 18)

Sobre os aspectos relacionais, inerentes à profissão docente, 
os depoimentos ressaltaram que o estudo desta modalidade educativa 
aflorou a percepção e a compreensão de que é preciso ter um olhar 
sensível sobre as suas demandas e especificidades. Colocou em 
evidência a alteridade. Assim,

Os alunos oriundos da EJA, por terem rupturas na sua 
formação, eles dependem de um ensino que se preocupa 
com essa ruptura, com as defasagens que eles viveram, as 
descontinuidades e isso demanda sensibilidade do professor, 
é entender esse aluno no ambiente que ele tem tentado se 
formar. (Licenciando/a 1)
A disciplina contribuiu para que eu pudesse, além de saber 
lidar com esses alunos, saber como é a formação sociocultural 
deles. (...) pretendo dar continuidade nessa área, para que 
eu possa ensinar e aprender mais e mais com esses alunos, 
porque eles têm muito o que ensinar (...) (Licenciando/a 2)
É engraçado, antes eu tinha uma visão super preconceituosa 
em relação aos sem-terra, agora a gente sabe que tem 
fundamento, tem lógica. Mas eu estou falando também 



178 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

dos sem teto, mas é tudo, a própria EJA que é discriminada 
também, nas Universidades, ninguém quer ela lá. Aí você vai 
tendo uma ideia diferente. (Licenciando/a 3)

Essa mudança de olhar, que compreende o outro como parte 
de si, como parte das condições econômicas, sociais, políticas, 
culturais construídos por todos e para todos – quer seja na dimensão 
da alienação, quer seja na dimensão da emancipação – resulta na 
ampliação da percepção sobre o movimento humano e na práxis 
desta construção. Assim, a EJA é, dialeticamente, parte e todo, e, 
nesta condição, evidencia possibilidades, superações, que exigem 
novos olhares, novas atitudes. Nesta perspectiva,

Urge ver mais do que alunos ou ex-alunos em trajetórias 
escolares. Vê-los jovens e adultos em suas trajetórias humanas. 
Superar a dificuldade de reconhecer que, além de alunos ou 
jovens evadidos ou excluídos da escolas, antes de portadores de 
trajetórias escolares truncadas, eles e elas carregam trajetórias 
perversas de exclusão social, vivenciam trajetórias de negação 
dos direitos mais básicos à vida, ao afeto, à alimentação, à 
moradia, ao trabalho e a sobrevivência. (Arroyo 2005, p. 24)

A mudança de olhar, de percepção, encaminha-se para a 
apreensão das questões sociais, e, nesse sentido, de um olhar mais 
totalizador. Assim, o estudo da Educação de Jovens e Adultos trouxe 
também, segundo os depoimentos, de maneira mais intensa, a 
compreensão da origem de classe destes estudantes (trabalhadores), 
das desigualdades sociais e dos processos de exclusão, daí oriundos.

A EJA me fez refletir (...) sobre como muitas vezes a gente 
fecha os olhos para essa marginalidade em que a EJA se viu(...) 
o número de pessoas que deixaram os estudos é muito grande 
e isso me fez pensar em como o Brasil é desigual (...) A EJA é 
fundamental para conseguir acabar com essa desigualdade na 
Educação, que todos possam ter acesso à educação (...) todos 
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têm esse direito e muitas vezes este direito foi brutalmente 
tirado dessas pessoas, não só por questões familiares mas pela 
falta de acesso mesmo. (Licenciando/a 1).
Convido os licenciandos para que possa atuar nessa área (...) 
como educadores para que possamos fazer a diferença no 
Brasil e assim melhorar as condições de vida do nosso povo. 
(Licenciando/a 2)
O que mais me chamou a atenção(...) foi essa questão da 
consciência de classe da gente saber qual a classe a gente faz 
parte, saber também essa questão política, a gente lê sobre 
isso, sobre Marx, quem mantém o poder, qual é a posição que 
a gente deve ter (...) Antes eu tinha um olhar diferente, hoje 
a gente tem uma ideia que o que eles fazem é o que deve ser 
feito. Uma distribuição de renda, uma reforma agrária e assim 
por diante. (Licenciando/a 3)

A EJA, enquanto campo de interrogação política, pedagógica 
e epistemológica, como nos diz belamente Miguel Arroyo, conduz 
a processos formativos que vão além do ensimesmamento do 
conhecimento científico, abordado de maneira mecânica, que aprofunda 
o “fatalismo, que leva ao cruzamento dos braços, à impossibilidade 
de fazer algo diante do poder dos fatos, sob os quais fica vencido os 
homens” (Freire, 1967, p. 105.) e sempre refaz a equação causa e efeito, 
sem as prerrogativas das mediações humanas, nas suas dinâmicas 
contraditórias de se humanizar. Esta consciência de si, no mundo, 
relatados pelos licenciandos/as, recoloca mais uma vez, a questão do 
pensamento e da ação crítica e das possibilidades de construir uma 
outra educação, uma outra sociedade, um outro homem. 

Considerações finais

Os depoimentos dos licenciandos/as ratificaram os 
apontamentos, as reflexões e as pesquisas sobre a necessidade de 
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formação de professores para atuarem na Educação de Jovens e 
Adultos. Depois, ressaltam a importância do processo formativo 
que receberam em relação a esta modalidade de educação e das 
mudanças de olhar que este proporcionou. 

As pistas deixadas pelos depoimentos, fruto do diálogo 
com as reflexões teóricas, recolocam ser essencial a efetivação 
da formação de professores que compreenda as especificidades e 
universalidade desses sujeitos.  Contudo, para que isto ocorra, é 
preciso que se rompa com as referências políticas, pedagógicas e 
epistemológicas que hegemonicamente tem delineado a educação 
brasileira. Estas não tem conseguido reconhecer e incorporar, pela 
dinâmica mesmo da sua natureza, a efetivação de outras lógicas de 
construção do processo de ensino-aprendizagem e de se estar no e 
com o mundo.

A positividade da formação evidenciada nos depoimentos é, 
de fato, um avanço, um processo de redimensionamento do olhar 
sobre a educação, a ciência e a política. Temos agora que também 
ampliar a esperança e precipitar as ações. Afinal, “ acontece, 
porém, que toda compreensão de algo corresponde, cedo ou tarde, 
a uma ação (...). A natureza da ação corresponde à natureza da 
compreensão. Se a compreensão é crítica, ou preponderantemente 
crítica, a ação também será. Se é mágica a compreensão, mágica 
será a ação” (Freire 1997, p. 106).   
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capítulo 9
O PROCESSO DE JUVENILIZAÇÃO DA  
EJA NA CIDADE DE CEILÂNDIA/DF NA  
PESQUISA-AÇÃO PROEJA TRANSIARTE 

Dorisdei Vieira Rodrigues

Introdução 

O grupo de pesquisa Transiarte na Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e Educação Profissional (EP)1 – PROEJA-Transiarte 
atua desde 2007 no âmbito do Distrito Federal em escolas que 
ofertam a modalidade da educação de jovens e adultos (EJA), 
fomentando processos que indiquem a possibilidade de desenvolver 
as disciplinas de forma integrada a partir do currículo em movimento 
da educação de jovens e adultos com a possibilidade de integrar com 
a educação profissional em nível de formação inicial continuada 
(FIC) e técnica.

1. O grupo de pesquisa “Transiarte – Educação de Jovens e Adultos e 
Educação Profissional”, está cadastrado no endereço http://dgp.cnpq.br/dgp/
espelhogrupo/0951754951607270, no diretório dos grupos de pesquisa no 
Brasil. 
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O PROEJA-Transiarte visa estimular a investigação dos 
processos de implementação da Educação Profissional integrada 
à EJA no Distrito Federal, tendo por base o Decreto nº 5.840, de 
13 de julho de 2006, e no edital nº 003/2006 da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e da 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do 
Ministério da Educação (MEC). 

O PROEJA2 defende uma proposta de formação integrada 
que tem como objetivo central a elevação da escolaridade, em nível 
de ensino fundamental ou médio, e a formação profissional pública 
e de qualidade, cujo documento oficial assim dispõe: “qualificação 
social e profissional articulada à elevação da escolaridade, construída 
a partir de um processo democrático e participativo de discussão 
coletiva” (Brasil 2009, p. 47). 

A partir da demanda dessa proposta de formação e da 
ausência de produções científicas mais aprofundadas sobre o 
tema (PROEJA) no Distrito Federal, professores da Faculdade de 
Educação (FE) da Universidade de Brasília (UnB), no ano de 2007, 
formaram o grupo de pesquisa que ficou conhecido como PROEJA-
Transiarte, articulando pesquisadores sobre Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) e Educação Profissional (EP).

A partir de março de 2013, a Transiarte integra a rede de 
pesquisa do programa Observatório da Educação – Edital 049/2012/
CAPES/INEP, com a Universidade Federal de Goiás (UFG) e 
a Universidade Federal do Espírito Santo (UFES), denominado 
Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à Educação 
Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do 
trabalho e ambientes/mídias virtuais; constituída com financiamento 
do Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica CAPES. 

2. O Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006, instituiu o Programa Nacional de 
Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos. 
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No Distrito Federal, a oferta de PROEJA ainda não se 
efetivou, encontrando-se, na cidade de Ceilândia, os cursos de 
Técnico em Informática e de Técnico em Administração somente 
na modalidade à distância pelo programa E-TEC Brasil.3 A partir de 
agosto de 2015, a cidade de Brazlândia implantou o primeiro curso 
Técnico em Controle Ambiental, integrado ao 3º Segmento da EJA 
em formato presencial.

A pesquisa-ação PROEJA Transiarte tem acompanhado todo 
o processo de implantação das políticas de integração no DF e vem 
desenvolvendo oficinas para despertar as potencialidades estéticas 
na cibercultura na EJA, além de acompanhar as discussões da 
implementação do ensino médio integrado na modalidade EJA no 
DF, com avanços do parecer nº 213/2014-CEDF, de 09 de dezembro 
de 2014, aprovado pelo Conselho de Educação do Distrito Federal, 
que homologa as Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens e 
Adultos – 2014/2017, documento que apresenta as possibilidades de 
oferta da modalidade de jovens e adultos e prevê a oferta integrada 
com educação profissional, para as instituições educacionais da rede 
pública de ensino do Distrito Federal.

Ao longo dos anos (2007-2016) os pesquisadores vivenciam 
na atuação da oficina Transiarte um processo em que os adolescentes 
com 18 anos incompletos estão matriculados na modalidade da 
EJA, o que se configura o chamado processo de juvenilização,4 
pois se caracteriza pelo crescente aumento de estudantes entre 15 
e 18 anos incompletos que passam a frequentar turmas de EJA 
devido ao fracasso no ensino regular, seja por comportamento que 
geram conflitos no ambiente escolar culminando em expulsão, 

3. O Programa E-TEC Brasil tem o objetivo de contribuir para a 
democratização, expansão e interiorização da oferta de ensino técnico de 
nível médio a distância, público e gratuito. 

4. A Lei 8.069, de 1990 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), em 
seu artigo 2o define a adolescência como a faixa etária de 12 a 18 anos 
de idade, e, em casos excepcionais e quando disposto na lei, o estatuto é 
aplicável até os 21 anos de idade (artigos 121 e 142). 
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transferência  ou mesmo por desistência no ensino regular. Esse 
fato tem sido uma saída para as escolas que não conseguem atender 
as expectativas dos estudantes entre 13 e 18 anos incompletos no 
ensino fundamental.

Nesse sentido, a evasão, como interrupção (processo de 
idas e vindas) e a juvenilização são problemas pontuais na EJA. A 
juvenilização é um processo que se caracteriza em função de um 
intenso movimento de migração dos adolescentes do ensino regular 
para a modalidade de EJA, geralmente no ensino noturno, pela 
diminuição da idade legal de acesso de 18 para 15 anos. 

Nesse contexto, as escolas que atendem a modalidade de 
jovens e adultos têm identificado outro problema que vamos chamar 
de encontro de gerações, que também tem se mostrado como fator 
de interrupção dos estudantes com mais idade.

Os dados dessa pesquisa foram coletados, a partir das oficinas 
Transiarte no âmbito das unidades escolares do DF em Ceilândia, na 
sua cidade mais populosa. 

A práxis da Transiarte tem se efetivado no seu fazer 
pedagógico, pelo compromisso político com a formação de sujeitos 
críticos, reflexivos e criativos que, mediante a apropriação do 
conhecimento, sejam capazes de se perceberem como sujeitos 
históricos e produtores de conhecimento. 

A experiência que o projeto sinaliza é a de que é possível 
vislumbrar outro modelo educacional. A partir de uma abordagem 
transdisciplinar de conteúdos, pensada para um currículo que 
perceba que aprender a linguagem das tecnologias chega a ser tão 
necessária como a alfabetização relacionada com a leitura e a escrita. 

As estratégias metodológicas pressupõem a integração 
dialética entre o sujeito e sua existência; entre fatos e valores; 
entre pensamento e ação; e entre pesquisador e pesquisado. O 
referencial teórico abrange literatura de arte, educação e tecnologias 
que emergem no sentido do reconhecimento da arte como área de 
conhecimento que traz, no século XXI, muitas contribuições para se 
pensarem as potencialidades das tecnologias na educação.
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Considera-se a arte, nesse processo, como conhecimento 
onde o objeto artístico representado “é portador de uma significação 
social, de um mundo humano. Portanto, ao refletir a realidade 
objetiva, o artista faz-nos penetrar na realidade humana” (Vázques 
2011, p. 31). A arte, nesse processo, revela-nos um pedaço do real 
de forma humanizada pelo olhar dos sentidos.  Segundo Vázques 
(2011), em sua essência objetiva, a arte vai do concreto real ao 
concreto artístico e, ao passar pelo processo de criação, pode elevar-
se ao universal.

Ao trazer o conhecimento da arte, em especial o da arte 
digital (colaboração e interatividade) para contribuir com outras 
práxis pedagógicas, identifica-se a importância do processo de 
construção coletiva dentro das unidades escolares em seus chamados 
Projetos Políticos-Pedagógicos (PPP), que, construídos de forma 
democrática, podem assegurar a diversidade de cada comunidade e 
garantir a força do movimento colaborativo, assim como as demais 
inserções dos jovens e adultos trabalhadores de forma consciente, 
crítica e criativa na sociedade da informação e do conhecimento.

A educação, nesse processo, apresenta-se na perspectiva da 
qualidade social e para todos, o que, segundo Gadotti, “[...] acentua 
o aspecto social, cultural, ambiental e inclusivo da educação” 
(2010, p.5).  A arte de transição acredita na transformação pela arte 
- tecnologia- educação, pelas experiências que descortinam outras 
possibilidades de ação-reflexão no espaço escolar.

O que é Transiarte?

A arte de transição ou Transiarte situa-se no contexto da 
era digital frente às mudanças sociais, culturais e econômicas que 
afetam diretamente a relação do sujeito com a realidade e modificam 
a sua compreensão de mundo. 
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A Transiarte é uma forma de ciberarte que transita pela cultura 
do híbrido: do espaço presencial e do ciberespaço, do tempo 
individual e coletivo, promovendo um elo entre o presente do 
tempo real, não virtual, e o espaço virtual interativo da Web, em 
produções de caráter artístico colaborativo. (Teles 2012, p. 103)

A Transiarte se manifesta no processo de transição entre o 
presencial (arte produzida em formato não digital, como o desenho, a 
gravura, a pintura, a escultura, o artesanato e outros) e o virtual (arte 
criada a partir das tecnologias digitais como ciberarte e web art). 

A Transiarte se encontra nas junções do local com o global 
a partir das quais proporciona novas criações das manifestações 
artísticas locais, o que, para Moacir Anjos (2005, p. 14), mostra a 
possibilidade do diálogo transcultural, não somente entre culturas 
hegemônicas e periféricas, mas também entre as diversas culturas 
periféricas, apontando o caráter multicultural das sociedades 
contemporâneas.

As relações entre essas instâncias do local /global se dão 
através de uma rede comunicativa destinada à “negociação da 
diversidade” da qual fazem parte a mídia, a academia, os museus 
e outras instituições. Considera-se a amplitude dos novos fluxos de 
informação como geradores de novas configurações identitárias do 
contexto contemporâneo. 

A identidade cultural, para Anjos (2005, p. 14), é uma 
construção fincada em tempo e espaço específicos (todavia movente) 
e em permanente estado de formação. Assim, o processo de trocas 
comunicativas e de negociação da diversidade vem gerando a noção de 
identidade cultural, que tem se tornado móvel, e à qual se tecem formas 
culturais antes inexistentes, abertas para uma constante (re) invenção.

Nesse sentido, o processo da Transiarte também se caracteriza 
pela emergência de uma identidade cultural coletiva produzida, 
segundo Teles (2014, p. 267), por meio da colaboração tecnológica 
de vários membros de um grupo, relacionando essa identidade com 
o processo da aprendizagem curricular. 
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A colaboração é a condição central da existência da Transiarte 
e, ainda segundo Teles (2014, p. 267), a construção colaborativa pode 
ter como resultado a produção de um vídeo, uma melodia, um poema, 
uma fotografia, uma animação ou outras formas de expressão artística 
digital. Esse processo é considerado parte da identidade cultural do 
grupo que ali se forma, que participa da cibercultura para comunicar-se 
com outros internautas, colegas, amigos, familiares. 

A arte transição ocorre sempre a partir do trabalho de grupo e 
se materializa em oficinas Transiarte. Nesse trabalho, percebem-se 
características que fluem em diferentes momentos da oficina Transiarte, 
que perpassam o sensível, o colaborativo, o interativo, o criativo, o 
político, o ideológico, o complexo e o transdisciplinar de uma prática 
artística que, por sua essência, tanto em relação ao conteúdo, quanto 
em relação à forma, tem se utilizado das tecnologias digitais de maneira 
intensa, trazendo questões complexas (cultura pedagógica tradicional 
versus cultura didática digital), questões que têm contribuído para 
pensar novas possibilidades de ensinar e aprender na educação de jovens 
e adultos, em tempos de tecnologias digitais.

As novas tecnologias estão presentes em todas as atividades 
práticas contemporâneas, seja da medicina à economia, elas também 
se tornam vetores de experiências estéticas, tanto no sentido da 
arte, quanto do compartilhamento de uma sociedade que vem 
aproximando o saber fazer do prazer estético e coletivo.

Na Transiarte, a aprendizagem colaborativa, a estética 
e a cibercultura têm um papel importante como facilitadores das 
conexões locais e globais daqueles que buscam redefinir essa 
relação entre razão e emoção, valorizando práticas da sociedade 
contemporânea pela ideia de contaminação entre as disciplinas.

Diversas teorias renunciam à sua especificidade disciplinar 
para se aproximar gradualmente da noção de inter-relação, 
como podemos ver no estudo das mensagens e da comunicação 
humano – máquina da cibernética, postulada como modelo 
de cruzamento e suas ideias de pensamento contaminado. 
(Giannetti 2006, p. 13)
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Nesse contexto, a aprendizagem colaborativa destaca-se 
como uma forma de potencializar arte-ciência-tecnologia a partir 
da recombinação dos processos de criação artísticos pré-existentes.

A ideia de contaminação entre as disciplinas no campo 
da arte se inicia com uma potencialização das relações entre 
diferentes campos artísticos (artes visuais, teatro, música), cujas 
potencialidades ficaram ainda mais evidentes na relação entre 
técnica, arte e vida com o surgimento da fotografia. Como resultado, 
as tecnologias de geração e reprodução de imagem tornam-se novas 
ferramentas nas mãos dos artistas. Ferramentas essas que, na arte 
transição, são investigadas como potencialidades nas mãos dos 
educadores e dos educandos.

Esse artigo apresenta parte do resultado da sistematização 
do processo das oficinas realizadas entre (2008 – 2014) que 
culminaram na tese de doutorado “ Transiarte – a arte de transição”, 
onde buscou-se identificar as práticas positivas de cada etapa de 
forma comparativa do processo da experiência da arte de transição 
no fazer pedagógico de uma cultura didática pensada a partir da 
arte digital de forma colaborativa na educação de jovens e adultos 
(Rodrigues 2015). 

A palavra sistematização nesse contexto pauta-se nos 
estudos de Oscar Jara Holliday (2006) no livro para sistematizar 
experiências.

A sistematização é aquela interpretação crítica de uma ou várias 
experiências que, a partir de seu ordenamento e reconstrução, 
descobre ou explicita a lógica do processo vivido, os fatores que 
intervieram no dito processo, como se relacionaram entre si e 
porque o fizeram desse modo (Holliday 2006, p. 24)

Para Holliday (2006) a reflexão sistematizadora busca 
entranhar-se no interior da dinâmica das experiências.  Esse 
entranhar-se vai ocorrer em processos sociais vivos e complexos, 
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como o da arte de transição, que ao transitar entre seus princípios, 
identifica a relação entre eles, suas etapas, contradições e tensões. 
Nesse sentido, a compreensão do processo se dá dentro de sua 
própria lógica, que segundo Holliday (2006, p. 24), pode-se extrair 
“ensinamentos que possam contribuir para o enriquecimento tanto 
da prática como da teoria”. 

Assim, a partir da sistematização da Transiarte, a 
socialização das estratégias pedagógicas utilizadas na oficina “ 
A arte de transição” se apresenta como uma práxis na educação 
de jovens e adultos, que assegura a permanência dos sujeitos e a 
terminalidade. 

A Pesquisa-ação orienta o percurso investigativo, realizado 
a partir de várias estratégias metodológicas em Barbier (2007), 
Thiollent (1985), Zamboni (2001), Freire (2002), Angelim (2012), 
Reis (2012) e Teles (2012). Utiliza-se o método da pesquisa-ação, 
que se caracteriza por uma ação colaborativa sustentada pela 
reflexão crítica e pelas transformações que a realidade demanda. 

O quadro da página seguinte é uma síntese do procedimento 
e do método da pesquisa-ação adotados nas etapas da Oficina 
Transiarte desenvolvida no ano de 2014, elaborado a partir da 
experiência realizada no mestrado de Rodrigues (2015, pp. 67-113), 
com objetivo de orientar a investigação em todas as suas fases.

Os instrumentos e técnicas compreendem; observação 
participante, diário de itinerância, entrevista e registros visuais em 
formato de fotografia e vídeo. Os dados analisados foram coletados 
na oficina Transiarte no ano de 2013 e 2014. Além da atuação de 
pesquisadora e registro do grupo de pesquisa, desde 2008.

As produções estéticas (animações, vídeos, fotografias) 
compõem parte dos dados analisados. Considera-se também a 
participação no grupo de pesquisa Transiarte – educação de jovens 
e adultos e educação profissional, desde 2008.
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Somados aos dados citados anteriormente, utilizou-se a 
pesquisa distrital por amostra de domicílios de Ceilândia – PDAD 
2013, para corroborar com a pesquisa na compreensão do lócus 
escolhido em sua dimensão do espaço geográfico e da escolarização 
dos sujeitos. Sendo a cidade considerada como um território de 
referências do coletivo.

A PDAD aborda aspectos relativos às características 
da unidade domiciliar, infraestrutura, características turísticas, 
inventário de bens, serviços domiciliares e benefícios sociais, 
características gerais e de migração, características de educação, 
trabalho e rendimento dos moradores, posse de bens, local de 
compras, entre outros. 

Apresenta-se como instrumento de reconhecimento das 
necessidades reais da sociedade. Assim, conhecer a territorialidade 
dos sujeitos se faz importante na compreensão da constituição dos 
sujeitos pesquisados.

As escolas pesquisadas estão localizadas no Distrito Federal 
na Cidade de Ceilândia.

A população de Ceilândia concentra-se na categoria dos 
que têm o nível fundamental incompleto, 38,11%, o que representa 
171.263 mil pessoas, enquanto aqueles que possuem o ensino médio 
completo somam 21,98%. Vale destacar que 0,92% da população da 
Ceilândia não teve acesso ou não concluiu o ensino fundamental e 
o ensino médio em idade apropriada, tendo em vista ter frequentado 
ou frequentar a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A necessidade de fortalecimento da EJA na cidade é uma 
realidade que se constata nos dados fornecidos pelo próprio Distrito 
Federal, sendo que, nesta pesquisa, estamos trazendo apenas os 
dados da cidade de Ceilândia.

Quando se compara com os dados anteriores da Pesquisa 
Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD 2010/1011)5, da 
população total de Ceilândia, observa-se que 30,9% são estudantes, 

5. Fonte: Codeplan – Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios – Ceilândia 
– PDAD 2010/2011.
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sendo que cerca de ¾ estudam em escola pública. Em relação 
ao grau de instrução da população, apenas 3,0% declararam-se 
analfabetos, sendo que a maior parcela se concentra na categoria 
dos que têm somente o ensino fundamental incompleto – 36,4%, 
o que representa 144.847 mil pessoas, potenciais alunos da EJA. A 
partir dos dados de 2013, percebe-se o aumento para 171.263 mil 
pessoas, como potenciais alunos da EJA.

Isso significa que a educação básica enfrenta problemas 
principalmente com relação à permanência, uma vez que muitas 
pessoas passam pelo ensino fundamental e não o concluem.

A interrupção e o abandono dos alunos do ensino regular, 
bem caracterizados nos itens “EJA-fundamental incompleto” e 
“fundamental incompleto”, mostram um descompasso, quando se 
observa uma porcentagem de apenas 21,92% de concluintes do 
ensino médio. Esses dados ficam ainda piores quando se observa o 
PDAD 2013 nos Setores Habitacionais Pôr do Sol e Sol Nascente6 
(área que foi fracionada de forma irregular a partir da década de 
1990). 

Esses setores são parte integrante do estudo de Ceilândia, 
mas essa parte da pesquisa foi sendo apresentada em cadernos 
específicos. Segundo a Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios 

6. Segundo dados divulgados no jornal Correio Brasilienses de 28 de setembro 
de 2013, os condomínios Pôr do Sol e Sol Nascente foram estudados 
isoladamente dos outros espaços de Ceilândia. Juntas, as duas ocupações 
possuem 78.912 moradores. O número aponta o crescimento da população 
na região — que não conta com sistema de saneamento básico, entre outros 
problemas de infraestrutura. No Censo de 2010, do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), a população era de 56.483 pessoas. Com 
a nova marca, o Distrito Federal passa a abrir a maior favela do país — 
à frente da internacionalmente famosa Rocinha, no Rio de Janeiro, que 
conta com 69.161 habitantes, de acordo com a pesquisa nacional de 2010. 
Disponível em: www.correiobraziliense.com.br app/noticia/cidades//app/
noticia/cidades/2013/09/28/interna_cidadesdf, 390588/maior-favela-da-
america-latina-sol-nascente-toma-posto-da-rocinha.shtml. Publicado na 
edição 92, de novembro de 2014.
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– 2013, da população total dos Setores Pôr do Sol e Sol Nascente, 
destaca-se o elevado percentual daqueles que não estudam, 66,17%. 
Entre os que estudam (33,83%), 30,73% frequentam a escola 
pública. Quanto ao nível de escolaridade, 2,25% declararam ser 
analfabetos. 

Esse percentual passa para 3,97%, quando somado aos 
que somente sabem ler e escrever e aos que fizeram curso de 
alfabetização de adultos. A população concentra-se na categoria dos 
que têm o nível fundamental incompleto (45,15%) e o ensino médio 
completo (18,99%). Vale destacar que 0,98% da população dos 
Setores Pôr do Sol e Sol Nascente não teve acesso ou não concluiu 
o ensino fundamental e o ensino médio em idade apropriada, tendo 
em vista ter frequentado ou frequentar a Educação de Jovens e 
adultos. A realidade de Ceilândia é um reflexo do resto do país, 
principalmente quando se observa que desde a primeira edição do 
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), em 2005, 
segundo a Carta Capital 7, o Ensino Médio obteve o pior resultado 
entre as etapas de ensino avaliadas. Na última década, enquanto o 
Ensino Fundamental melhorava, ainda que a passos lentos, a última 
etapa da educação básica estacionou: subiu um décimo a cada biênio 
e nada na última edição do Ideb, divulgada em setembro. 

O resultado repetiu os índices de 2011, 3,7 pontos, e ficou 
abaixo da meta projetada de 3,9. A superação da evasão também 
estagnou: metade dos que começam não concluem o Ensino Médio 
no Brasil. Os dados do PDAD de 2013 da cidade de Ceilândia 
também não se opõem aos dados do Censo do IBGE (2011), as 
matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) tiveram uma 
queda de 6% em 2011.

7. Publicado na Revista Carta Capital-Agência Brasil em 13/01/2015 
20h06. Disponível em: http://www.cartacapital.com.br/educacao/so-10-6-
conseguem-certificado-de-ensino-medio-no-enem-2014-1813.html. Acesso 
em: 04/08/2016. 
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Isso representa uma queda de 254.753 matrículas. Vale 
salientar, conforme indicação do próprio Censo (2011), que a 
população potencial para matrícula em EJA é da ordem de 60 
milhões, pois este é o número de pessoas com mais de 18 anos que 
não frequentam a escola e não têm o ensino fundamental. 

A sociedade brasileira ainda não conseguiu reduzir as 
desigualdades socioeconômicas e as famílias são obrigadas a buscar 
no trabalho dos estudantes uma alternativa para a composição de 
renda, reduzindo seu tempo na escola. Assim, mais tarde, esses jovens 
retornam, na modalidade da EJA, em busca de escolaridade em suas 
vidas, acreditando que o desemprego se associa exclusivamente à 
baixa escolaridade. Este fato se confirma segundo dados do IPEA 
de 2013:

[...] cerca de 70% dos analfabetos têm renda de até um salário 
mínimo e 91% chegam ao máximo de dois salários mínimos. 
Portanto, baixa escolaridade e renda estão bastante associadas. 
Como se trata de jovens e adultos – aproximadamente 
dois terços dos analfabetos funcionais ainda estão em 
idade ativa –, fica claro que a necessidade de trabalhar é 
algo imperioso na vida de grande parte destas pessoas. 
Logo, frequentar bancos escolares nestas condições, mesmo que 
em horários ou formatos alternativos, implica esforço adicional 
do alfabetizando que, via de regra, precisaria ser assistido por 
programas e ações de incentivo à sua permanência na escola, 
tais como auxílio para transporte, alimentação, livros, material 
escolar e eventualmente bolsas de estudo. (IPEA 2013, pp. 
190-191)

Vários são os motivos que levam esses jovens e adultos 
trabalhadores a abandonarem a escola, e, como cresce o índice de 
evasão e abandono também no ensino médio regular, infere-se que 
esses alunos vão se tornar posteriormente o público da EJA. Nesse 
sentido, a Educação de Jovens e Adultos configura-se como lugar de 
migração de jovens com defasagem idade/série ou com histórico de 
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fracasso escolar. A idade mínima para seu ingresso é de 15 anos para 
o ensino fundamental e de 18 anos para o ensino médio, o que faz 
com que os adolescentes de 15 anos já estejam nas salas destinadas 
aos jovens e adultos que se reconhecem mais nesse espaço. 

O acesso à unidade escolar não representa garantia de 
permanência, e estar inserido na EJA não significa, necessariamente, 
estar incluído no processo de aprendizagem, sendo esse um dos 
fatores que leva ao processo de interrupção, chamado de evasão. 
Esse processo considera que esses jovens e adultos estão em trânsito 
em suas idas e vindas, passam a frequentar a escola e, por vários 
motivos, abandonam-na, o que contribui para o fechamento de 
turmas e compromete a sua oferta. Muitos deles, no entanto, acabam 
por retornar em outras épocas.

Considera-se que os alunos da EJA encontram-se na condição 
de jovens ou de adultos, sujeitos na condição de “trabalhadores”. 
Esse entendimento de que esses jovens e adultos já estão “ inseridos 
nas contradições do mundo do Trabalho”8 foi essencial para a 
formulação do atual currículo da EJA, denominado “currículo em 
movimento” (Distrito Federal 2014) Ele foi construído coletivamente 
com a participação dos professores, durante plenárias no ano de 
2013, trazendo em sua organização curricular o reconhecimento dos 
sujeitos da EJA como atores de cultura, com suas experiências e 
seus interesses e/ou atuação profissional. Além disso, a organização 
pedagógica considera os processos políticos, econômicos e culturais 
que refletem e contextualizam a condição desse trabalhador e a sua 
inserção na sociedade. 

As contribuições dos dados utilizados também poderão 
orientar sobre processos de integração curricular e ações de 
reconhecimento da condição do sujeito trabalhador e uma nova 

8. A presente formulação tem respaldo em documentos construídos 
coletivamente e aprovados em encontros nacionais de Fóruns de EJA no 
Brasil, mais recentemente, em plenária do XX Encontro de Educação de 
Jovens e adultos Trabalhadores do DF, em 03/09/2011, está disponível em: 
http//forumeja.org.br/df/.
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práxis pedagógica pela inserção da cultura digital na escola na 
produção da arte digital, como outra estratégia pedagógica de 
aprender e de ensinar na cultura digital no mundo dos jovens e 
adultos trabalhadores.

GRÁFICO 1 – Processo de juvenilização das oficinas Transiarte

Fonte:  Diário de Itinerância do pesquisador relatório CAPES/OBEDUC 2008-
20016.

O gráfico acima foi construído a partir do diário de itinerância 
do pesquisador de entrevistas com os estudantes, além da aplicação 
de questionários que são utilizados pelo grupo de pesquisa com 
objetivo de identificar a idade, profissão e qual o curso de educação 
profissional os estudantes gostariam de cursar. 

Entre 2008 a 2012 a pesquisa desenvolveu a oficina 
Transiarte com estudantes do segundo e terceiro segmentos, que 
corresponde às séries finais do ensino fundamental e ensino médio, 
por isso identifica-se estudantes de 15 anos.
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A partir de março de 2013, o grupo de pesquisa Transiarte 
integra a rede de pesquisa do programa Observatório da Educação – 
Edital 049/2012/CAPES/INEP, com a Universidade Federal de Goiás 
e a Universidade Federal do Espírito Santo, denominado “Desafios 
da Educação de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: 
identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho 
e ambientes/mídias virtuais”; constituída com financiamento do 
Programa de Apoio ao Ensino e à Pesquisa Científica da CAPES.

No ano de 2013 a oficina atendeu somente o terceiro 
segmento, assim como nos anos seguintes, o que vai representar a 
quantidade de estudantes a partir de 18 anos crescente a cada ano. 
Estes estudantes que obtiveram sucesso no ano de 2014 passam 
para uma nova etapa ainda no ensino médio e a oficina amplia o 
atendimento com a entrada de novos estudantes na turma.

No ano de 2014 os estudantes que participaram no ano de 
2013 continuam participando com aumento de número de estudantes 
na turma. Os estudantes que tiveram acompanhamento na oficina 
nos anos de 2013 a 2014 finalizaram o processo de escolarização 
do ensino médio.

No ano de 2015 a pesquisa continua na mesma cidade e 
passa a atender outras escolas. Já no primeiro semestre em fevereiro 
verificamos a quantidade de estudantes com 18 anos no terceiro 
segmento. Esse estudante poderia cursar o ensino regular. Mas a 
EJA tem sido o lugar para os estudantes que estão inseridos em 
outras unidades escolares como lugar de recuperar o tempo perdido 
ou de resolver o problema da suspensão e expulsão do ensino 
fundamental e médio. 

A juvenilização passa a descaracterizar seu atendimento 
para quem não teve acesso na idade certa ou não pode estudar por 
vários motivos, para atender estudantes que estão abandonando 
o ensino regular e também não tem garantia de sucesso na EJA 
com o processo de interrupção (evasão) na unidade escolar. Esse 
ciclo torna-se cada vez mais uma realidade nas escolas públicas do 
Distrito Federal, que ofertam EJA.
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Em entrevista transcrita com os estudantes com maior idade 
na EJA percebe-se na fala que o conflito de gerações é inevitável.

“ Professora eu vejo nossos colegas andando de skate na 
escola, arranhando o chão e eu disse: ei colega deixa para 
andar fora da escola que acabou de ser reformada. Tem muito 
menino novo na escola!!!!” (estudante 01)
“ Essas meninas fazem muito barulho e atrapalha a aula”. 
(estudante 02)
“ Não consigo chegar na hora por que venho do trabalho, 
prefiro sentar na frente, pois tem colega que só quer passar, 
não presta atenção só porque eles são mais novos ” (estudante 
03)

Essa problemática precisa ser respondida com políticas 
públicas que atendam as especificidades da adolescência no ensino 
regular, principalmente com a efetiva inserção de tecnologias 
digitais nas escolas e não só na educação de jovens e adultos.

Considerações finais

A Transiarte é utilizada para promover o processo de 
aprendizagem em grupos de Educação de Jovens e Adultos. Sua 
práxis caracteriza-se pela abordagem coletiva, lúdica, inter e 
transdisciplinar, na promoção da aprendizagem curricular, sempre 
contextualizada na realidade do educando.

Nesse sentido a Transiarte consegue atuar com todas as idades 
na modalidade de EJA na forma integrada à Educação Profissional, 
contribuindo para resolver os conflitos entre as gerações na práxis 
colaborativas da situação- problema- desafio.   

A Transiarte se constitui como uma estratégia de ensino 
e aprendizagem que dialoga com as expectativas dos sujeitos 
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da educação de jovens e adultos, garantindo a permanência e a 
conclusão do ensino médio na educação básica na modalidade da 
EJA, cujo desafio atual por força da lei 13.005/2014 é na forma 
integrada à Educação Profissional.

E assim, consequentemente, a Transiarte se mostra 
como possibilidade de preparar os cidadãos para o século XXI, 
desenvolvendo competências e habilidades que envolvam o mundo 
e compreendam a natureza conectada da vida contemporânea. 

Conclui-se que a Transiarte tem se mostrado, uma estratégia 
que desenvolve a ação, a reflexão e a experimentação do professor e 
do estudante das tecnologias digitais, garantindo a permanência (não 
evasão), mesmo diante do processo de juvenilização, promovendo 
a construção coletiva do conhecimento nas ações comunicacionais 
e informacionais, bem como outras formas de interação coletivas e 
relação social na cibercultura. 

Assim a Transiarte pode contribuir de forma efetiva nos 
processos educacionais de construção curricular, estratégias e práxis 
pedagógicas na educação de jovens e adultos na forma integrada à 
Educação Profissional.
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capítulo 10
DIÁLOGO, DIFERENÇA & CRIAÇÃO  
NO CAMPO DA ALFABETIZAÇÃO DE  
PESSOAS JOVENS, ADULTAS E IDOSAS

Henrique José Alves Rodrigues
Ana Gisele Ferreira

Cathya Miguel
Celina Suguri Motoky

Amigo? Aí foi isso que eu entendi? Ah, não; amigo, para mim, é 
diferente. Não é um ajuste de um dar serviço ao outro, e receber, e 
saírem por este mundo barganhando ajudas, ainda que sendo com o 
fazer injustiça aos demais. Amigo, para mim, é só isso: é a pessoa com 
quem a gente gosta de conversar, do igual o igual, desarmado. O de 
tirar prazer de estar próximo. Guimarães Rosa 2001.

Introdução

Mover-se por pensar a pesquisa em sua intercessão 
com o ensino e a extensão se constitui em um dos princípios de 
funcionamento do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos (NEJA) 
da UFES. Muito distante de um modo de pesquisar que vai a campo 
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coletar dados ou observar e analisar as práticas a partir de um lugar 
privilegiado e neutro, aposta-se na premissa de que a produção do 
conhecimento se dá de dentro dos processos que se quer analisar. 
Movidos por esta perspectiva, quatro pesquisadoras,1 com tempos 
formativos acadêmicos distintos, mas que possuem em comum a 
alfabetização na EJA como temática de pesquisa, formaram um 
grupo de estudos acerca da questão nos anos de 2014 e 2015, em 
que não só liam obras acerca da leitura e da escrita, mas partilhavam 
experiências de sala de aula, bem como aprofundavam o diálogo e 
a amorosidade da escuta do outro. Uma política da amizade e da 
cumplicidade que procuramos exercitar neste artigo.  O processo 
pesquisador, ainda em andamento, está sendo exercido em três 
espaços formativos distintos de uma escola exclusivamente de EJA 
do município de Vitória\ES, a escola “Admardo Serafim de Oliveira”, 
em que as quatro pesquisadoras compartilham a docência com as 
educadoras da escola, não apenas como dimensão de elaboração 
de problemas de pesquisa acerca da prática alfabetizadora na EJA, 
mas também como dimensão de seus respectivos processos, sempre 
inacabados, de formação de alfabetizadoras de EJA.

O ponto de interseção das experiências de pesquisa 
vivenciadas pelas quatro pesquisadoras, além da temática, se localiza 
no fato de se encontrarem imersas no cotidiano alfabetizador de três 
espaços da escola cujo público majoritário são mulheres idosas: dois 
equipamentos públicos da política municipal de assistência social à 
pessoa idosa e um espaço da municipalidade no centro histórico da 
cidade.

No plano da experiência da alfabetização de idosas, nos 
deparamos com problemas de pesquisa que nos fizeram dialogar 
com o pensamento de Paulo Freire, com sua noção ampliada de 
alfabetização: a educação dialógica, a escrita de si e do mundo e a 
leitura da palavramundo. Bem como, com as problematizações de 

1. Devido ao predomínio de mulheres no grupo de pesquisa, o mesmo será 
referido no feminino.
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Emilia Ferreiro: o que sabem efetivamente estas mulheres acerca 
deste artefato cultural chamado escrita? Em sociedades altamente 
letradas, como as nossas, é possível um grau zero de alfabetização 
que possa configurar uma pessoa analfabeta sem nenhum saber 
acerca do escrito? Ou, em outros termos, o que é ser alfabetizada nos 
tempos de escrita em telas de celular, caixas eletrônicos, publicidade 
ostensiva na TV, num mundo em que a linguagem escrita nos toma 
a céu aberto?

Outro fator que tem interpelado nossas experiências de 
pesquisa diz respeito à autonomia necessária para a aprendizagem 
da leitura e da escrita; autonomia que se desvela no processo de 
abrir-se para o risco e a insegurança que são fundamentais para 
a configuração de práticas de leitura e de escrita efetivamente 
autônomas. Neste percurso de pesquisa em andamento, nos 
perguntamos sobre quais práticas podemos elaborar, em conjunto 
com as demais alfabetizadoras que exercem a docência nas três 
salas de alfabetização que acompanhamos, para potencializar a 
nossa abertura e das alfabetizandas para um processo alfabetizador 
não mecânico e sim vetor da ampliação do horizonte de saberes que 
estas mulheres trabalhadoras e idosas já produziram e continuam 
produzindo, inclusive o da escrita. 

Ao lermos algumas obras de Paulo Freire e de Emilia 
Ferreiro, duas armadilhas acadêmicas insinuavam nos capturar: a 
crítica destrutiva que nos informa de um pensamento ultrapassado 
– caso de Ferreiro – ou o acatamento passivo de um clássico 
inofensivo – no caso de Freire. Foi no campo do pensamento da 
diferença que encontramos um intercessor que nos possibilitou uma 
via de entrada no pensamento de Freire e Ferreiro que nos desse 
ferramentas para escapar destes dois academicismos estéreis: o gesto 
da desconstrução de Jaques Derrida.  Além de ser nosso interlocutor 
privilegiado no plano da linguagem, Derrida nos possibilita dizer 
sim a Freire e a Ferreiro; ou seja, ler Freire e Ferreiro a partir de suas 
próprias premissas teóricas, de dentro de suas obras, partindo da 
perspectiva de que desconstruir não é destruir, aniquilar, mas uma 
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experiência de alteridade, uma abertura e acolhimento do que nos 
antecedeu – consideramos Freire e Ferreiro como nossa herança2 no 
campo da alfabetização.

No plano da empiria no locus de pesquisa, este gesto 
desconstrutivo também nos move. À tentação de prescrever às 
alfabetizadoras qual é a melhor forma de alfabetizar na EJA, 
preferimos acompanhar suas práticas, procurar acolhê-las e 
compreendê-las, mesmo que tivéssemos uma perspectiva diferente, 
mas ao mesmo tempo procurando dialogar, propor e partilhar outras 
práticas, outros caminhos, outras estratégias, que significassem o 
gesto de quem estava presente em sala de aula na perspectiva de 
produzir coletivamente, produzir em meio às nossas diferentes 
perspectivas acerca da alfabetização, procurando escapar ao lugar 
fácil da pesquisadora de EJA que possui a melhor visão acerca 
da alfabetização e por isso interpela as práticas alfabetizadoras 
que observa; entendemos que quem interpela o faz de um lugar, 
o da autoridade, no caso, a acadêmica; ou seja, a observação 
interpeladora põe para funcionar as engrenagens das relações de 
poder, mesmo que a partir das “boas intenções”  de “aprimorar 
as práticas”. A nossa aposta é de que também nós, pesquisadoras, 
estejamos mergulhadas numa experiência de deriva e desvio de si, 
que pressupõem incessantes análises das práticas que elaboramos 
no plano da pesquisa. 

Neste sentido, este artigo organiza da seguinte forma: 1 - 
Uma reflexão acerca do gesto da desconstrução tal qual indicado 
pelo filósofo franco-argelino Jacques Derrida, em que procuramos, 
em linhas gerais, apontar como o seu pensamento pode nos auxiliar 
na desmontagem moderna das dicotomias que envolvem a temática 
da alfabetização, em particular de pessoas jovens e adultas; 2 - Uma 
entrada no pensamento de Paulo Freire, em que selecionamos a 
sua noção ampliada de alfabetização: a leitura da palavramundo 

2. Sobre a temática da herança, do que nos antecede, ver Jacques Derrida e 
Elisabeth Roudinesco (2004).
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e a escrita de si e do mundo; bem como o exercício da noção de 
diálogo como superação subjetiva, com contornos éticos e estéticos. 
3 - A perspectiva da psicolinguista Emilia Ferreiro, que nos auxilia 
na problematização da produção normativa de um sujeito adulto 
analfabeto, nos provocando a pensar numa pessoa jovem, adulta e 
idosa não escolarizada, mas que, além da leitura de mundo e da 
escrita da história, também produz saberes acerca deste artefato 
cultural que é a escrita, bem como de seus usos sociais. 4- Uma 
pequena narrativa de nossa inserção no cotidiano de uma das três 
salas de aula de alfabetização de idosas que acompanhamos no 
processo de pesquisa, em que algumas das questões que mais nos 
afetaram serão relatadas e provisoriamente analisadas.

Derrida e o gesto da desconstrução

A desconstrução não é mais um método de pesquisa, ou 
um conceito, ou uma escola de pensamento, mas uma experiência 
de alteridade (Skliar 2008). É um gesto, um dizer sim às obras 
as quais analisamos; praticar as suas premissas reiteradamente, 
auxiliando que suas paisagens de pensamento se reconfigurem. 
Portanto, desconstrução é um ato performativo de linguagem; uma 
performance tensa, estranha e suja. Está no plano da afirmação 
dos processos de linguagem que a normatividade não acolhe, pois 
remeteriam ao erro, ao engano e ao passível de correção. Não 
importa as referências epistemológicas de um dado pensamento;3 
o que importa é se estes pensamentos, se estas práticas possuem 
dimensões que nos possibilitam afirmar a diferença num mundo, 
como o capitalismo mundializado, cujas forças hegemônicas 

3. A fenomenologia, o existencialismo e o marxismo no caso de Freire; a 
psicologia genética de Piaget, no caso de Ferreiro. Ou seja, perspectivas 
teóricas muito distantes do pensamento da diferença de Derrida.



212 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

incitam a homogeneização e o enfraquecimento da vida, pela via de 
obsessivas regulações de linguagem. 

Mas Derrida (2013) nos faz um gesto de uma alteridade 
impiedosa, pois ao reiterarmos as premissas dos pensamentos que 
nos antecederam, estes mesmos pensamentos mostram suas lacunas, 
suas brechas, seus não ditos e por isso movem-se para a sua própria 
reconfiguração e o anúncio de novas paisagens de pensamento. 
Não só o pensamento, pois para Derrida (2013), todo processo do 
campo social só pode ser entendido como texto, escritura, como 
uma montagem arbitrária que não possui fundamento, estrutura ou 
referente. Neste sentido, todo processo social, ao mover-se e reiterar 
suas práticas no tempo, caminha para a sua própria desconstrução; 
move-se para diferir-se de si mesmo, de tornar-se outro.  Ou 
seja, uma configuração econômica, um pensamento, uma política 
educacional, uma instituição escolar, uma modalidade de educação 
e outras dimensões do campo social, entendidas como textos que 
expressam regimes de significações, ao reiterarem seus princípios 
no tempo, caminham para sua própria desconstrução, para o 
processo de desvio de si mesmos, tornarem-se outros, diferirem-
se. Daí a dimensão inconsciente da desconstrução, o processo de 
desconstruir-se.4 Ninguém desconstrói alguém ou alguma coisa; 
todo processo se desconstrói no tempo.

Esta perspectiva é desafiadora para pensarmos questões 
como o capitalismo, a Educação de Jovens e Adultos, a educação 
popular, a escola, dentre outras questões que atravessam a temática 
da alfabetização de pessoas jovens, adultas e idosas. Se todo 
processo social caminha para sua própria desconstrução, a partir 
da reiteração de suas próprias premissas no tempo, pode ser que 
já estejamos imersos em outros processos sociais e não nos damos 
conta e continuamos a nos mover e a compreendê-los como se 
fossem os mesmos; o que pode acarretar efeitos nada positivos do 
ponto de vista político e ético.

4. São notórias as influências de Freud e de Lacan na teorização acerca da 
linguagem de Derrida. Ver Jacques Derrida e Elisabeth Roudinesco (2004).
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Diante da crítica acerca dos binarismos que moveram e 
ainda movem o  pensamento ocidental, fortemente caracterizado 
por aquilo que o filósofo denominou como logocentrismo, podemos 
pensar a problemática do analfabetismo numa perspectiva histórica 
mais dilatada e situá-la no campo da  elaboração de uma das maiores 
promessas da modernidade ocidental: a formação de uma humanidade 
letrada, em que os sujeitos não só se apropriariam do acervo da 
cultura escrita, mas possuiriam os meios – linguagem racional e 
valores humanos universais – para se inserirem de maneira plena 
e ativa nos espaços produzidos pela democracia moderna. Muito 
embora nosso olhar pelo retrovisor da história possa nos apontar 
que esta é mais uma das promessas não cumpridas em um mundo 
com nações subalternas de relevantes taxas de analfabetismo adulto 
e nações centrais do capitalismo com trágicas clivagens culturais, 
raciais e religiosas, bem como a constatação de que noções como o 
universal, o humano, a democracia e o sujeito passam por processos 
de acirradas fraturas, esta constatação não pode interditar nosso 
olhar para o caráter produtivo deste horizonte de promessas: seus 
valores continuam induzindo práticas de regulação, desde políticas  
educacionais incitadas por organismos internacionais (como a 
Unesco e o Banco Mundial) até em nossas práticas cotidianas de 
sala de aula.

Uma das mais engenhosas produções deste horizonte de 
uma democracia letrada universal foi a configuração de um sujeito 
adulto culto e autônomo, que possuiria como seu contraponto um 
sujeito analfabeto. Se aquele estaria em plenas condições de exercer 
uma vida social satisfatória e ocupar espaços prestigiados de saber 
e poder, aquele ocuparia um lugar de não saber, incompletude, 
precariedade social e política, mas sobretudo intelectual. Seja 
criança, jovem, adulta ou idosa, a pessoa supostamente analfabeta 
requereria medidas corretivas e de tutela tanto na dimensão do 
conhecimento, quanto da sua vida social e pessoal.  

Mas algo se passa, vem se passando ... E aquele horizonte de 
promessas teve e tem que lidar, cada vez mais, com outro horizonte 
de práticas e saberes acerca do escrito, que se caracterizam por 
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práticas criativas, múltiplas, híbridas, que escapam ao modelo 
normativo, nos convocando a problematizar nossos antigos pares de 
casamentos tristes: alfabetizado\analfabeto; culto\ignorante; saber\
não-saber; escrita\oralidade; filosofia\senso comum; racionalidade\
estética; epistemologia\ética.

Este horizonte de dispersão das práticas de escrita e de seus 
sujeitos é sugerido por alguns estudiosos da história da escrita, como 
Castillo Gomez (2001), que enfatiza que o processo de expansão da 
escolarização e o aumento dos níveis de alfabetização na atualidade – 
sobretudo nas sociedades europeias - não podem ser compreendidos 
apenas como iniciativas dos dispositivos de poder, mas também 
pelo empenho do movimento dos trabalhadores, as reivindicações 
dos movimentos anarquista, comunista e socialista pela educação e 
pela alfabetização dos trabalhadores, bem como as intervenções do 
movimento feminista pela equiparação educacional em relação aos 
homens. Sujeitos diferentes, que pressupõem interesses, valores, 
modos de vida e usos da escrita distintos. 

Neste sentido, podemos nos mover no pensamento de Paulo 
Freire, no sentido de encontrarmos pistas que nos possibilitem 
avançar no processo de afirmação destas práticas de escrita, que 
nos indiquem o caminho da criação e da diferença, entendidas aqui 
enquanto processos que escapam às regulações e às clausuras5 de 
nossa época.

Paulo Freire e a superação subjetiva

Paulo Freire foi um educador brasileiro que esteve envolvido 
num movimento político de produção de sentidos sobre a realidade 

5. Clausuras do saber, noção elaborada por Derrida (2013, 2004), para se 
referir aos interditos de linguagem de determinada época; num determinado 
tempo histórico, certos pensamentos e até percepções são impossíveis ou 
inteligíveis.



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 215

brasileira, a partir do campo da educação, tendo como premissa 
de que possuímos uma experiência histórica específica, que nos 
constitui em sujeitos que possuem relações com o mundo, diferente 
do modelo de sujeito do conhecimento abstrato tão caro ao discurso 
científico clássico. A obra Pedagogia do Oprimido (2005) foi 
escrita no exílio, em que Freire analisou as suas experiências de 
alfabetização e educação de adultos em retrospecto; neste livro, 
o educador se desfaz de crenças românticas acerca da educação, 
talvez devido à forte influência marxista na escrita do texto. A obra 
possui como contexto de produção a crise intelectual de esquerda 
dos anos 1960 no Brasil e na América Latina, devido à reversão 
de expectativas otimistas em função da experiência traumática e 
inesperada do golpe civil-militar de 1964 no Brasil, e os golpes 
que varreram vários países de nosso subcontinente. O golpe de 
Estado no Brasil foi inesperado para aqueles, como Freire, que 
estavam envolvidos em inúmeras experiências políticas e culturais 
que sinalizavam um processo incipiente, porém crescente, de 
democratização dos bens materiais e culturais da nação.  Mas foi 
um livro que incorporou também o impacto das rebeliões estudantis 
de maio de 1968 na Europa, evento citado em nota de rodapé em 
suas primeiras páginas. 

Experiência de exílio, interrupção brusca de sonhos coletivos 
de mudança social e a contestação da instituição da autoridade pela 
primavera estudantil francesa que se espraiou por vários cantos do 
mundo são indicadores de que Pedagogia do Oprimido se constitui 
em uma tentativa de responder, dentre outras coisas, ao impasse 
produzido nas relações do intelectual com as camadas populares. 
A obra tem como pano de fundo a necessária redefinição das bases 
da relação entre o intelectual (filósofo, pesquisador, educador, 
alfabetizador) e os grupos subalternos da sociedade.

Mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade 
da hora atual, se propõem a si mesmos como problema. 
Descobrem que pouco sabem de si, de seu “posto no cosmos”, 
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e se inquietam a saber mais. Estará, aliás, no reconhecimento 
do seu pouco saber sobre si uma das razões desta procura. Ao 
se instalarem na quase, senão trágica descoberta do seu pouco 
saber sobre si, se fazem problema a eles mesmos. Indagam. 
Respondem, e suas respostas os levam a novas perguntas. 
(Freire 2005, p. 31)

Em relação ao processo dialógico que mediaria a relação 
entre o intelectual e as camadas populares, nos perguntamos se 
há em Freire duas dimensões distintas, que caracterizariam o seu 
processo de pensar, pois, se tal interpretação estiver correta, as duas 
dimensões estariam presentes tanto na fase anterior à Pedagogia do 
Oprimido, quanto no período do exílio e na volta ao Brasil. Quase 
sempre presentes numa mesma obra. A primeira dimensão seria o 
enquadramento epistemológico da relação dialógica pelo modelo 
de pensamento filosófico clássico. A transformação subjetiva dos 
sujeitos se daria pela superação de uma forma de ver o mundo 
permeada pela “doxa”, para uma forma com fortes componentes 
de “logos”. Em Pedagogia da Autonomia (2011), um dos seus 
últimos escritos, há a proposição de um processo de aprendizagem 
que efetuaria a “superação” de uma linguagem ordinária por uma 
linguagem lógica.  Em Freire há a proposição do respeito do saber 
de “pura experiência feita” dos educandos (Freire 1985, 2000, 2005) 
pelo educador, como via para a “promoção” de sua consciência 
crítica. Nesta dimensão mais epistemológica de seu pensamento, 
temos em Freire a proposição da promoção do senso comum 
para a curiosidade epistêmica; promoção da consciência mágica 
para a consciência crítica. Se estivermos certos na abordagem 
do pensamento do educador, esta dimensão possui como modelo 
de pensamento a filosofia clássica ocidental, com a sua reiterada 
narrativa sobre si mesma: a superação do místico e mágico em 
direção a um saber mais filosófico e científico do mundo. 

Mas se suspeitamos deste enquadramento “epistemológico” 
do diálogo proposto por Freire, também conseguimos vislumbrar 



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 217

outra dimensão da proposta dialógica freireana: a dimensão ética, 
com efeitos estéticos. É esta dimensão, distinta da primeira, que nos 
permite perceber uma tematização do diálogo em Freire que não fala 
de um sujeito e de um processo de aprendizagem pré-configurados 
– promoção da ingenuidade para a curiosidade epistemológica 
ou transformação do oprimido em um sujeito “autêntico”, o 
problemático “em si” e o “para si” hegeliano – mas de uma 
processualidade subjetiva, de uma abertura radical à subjetividade e 
aos saberes elaborados pelo outro que produz uma deriva.  

É nesta dimensão em que o sentido ético e estético do 
pensamento de Freire se sobrepõe ao epistemológico que o educador 
irá se envolver em situações que expressam toda a sua radicalidade 
de abertura ao outro e a sua forma de pensar. Em diálogo com o 
educador chileno Antonio Faundez, Freire (1985) rememora sua 
passagem por Guiné-Bissau, em que sua equipe de trabalho, diante 
da profusão de línguas de nações africanas diferentes, presentes 
naquele país recém-saído da colonização portuguesa e governado 
por um partido comunista, propôs um trabalho pedagógico que 
prescindisse momentaneamente da escrita, já que os diversos 
grupos culturais elaboravam seus saberes e suas visões de mundo 
pela oralidade. A única linguagem escrita existente era a língua 
portuguesa, a linguagem utilizada pelo colonizador recém-expulso e 
que não era praticada cotidianamente pelas pessoas, se constituindo 
apenas na linguagem do Estado. Para a equipe de Freire era possível 
desenvolver um trabalho pedagógico com os diversos grupos 
culturais via oralidade e outras linguagens não escritas, enquanto 
fosse elaborada uma escrita “crioula”, híbrida do português com 
as diversas línguas africanas que efetivamente davam sentido ao 
mundo dos sujeitos. A proposta foi vencida pela visão do partido 
comunista local, que via na língua do Estado o instrumento para 
escolarizar e homogeneizar a profusão cultural do país. 

O que nos interessa neste relato não é o mérito da proposta, 
mas a demonstração da radical abertura expressa por Freire 
aos saberes e aos modos de vida dos grupos subalternos. Freire 
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vislumbrava a reinvenção da pedagogia na África, em função 
da experiência pedagógica se dar em meio a culturas fortemente 
orais e saberes permeados por linguagens e expressões distintas do 
saber clássico ocidental. Para o educador, as sociedades africanas 
poderiam romper a dualidade pedagógica entre oralidade e escrita. 
Elementos desprezados pela cultura letrada, mas que são elementos 
importantes nas culturas africanas, como as expressões corporais, 
deveriam permear um processo de alfabetização que não se 
resumisse à aprendizagem da escrita, ampliando-se para diferentes 
linguagens.

Não é apenas ler e escrever; é apropriar-se de um conhecimento 
básico em todos os níveis da vida, que o ser humano possa 
progressivamente ter condições de responder às perguntas 
essenciais que nosso corpo, nossa existência cotidiana nos 
colocam. (Freire 1985, p. 90)

Nesta perspectiva podemos vislumbrar uma noção ampliada 
de alfabetização em Freire: uma escrita de si e do mundo, ou a 
leitura da palavramundo, já que o diálogo entre o educador e o 
educando é mediado pelo mundo. Percebemos que a dimensão 
ética do pensamento freireano possui desdobramentos estéticos que 
sinalizam um processo dialógico em aberto, sem pré-configuração 
de chegada, o que pressupõe uma “superação”, não como a 
configuração progressiva de um “logos”, mas entendida como 
transformação subjetiva de si e do mundo. 

Admardo Serafim de Oliveira (1996), em estudo do 
pensamento de Freire, nos dá pistas para seguir nessa chave de 
interpretação da obra do educador pernambucano. O estudo de 
Oliveira (1996) pontua a indissociabilidade entre experiência de 
aprendizagem e mudança do modo de vida daquele que aprende. 
Centrando sua análise na categoria diálogo, o autor nos indica que, 
para Freire, a aprendizagem pressupõe uma relação – um afetar-se 
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pelo outro – e a criação de um outro modo de pensar e de estabelecer 
contato com o mundo:

[...] o processo dialógico lança-o (o sujeito da aprendizagem) 
para “fora” da norma de desenvolvimento de sua personalidade 
forçando-o, assim, a um novo começo. O indivíduo é, dessa 
forma, como que literalmente “sacudido” por essa nova 
realidade na qual ele passa, agora, a experimentar-se, uma 
realidade que se mostra irreversível diante dele [...] O homem 
vê-se forçado a mudar o seu modus vivendi. (Oliveira 1996, p. 
14, grifos nossos)

Após esta inserção no pensamento de Freire, que necessita 
de maior aprofundamento, vamos realizar um pouso na visão 
alfabetizadora de Emilia Ferreiro, especialmente as suas indagações 
acerca da alfabetização de adultos. Procuramos demonstrar como a 
psicolinguista nos força a pensar o que é que queremos dizer com 
a categoria analfabeto e se esse sujeito é possível de existir num 
mundo como o nosso.

Emilia Ferreiro: escrita como cognição e recognição

O campo da educação no Brasil, na década de 1980, 
viveu o impacto dos estudos de alfabetização de Emilia Ferreiro 
e Ana Teberosky (1999). As pesquisadoras, apoiadas na teoria do 
conhecimento de Piaget, propunham um deslocamento do olhar no 
campo da alfabetização: da querela dos métodos – ou da melhor 
forma para se ensinar o processo de aquisição da escrita – ou como 
os sujeitos aprendem. Se antes as crianças – sujeitos das pesquisas 
de Ferreiro e Teberosky – eram situadas em um lugar de um não 
saber sobre a escrita, que deveria ser preenchido pela competência 
linguística do mundo adulto, representado pela alfabetizadora, 
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a psicogênese da escrita apontava, baseada nas observações de 
crianças em atos de escrita, que as crianças elaboravam hipóteses 
sobre a escrita alfabética.  Em suas interações com a escrita, 
elas criavam conceituações sucessivas, levando a equipe das 
pesquisadoras a postular que os ditos erros de grafia, ao invés de 
serem encarados como um não saber, uma ignorância sobre a escrita, 
se constituíam em erros construtivos (Ferreiro e Teberosky 1999, p. 
25), pois seriam fundamentais para o seu processo de pensar acerca 
do escrito, na superação de suas hipóteses sobre a língua e o avanço 
em direção a hipóteses mais complexas. Ferreiro e Teberosky (1999) 
não nos legaram um método ou técnica de ensino; o que pretendiam 
era visualizar o processo de aprendizagem da escrita do ponto de 
vista do sujeito que aprende.

As autoras, ao contrário do discurso acadêmico corrente, 
possuíam uma preocupação visceral com as questões sociais e da 
cultura da escola que atravessam os processos de aprendizagem 
da escrita de sujeitos dos segmentos populares. Descentram a 
questão do déficit cognitivo tão em voga em sua época para explicar 
o “fracasso escolar” dos sujeitos de segmentos populares, para 
lançarem luz aos processos que produzem um aprendizado da 
escrita aquém do esperado pela instituição escolar. O processo de 
aprendizagem da escrita pressupõe um sujeito ativo na elaboração 
de sentidos sobre o escrito, num contato intenso com artefatos de 
cultura que o provoquem a pensar sobre o objeto escrita; algo escasso 
para as crianças das camadas populares, naquele momento histórico 
(década de 1970). Ferreiro e Teberosky (1999) verificaram que, 
filhos de classe média e dos segmentos populares, ao adentrarem as 
salas de alfabetização escolar, possuíam percursos de aprendizagem 
muito díspares, e se deparavam com uma cultura escolar que não 
conseguia dialogar com os percursos e conceituações acerca do 
escrito das crianças das camadas populares. Não que os filhos 
das camadas populares não possuíam hipóteses acerca do escrito, 
mas suas concepções acerca da escrita se afastavam do modelo 
convencional, requerido pela escola.
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Indagando-se sobre o processo de alfabetização de adultos, 
Ferreiro (1983) e sua equipe elaboraram um extenso texto em que 
problematizam as noções pejorativas em relação a pessoas adultas 
não escolarizadas.

[...] não será possível considerar uma ação alfabetizadora que 
tome como ponto de partida o que estes adultos sabem, em 
lugar de partir do que ignoram? Não será por acaso a nossa 
ignorância acerca dos sistemas de conceitos destes adultos o 
que nos leva a tratá-los como se fossem ignorantes? O respeito 
à pessoa do analfabeto não deixa de ser um enunciado vazio 
quando não sabemos o que é que haveríamos de respeitar. 
Conhecer o adulto, para que o respeito seja também um 
respeito intelectual, nos parece essencial para guiar qualquer 
ação pedagógica que intente construir a partir do que o sujeito 
já tenha construído por si mesmo, antes desta ação. (Ferreiro 
1983, tradução nossa)

Edna Castro de Oliveira (1988), pesquisando processos 
alfabetizadores com adolescentes e adultos em bairros populares 
da Grande Vitória, seguindo as trilhas abertas por Ferreiro (1983), 
pontua que os adultos não alfabetizados, antes de sentarem 
tardiamente nos bancos escolares ou em programas\projetos 
de alfabetização possuem leituras de mundo e saberes os mais 
variados, mas também saberes e usos sociais acerca do escrito. Nos 
forçando a pensar o que é ser analfabeto, em nossas sociedades 
altamente letradas, em que o escrito e seus usos invadem nossos 
cotidianos pela via de marcas comerciais, placas eletrônicas, caixas 
de autoatendimento de bancos, mensagens de celular... é possível 
alguém ser analfabeto em sentido estrito? 

Consideramos que a própria Ferreiro (2007) nos dá pistas 
para estas questões. Em entrevista a uma revista pedagógica no 
Brasil, a psicolinguista abordou a questão dos novos dispositivos do 
escrito no contemporâneo e foi provocada a dizer se tais dispositivos 
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modificaram o processo de aprendizagem da escrita. A estudiosa 
pontuou que a alfabetização é um processo contínuo e ininterrupto, 
em que todos nós estamos envolvidos. Citou o fato de que estava 
dando aulas para um grupo de doutorado que era inteiramente não 
alfabetizado no tipo de leitura especializada que estava trabalhando. 
Isto para afirmar que este processo ininterrupto da alfabetização 
possui duas dimensões: uma ligada à apreensão do sistema alfabético 
de nossa escrita, que algumas crianças, jovens e adultos ainda não 
apreenderam; e outra ligada às culturas do escrito, que se refere aos usos 
sociais e às comunidades de entendimento, expressão e comunicação. 
Nesta última dimensão, as modalidades de escrita modificaram-
se velozmente, num fluxo criativo tão intenso que Ferreiro (2007) 
denomina de “escritas selvagens”, pois dão sentidos novos às letras, 
criam palavras que só podem ser entendidas se estivermos inseridos 
numa comunidade específica de expressão. Mas a primeira dimensão, 
segundo Ferreiro (2013) registrou em um dos seus últimos livros, 
que o processo não se distingue tanto no contemporâneo, pois 
as perguntas do sujeito cognoscente permaneceriam as mesmas: 
qual a relação entre o escrito e a língua oral? Quais das múltiplas 
segmentações do que é dito são pertinentes ao passar à escrita? O que 
da oralidade reaparece na representação escrita e sob que forma? O 
que da oralidade convencional fica fora do escrito?

Importante ressaltar que desde a primeira publicação de 
Ferreiro no Brasil, tanto o campo da linguagem, quanto os estudos 
da cognição sofreram significativas inflexões. Ferreiro continua 
trabalhando com a ideia de linguagem enquanto representação; e 
na perspectiva de uma psicologia cognitiva piagetiana, continua 
concebendo as noções não convencionais de escrita apenas como 
“hipóteses”, num universo discursivo cientificista. Atualmente 
existem redes de pesquisa que se movem por elaborar uma 
redefinição das análises dos processos de cognição. Uma das obras 
emblemáticas deste campo de estudos acerca da cognição é o livro 
“A Invenção de si e do mundo” de Virgínia Kastrup (2007).  Nesta 
obra, Kastrup (2007) refuta a tradição cognitivista dos estudos 
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da aprendizagem, que tradicionalmente focam suas análises na 
aquisição de conhecimentos já elaborados pelas instituições de saber. 
Para Kastrup (2007) é preciso fazer uma distinção entre cognição e 
recognição. Esta última implica a aquisição de conhecimentos já 
elaborados, a maior parte deles ligados à praticidade do cotidiano. 
Já a cognição implica, necessariamente, a criação. 

A cognição pressuporia uma experiência densa de produção 
de novos saberes, em que os afetos - o afetar-se pelo mundo – teriam 
papel relevante, ao contrário do cognitivismo que tradicionalmente 
defendeu a separação entre o mundo puro da cognição e as questões 
tidas como extra cognitivas: os afetos, a política, as marcas sociais 
dos sujeitos. Na perspectiva de Kastrup (2007) estas questões 
não seriam extra cognitivas, mas comporiam o próprio campo da 
cognição. Seriam nossas paixões – políticas, sociais, afetivas – 
que moveriam a criação do pensamento. Todavia, para Kastrup 
(2007) os processos de cognição\criação não acontecem num 
experimentalismo a esmo. Criar não pressupõe ter um insight; 
um processo de cognição pressupõe esforço, um labor, uma 
intencionalidade que se efetiva no tempo: “a invenção implica 
tempo. Ela não se faz contra a memória, mas com a memória, como 
indica a raiz comum a ‘invenção’ e ‘inventário’. Ela não é corte, 
mas composição e recomposição incessante” (Kastrup 2007, p. 27).

Apesar dos aportes teóricos declarados por Ferreiro – 
a linguagem como representação, o cognitivismo piagetiano 
–  partimos da análise de que seu pensamento nos dá pistas para 
a superação dos mesmos postulados cientificistas das teorias da 
cognição clássica. Ou seja, trabalhamos com a ideia de que Ferreiro 
nos auxilia a superar os seus próprios aportes epistemológicos no 
campo da alfabetização. Mesmo mencionando o termo “hipóteses”, 
podemos vislumbrar que a estudiosa nos possibilita afirmar que as 
leituras e as escritas não convencionais de pessoas em processo 
de alfabetização são “saberes”, o que não seria uma simples troca 
de nomenclatura, mas uma nova visão sobre os processos de 
aprendizagem da escrita. Se pensarmos a psicogênese na intercessão 
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com os estudos contemporâneos da cognição, poderíamos afirmar 
que Ferreiro delimita uma dimensão recognitiva no trato com o 
escrito (o caráter alfabético é algo já dado de nossa escrita) e uma 
dimensão de cognição inventiva (os usos e reconfigurações do 
escrito são os mais inusitados). Ferreiro nos lança na interface entre 
o direito à educação escolar e da alfabetização inicial de apreensão 
do sistema alfabético de escrita (recognição) e a criação, com os usos 
reiterados da escrita, principalmente os extraescolares (cognição). 
Mas as duas dimensões não são estanques ou necessariamente 
cronológicas, pois a própria Ferreiro (2007) afirma que o sujeito 
recria o sistema para poder apreendê-lo.

No campo de pesquisa ...

Nesta parte do texto, procuramos narrar algumas questões 
que vêm convocando nossas atenções em um dos ambientes 
alfabetizadores que acompanhamos e onde procuramos compartilhar 
a docência com as alfabetizadoras. A escola de EJA “Admardo 
Serafim de Oliveira” possui uma sede administrativa e de formação 
de educadoras no bairro Gurigica, em Vitória – ES. Todavia, as 
salas de aula se espalham por diversos equipamentos públicos e 
espaços comunitários da capital capixaba. Embora nosso grupo, 
no ano de 2015, tenha circulado por três salas de alfabetização no 
turno vespertino, para fins deste artigo relataremos questões que 
emergiram em um dos espaços alfabetizadores. Esse espaço localiza-
se no bairro Maria Ortiz, o Centro de Convivência da Terceira Idade 
(CCTI). O bairro foi construído no contexto de ocupação de uma 
das áreas de manguezal da cidade, por trabalhadores vindos do 
interior do estado Espírito Santo, da Bahia e de Minas Gerais, para 
trabalharem nas plantas industriais implantadas na capital nos anos 
1970. As aulas ocorrem em um equipamento público da política 
municipal de assistência social à pessoa idosa, utilizado pela escola 
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“Admardo” para ofertar aulas para o 1º segmento da EJA no turno 
vespertino.

No CCTI, por mais que programássemos atividades 
que objetivavam a expressão dos saberes acerca do escrito das 
educandas, constatávamos uma não abertura de boa parte destas em 
arriscarem-se na escrita espontânea, requerendo constantemente a 
nossa intervenção pedagógica sob a ótica da escrita “correta”. No 
percurso do processo, avaliamos que nossas práticas estavam sendo 
capturadas por esta demanda de tutela, não problematizando as 
performances de silabação das educandas e atendendo acriticamente 
suas demandas de intervenção, que não davam tempo para que as 
mesmas pensassem acerca do que liam ou escreviam. Diante do não 
comparecimento dos saberes acerca do escrito nas atividades de sala 
de aula, lançamos mão do dispositivo entrevista semiestruturada, 
em que algumas educandas que mais desafiavam as práticas 
pedagógicas foram filmadas, com um roteiro de questões a serem 
abordadas, a fim de captar pistas sobre os seus saberes sobre a 
escrita e seus usos sociais. 

As entrevistas foram realizadas com cinco das treze 
educandas matriculadas da turma, entre outubro e novembro de 
2015, com tempo variado de fala de cada uma, entre vinte e quarenta 
e cinco minutos. 

Das falas que mais nos afetaram estão a de Angélica,6 de 71 
anos, que relata que aprendeu as letras com uma empregada de seu 
falecido marido, com quem se casou aos 16 anos, ainda sem nunca 
ter frequentado a escola. Ela conta que após a morte do marido, 
ainda sem ao menos saber ler e escrever de forma convencional, 
o banco retirou os bens que pertenciam ao esposo e ela procurou 
emprego para sustentar seus filhos, pedindo trabalho em uma “loja de 
fábrica”, local em que foi admitida e recebia aulas de corte e costura, 
sob a supervisão da dona do estabelecimento. Esta, ao ser informada 
que Angélica não sabia ler e escrever, relutou em permitir que a 

6. Todos os nomes das educandas citadas são fictícios.
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mesma continuasse no emprego, propondo testes de conhecimentos. 
Por exemplo, tirar e anotar medidas de uma voluntária, ao que a 
educanda narra o método criado para a realização da atividade:

Eu pensei: espera aí, costa tem que ser com C e o O. Eu conhecia 
as letras, se dasse 37 eu botava na frente daquele CO o 3 e 7. Na 
minha cabeça eu sabia que ali era costa. Busto, peraí, BU, tem 
que começar com B e o U. Se dasse 92, 93 eu colocava o 9 e 
o 3 ali na frente eu aí já sabia que era o busto. Cintura, cintura 
tem que ser com C e com I. Se a cintura dasse 60, então era 
um 6 e um 0. Quadril é um Q e por aí se foi. Cê pode acreditar, 
eu aprendi na marra, sem ninguém me ensinar tirar os molde 
da revista, aqueles molde embaraçado...eu conheço costureira 
formada que não sabe tirar [...]

A narrativa de Angélica demonstra que ela utiliza de 
estratégias de correlação entre letras e números, criando códigos de 
leitura e registro de informações básicas necessárias para o trabalho 
profissional de uma costureira. Ela observa em seus registros o que 
se requer de conhecimento para o uso de determinados instrumentos, 
como a fita métrica. Fica claro também, o que ela domina de 
conhecimentos para ler e extrair informações que lhe permitem fazer 
seus moldes.  O trecho demonstra ainda experimentações feitas pela 
educanda, utilizando o que conhece da escrita e do conhecimento 
matemático.

Outro exemplo interessante da turma é a educanda Marina, 
que tem 74 anos, estuda no CCTI há quatro anos. É comerciante 
há vários anos, bem conhecida na comunidade local, por ser 
antiga moradora do bairro e pela venda de seus produtos. Ao ser 
entrevistada, contou como ainda hoje, sem dominar a escrita 
convencional, cuida de seus negócios. Embora já esteja há quatro 
anos na escola, período considerado por muitas falas na escola 
como “tempo mais que suficiente” para dominar a leitura e a escrita, 
a educanda nos apresenta, no contexto de sala de aula, um padrão 
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de escrita que, segundo as três alfabetizadoras que passaram pelo 
espaço neste período e membros da coordenação pedagógica, não 
apresenta avanços de aprendizagem. Na imagem abaixo, temos um 
exemplo do que estamos considerando um padrão de escrita, que 
a educanda apresentou nos dois anos de acompanhamento deste 
espaço alfabetizador no processo de pesquisa. Após a discussão 
coletiva sobre as transformações históricas ocorridas no bairro 
Maria Ortiz, desde a ocupação do manguezal até a atualidade, foi 
proposta à turma a produção escrita sobre as diferenças entre o 
passado e o presente do bairro. Algumas educandas, devido ao seu 
processo de aprendizagem da escrita, produziram textos. Àquelas 
educandas que ainda estavam no processo inicial de aprendizagem 
da escrita, foi proposto que as diferenças fossem escritas numa lista 
de palavras, foi o caso de Marina.

Figura 1 – Atividade de Marina

                         Fonte: Pesquisa de campo.                         Fonte: Pesquisa de campo.
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Como podemos perceber, na parte em relação ao PASSADO 
(escrito no quadro por uma das alfabetizadoras), a educanda escreveu: 
Gio (lixo); NEGZAO (manguezal). Na parte em que uma das 
alfabetizadoras escreveu no quadro HOJE, a alfabetizanda escreveu: 
CAD (cidade), CAZ (casa), e MURO. Percebemos que a educanda, 
além de apresentar enorme insegurança no exercício da escrita e 
reiteradas solicitações de correção às alfabetizadoras, apresenta 
uma prática de escrita muito heterogênea: escrita silábica como 
no caso de Gio para LIXO, silábico-alfabético como em CAZ para 
CASA e alfabético para MURO. Em atividades de leitura, a mesma 
consegue identificar poucas letras de maneira convencional, como 
as letras de seu nome, e não consegue ler de maneira convencional 
nenhuma palavra exposta em sala de aula. A questão que intrigou 
este processo de pesquisa é que os relatos das educadoras reiteram 
que esse processo de aprendizagem manifestado pela educanda 
não se modifica. Devido a essas afirmações e as observações de 
pesquisa realizadas, selecionamos a educanda para o dispositivo de 
entrevista, pois a suspeita era de que as aprendizagens da educanda 
não eram visibilizadas no contexto da sala de aula.

Na entrevista realizada, a educanda relata sobre a falta de 
oportunidade para estudar no campo, onde morava, sobre questões 
relacionadas ao trabalho que a impossibilitava de chegar aos bancos 
escolares, sobre a motivação atual que a fez abandonar o trabalho 
que realizava há mais de 15 anos, como feirante e procurar a escola:

[...]. Aí quando eu trabalhava .... Há teve um neto que me 
pediu que tinha uma coisa pra falar comigo. Ai eu esperando 
a coisa que ele ia falar. Três mês ele ficou me julgando: Vó 
eu vou lá falar com você. Eu quero que você sai da feira e vai 
estudar. Não tinha ninguém que tirava eu da feira. Eu gostava. 
Mais aí, mas tirou, assim, rápido. Larguei tudo. E comecei vir 
aqui. “Eu vou com a senhora vó! Por que vó, a senhora vai 
ficar de idade e a senhora não sabe ler nada. Vai ficar como 
isolada [...]. ” Aí eu vim. Eu vim e continuei.
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Sobre a realização das atividades e estratégias utilizadas de 
trabalho relata:

Na feira [...] eu era dona de uma mercearia também... eu 
era dona de mercearia há 18 anos, o meu marido morreu e 
fiquei responsável de tudo. Eu não anotava nada. Guardava 
na cabeça. Eu guardava. Chegava carro de compra. Eu sabia e 
deixava em ordem. Quando meu irmão chegava ele anotava 
no caderno.
Professora [...] ninguém bota a mão em nada. É tudo eu. Tudo 
eu! Fazer negócio, resolver negócio de banco. Receber minha 
pensão, tudo eu.
[...] e não peço a ninguém. Eu faço, e vendo e compro e pago 
tudo direitinho. E eu não tenho medo de fazer contas, porque 
eu sei que eu sou responsável.

As falas da educanda demonstram saberes, experiências 
de vida levados à escola pela estudante adulta, neste caso a idosa 
Marina, que construiu saberes de acordo com suas necessidades. 
Consideramos nesse estudo a identificação desses saberes um 
primeiro passo para ações alfabetizadoras que interessem às 
educandas, uma forma de partir do que elas sabem, ao invés do que 
ignoram. Esses saberes adquiridos na vida, sem sistematizações, 
são saberes que nós, educadoras, em muitas situações precisamos 
aprender a lidar, na tentativa de contribuir para o aprofundamento 
das aprendizagens, pois a partir destes saberes encontramos os 
subsídios capazes de nortear possíveis planejamentos.

Considerações preliminares

Neste texto procuramos explicitar as questões que vêm 
nos convocando a pensar no processo de pesquisa; bem como os 
intercessores teóricos que encontramos para a produção das análises 
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e das estratégias de pesquisa e de práticas alfabetizadoras no locus de 
pesquisa. Como podemos perceber na narrativa de imersão em uma 
sala de aula de uma escola exclusivamente de EJA, as educandas 
em processo de alfabetização expressão saberes acerca do escrito 
e de seus usos socais, mesmo numa modalidade não convencional. 
Esta não convenção dos seus saberes acerca da linguagem escrita 
nos remete a processos de aprendizagem marcados pelo impulso 
de criação de sentidos para os fluxos e marcas de escrita que 
saturam nosso cotidiano. Bem como, salienta o caráter não escolar 
do fenômeno da alfabetização e sim social, cultural e subjetivo. 
Além de um maior aprofundamento teórico, uma sistematização da 
empiria se configura em um dos maiores desafios para a próxima 
etapa desta pesquisa coletiva no campo da alfabetização de pessoas 
jovens, adultas e idosas. Consideramos que nos encontramos mais 
fortalecidas para exercer um diálogo com as alfabetizandas, que 
interrogue e problematize suas demandas de tutela pedagógica e o 
medo de se arriscarem na expressão dos saberes acerca do escrito, 
para que possamos entender o modo como exercem e pensam a es-
crita, além de auxiliar as alfabetizadoras a elaborar práticas pedagó-
gicas mais apropriadas para as demandas formativas das educandas.
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capítulo 11
O ITINERÁRIO FORMATIVO DE ESTUDANTES 
JOVENS, ADULTOS E IDOSOS DO PARANOÁ/DF: 
UMA PROPOSTA DE PESQUISA-AÇÃO DE BASE 
MATERIALISTA HISTÓRICA DIALÉTICA 

Renato Hilário dos Reis
Julieta Borges Lemes Sobral

 
O processo histórico para a constituição  
do objeto dessa Pesquisa-Ação 

O nosso problema da pesquisa está em processo de maturação, 
já que como reconhece Barbier (2007, p. 54) na pesquisa-ação:

[...] o problema nasce, num contexto preciso, de um grupo 
em crise. O pesquisador não o provoca, mas constata-o, e seu 
papel consiste em ajudar a coletividade a determinar todos os 
detalhes mais cruciais ligados ao problema, por uma tomada de 
consciência dos atores do problema numa ação coletiva.

O contexto preciso de nascimento do nosso problema é o 
Projeto de Alfabetização e Formação de Alfabetizadores Jovens e 
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Adultos do Paranoá. Em 1957, iniciam-se as obras para a construção 
da barragem no Rio Paranoá. O canteiro de obras constitui-se um 
acampamento para abrigar os operários. A barragem fica pronta e 
esse acampamento transforma-se na Vila Paranoá, alternativa barata 
e próxima ao plano piloto. Entretanto, os operários que aí trabalham 
passam a ser denominados pelos poderes instituídos de invasores.  

Ainda hoje, na contextualização da Pesquisa Distrital por 
Amostra de Domicílio do Paranoá – PDAD 2015, desenvolvida 
pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal – Codeplan, 
prevalece a perspectiva histórica de que os imigrantes realizam uma 
ocupação desordenada no Paranoá. Essa descrição precisa avançar 
e considerar a produção de conhecimento que vem sendo construída 
ao longo dos anos, Lima (1999); Reis (2000, 2011) e Jesus (2007), 
que reconhece que na década de 50 do século XX há um processo de 
ocupação da região administrativa do Paranoá em que os moradores 
realizam um enfrentamento com os representantes do estado 
em busca da garantia de direitos fundamentais como, moradia, 
educação, saúde. 

Riqueza da capital que não é partilhada. Muitos trabalhadores 
que dão seu suor para a construção de Brasília não adquirem direito 
a uma moradia digna. Mãos que permanecem calejadas. Leite e mel 
que corre somente para alguns. Lógica do capital que expropria a 
população do seu trabalho, conforme destaca Reis (2011, p. 7):

A história mostra que também, à semelhança de Canaã, 
Brasília não é a terra onde corre leite e mel. Mas que muitos 
têm que viver, lutar e até morrer, para conquistar e fazer correr 
leite, mel, moradia, pão, educação, saúde e trabalho. Muitos 
dos migrantes que construíram a capital, prédios e até mesmo 
moradias, não têm acesso a estas. Ficam ao relento, sem ter 
onde morar. Esses “candangos” (como são chamados os 
operários construtores de Brasília) ficam à margem da vida 
social, cultural e econômica da cidade. Aliás, como é próprio da 
lógica e da natureza de todos os capitalismos (intrinsecamente 
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produtoras de exclusão e desigualdade social, econômica e 
cultural); e no caso brasiliense e brasileiro não é diferente. Esse 
acontecimento histórico desmitifica, também, a concepção 
socialista igualitária da arquitetura e de plano urbanístico de 
Brasília.

A partir desse contexto de precarização da vida, a população 
do Paranoá organiza-se, inicialmente, para garantia do direito a 
moradia. Percebem que a educação é uma aliada importante nesse 
processo de luta. Até aquele momento, a comunidade do Paranoá é 
formada eminentemente por pessoas que não sabem ler e escrever. 
Na avaliação dos jovens da comunidade, essa questão impede o 
avanço das negociações com os poderes instituídos. Buscam uma 
alternativa para superação desse desafio. Querem que o processo 
educativo, simultaneamente, ensine a ler, escrever e calcular e, 
também, contribua com a organização da comunidade na superação 
dos problemas sociais vividos. 

Procuram uma resposta junto à Secretaria de Educação 
do Distrito Federal, mas a negociação não se estabelece. Estão 
em processo de embate com os dirigentes do estado. Brigam 
pela moradia e a oferta educativa pública torna-se uma forma de 
reconhecimento do direito à permanência da população naquele 
local. Na comunidade, como grupo jovens da igreja, recebem 
apoio do Pároco do Paranoá, José Gálea, que naquele momento 
está comprometido com a construção de uma igreja voltada para 
os pobres. 

De grupo jovem da igreja, para integrantes da Associação 
de Moradores e fundadores do Centro de Desenvolvimento e 
Cultura do Paranoá-Cedep. Em 02 de agosto de 1987 é fundado 
o Cedep representando “jurídica-politicamente a continuidade dos 
projetos que estão sendo desenvolvidos, às incansáveis lutas, aos 
movimentos de resistência e a conquista do Paranoá” (Jesus 2007, 
p. 36). Dentre os projetos citados, destaca-se a Alfabetização de 
Jovens e Adultos. 
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Os jovens do Paranoá também encontram apoio em outro 
organismo superestrutural, a Faculdade de Educação da Universidade 
de Brasília. Compreendemos organismos superestruturais, conforme 
acepção Gramsciniana, como a conectividade, dialógico-dialética, 
entre a sociedade civil, os organismos privados, e a sociedade 
política ou Estado, representando a hegemonia do grupo dominante. 
(Gramsci 1982, pp. 10-11)

Em 1986, a professora Marialice Pitaguary da Faculdade 
de Educação da UnB, assume essa parceria com os jovens do 
Movimento Popular do Paranoá e busca construir uma alfabetização 
e uma formação de alfabetizadores de jovens e adultos que dialogue 
com as necessidades apresentadas pela comunidade. Após sua 
aposentadoria, o coordenador do projeto passa a ser o professor 
Renato Hilário dos Reis que permanece até sua aposentadoria em 
2016. A partir de março de 2016, a professora Maria Clarisse Vieira 
da Faculdade de Educação – UnB assume essa coordenação. 

Na Universidade de Brasília, desde 2000, decorrente desse 
processo, emerge o Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão em 
Educação Popular e Estudos Filosóficos e Histórico-Culturais 
(GENPEX) da Faculdade de Educação. Em linhas gerais, podemos 
afirmar que o objetivo da parceria GENPEX-Movimento Popular 
Paranoá-Itapoã é articular ensino-pesquisa-extensão contribuindo 
com a melhoria de vida dos sujeitos da comunidade e, dialógica-
dialeticamente, com a formação dos pedagogos e demais graduandos 
e pós-graduandos da Universidade de Brasília. 

Em 2005, com o início do processo de ocupação da cidade 
administrativa do Itapoã, moradores daquela comunidade procuram 
o CEDEP e a UnB em busca de auxílio para a alfabetização de 
seus moradores que, à semelhança do início do Paranoá, são 
sujeitos destituídos desse direito fundamental. Os moradores do 
Itapoã também são considerados pelos representantes dos poderes 
instituídos de invasores. Na PDAD 2015 do Itapoã isso está 
explícito logo no início da contextualização: “A invasão de Itapoã 
foi iniciada no final da década de 90, mas o ano de 2001 foi marcado 



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 237

com a chegada de famílias oriundas de outros Estados e da Região 
Administrativa do Paranoá” (PDAD 2015a, p. 14, grifo nosso). 

Com essa afinidade de luta por direitos, a parceria Itapoã, 
Cedep/Paranoá e UnB se constitui e, desde então, a denominação do 
Projeto é Projeto de Alfabetização e Formação de Alfabetizadores 
Jovens e Adultos do Paranoá-Itapoã, contemplando as duas 
comunidades. 

É nesse contexto histórico que emerge a necessidade 
dessa pesquisa-ação. Concordamos com Moraes (2014, p. 96) 
ao dizer que o método materialista histórico dialético “não pode 
ser entendido de forma mecânica, descompromissado com a 
superação do mundo material, utilizando-o de forma especulativa 
e não engajado numa práxis revolucionária, pois isso seria uma 
contradição epistemológica, ontológica e ética”. Assumindo 
essa perspectiva, dentre os compromissos atuais colocados pelo 
Movimento Popular do Paranoá-Itapoã à Universidade de Brasília 
está o acompanhamento dos alfabetizandos na Educação de Jovens 
e Adultos da Rede Pública de Ensino.

Além desse compromisso, destacamos a luta histórica que os 
movimentos sociais, populares e sindicais realizam para garantia do 
direito a Educação de Jovens e Adultos, uma Educação de Jovens 
e Adultos integrada à Educação Profissional. Essa luta vem sendo 
conquistada no campo legal por meio da promulgação de atos 
normativos. Em âmbito federal, o Plano Nacional de Educação, Lei 
nº 13.005/2014, em suas metas 9 e 10 reafirmam esse direito. No 
Distrito Federal, o Plano Distrital de Educação, Lei nº 5.499/2015, 
assume também esse desafio em suas metas 8, 9, 10 e 11.  

No período de 2011 a 2014, o Movimento Popular do Paranoá-
Itapoã, com o objetivo de ampliar a oferta de alfabetização de jovens 
e adultos na comunidade, realiza uma parceria com o Programa 
DF Alfabetizado, coordenado nacionalmente pelo Ministério da 
Educação e, em Brasília, assumido pelo governo do Distrito Federal. 
Dessa ampliação, estima-se que há um atendimento de cerca de 1000 
estudantes, distribuídos em 52 turmas, sendo em média 15 alunos por 



238 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

turma.1 A partir da alfabetização desses estudantes, a coordenação 
do Movimento Popular do Paranoá-Itapoã faz uma reflexão com os 
pesquisadores da Universidade de Brasília:

[...] porque antes estava na 17 (quadra 17). Porque nós temos 
turmas na 14, na 17 e na 21, aqui no Paranoá. Aí todos esses 
alunos que estavam no DF Alfabetizado ao longo desses quatro 
anos formaram as turmas de EJA. E esse último ano, todos esses 
alunos que completaram oito meses, eles foram encaminhados 
para a EJA. Então, eu quero ver quantos vão voltar. A gente não 
sabe quanto desses alunos que nós encaminhamos vão estar 
realmente lá na sala. E eles vão estar em uma escola só agora. 
(Fala de uma das coordenadoras do Projeto de Alfabetização 
do Movimento Popular do Paranoá-Itapoã, entrevista realizada 
em 06 de março de 2015, grifo nosso)

Importante salientar que esse acompanhamento dos 
estudantes egressos do Movimento Popular que são encaminhados 
à escola pública é uma demanda histórica do Movimento Popular 
organizado do Paranoá. Na década de 90, Lima (1999) trabalha essa 
questão ao realizar uma pesquisa de acompanhamento de egressos 
do Movimento Popular que são encaminhados à escola pública. As 
conclusões de Lima (1999) indicam que 62,4% dos estudantes que 
frequentam o Movimento Popular conseguem concluir o ensino 
fundamental de jovens e adultos. 

[...] Isso provocou uma atitude de resistência frente aos 
obstáculos ao prosseguimento dos estudos refletindo a 
metodologia da educação popular em sua ênfase na participação 
social tornando-se, assim, no grande fator de resistência dos 
egressos aos obstáculos sociais e escolares à continuidade dos 
estudos. (Lima 1999, p. 260)

1. Informação fornecida pela representante do DF Alfabetizado na regional de 
ensino do Paranoá, no ano de 2015.  
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Com base nesses apontamentos, como pesquisadores 
continuamos a refletir: Como, atualmente, está sendo o processo de 
transição, alfabetização no Movimento Popular e educação de jovens 
e adultos no primeiro segmento da EJA? Como podemos pensar 
essa oferta na forma integrada à Educação Profissional?  E, ainda, 
com base em uma proposta de pesquisa-ação, indagamos: como essa 
pesquisa-ação pode já estar contribuindo com a permanência dos 
que estão e com a busca ativa dos que não vieram? Nesse primeiro 
semestre da pesquisa, essas são as primeiras inquietações que nos 
movem ao chão da investigação, o que estamos denominando de 
contemplação viva e implicação no fenômeno.

A contemplação viva e a implicação no fenômeno

Para compreensão e aprofundamento do nosso objeto, faz-
se necessário, conforme descrito por Triviños (1987, pp. 73-74), a 
contemplação viva do fenômeno:

A contemplação viva do fenômeno (sensações, percepções, 
representações). É a etapa inicial do estudo. Nela se estabelece 
a singularidade da “coisa” de que esta existe, que é diferente 
de outros fenômenos. Realizam-se as primeiras reuniões 
de materiais, de informações, fundamentalmente através de 
observações e análises de documentos (dispositivos legais, 
diretrizes, dados estatísticos etc.). Identificam-se as principais 
características do objeto. Delimita-se o fenômeno. A “coisa” 
apresenta-se como ela é, como o que representa, com seu 
significado para a existência da sociedade. [...]

No caso de uma pesquisa-ação essa contemplação viva do 
fenômeno realiza-se, fundamentalmente, com a implicação do 
pesquisador no chão da pesquisa, em uma prática social. Conforme 
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nos descreve Barbier (2007, p. 101) na pesquisa-ação existencial a 
implicação pode ser compreendida como:

Engajamento pessoal e coletivo do pesquisador, em e por sua 
práxis científica, em função de sua história familiar e libidinal, 
de suas posições passada e atual nas relações de produção e de 
classes, e de seu projeto sociopolítico em ato, de tal sorte que o 
investimento, que é necessariamente a resultante disso, é parte 
integrante e dinâmica de toda a atividade de conhecimento.

O nosso engajamento pessoal com o Projeto de Alfabetização 
e Formação em Processo de Alfabetizadores de Jovens e Adultos 
Paranoá-Itapoã existe há 30 anos. Consideramos que se inicia no 
ano de 1986, quando a professora Marialice Pitaguary da Faculdade 
de Educação – FE/UnB compromete-se com Movimento Popular 
do Paranoá para construir, junto com comunidade, uma proposta 
de alfabetização com engajamento político. Reconhecemos essa 
implicação, assumimos a não neutralidade da ciência. Para nós, é 
na relação pesquisador-objeto, que ocorre o processo de produção 
de conhecimento “em função de sua história familiar e libidinal, de 
suas posições passada e atual nas relações de produção e de classes” 
(Barbier 2007, p. 101).

A decisão pela contemplação viva e a implicação no 
fenômeno fez-nos reconhecer a necessidade de participarmos 
de espaços que estão entrelaçados e nos ajudarão a aprofundar 
as questões dessa pesquisa-ação. Essa participação é viabilizada 
pela presença profissional de educadores do Movimento Popular 
organizado na escola classe X, na Regional de Ensino do Paranoá-
Itapoã e na própria Secretaria de Educação do Distrito Federal, 
período 2011 a 2014, período da gestão do governador Agnelo 
Queiroz do Partido dos Trabalhadores. 

A Secretaria de Educação do Distrito Federal, neste 
período, está construindo um arcabouço teórico-prático para o 
fortalecimento da modalidade de Educação de Jovens e Adultos na 
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forma integrada à Educação Profissional. Isso ocorre por meio da 
discussão e implementação do Currículo em Movimento (Distrito 
Federal 2014a), das Diretrizes Operacionais da Educação de Jovens 
e Adultos (Distrito Federal 2014b), das Orientações para realização 
de cursos de Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos 
(Distrito Federal 2014c) e, por fim, das articulações políticas que 
são realizadas para consolidação do Plano Distrital de Educação 
(Distrito Federal 2015b) que em suas metas  9 e 10 contemplam a 
Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional.

No primeiro semestre de 2015, são três os principais espaços 
de implicação: os encontros no Movimento Popular do Paranoá-
Itapoã; as aulas de informática na Escola Classe X com estudantes 
egressos da alfabetização de jovens e adultos; e, finalmente, as 
reuniões na Regional de Ensino do Paranoá-Itapoã. 

Às sextas-feiras, no período noturno, no horário das 19h às 
21h, participamos das atividades do Fórum do Movimento Popular, 
juntamente com demais graduandos, mestrandos e doutorandos 
da Universidade de Brasília. São realizados ao todo seis fóruns, 
sendo dois em março, dois em abril e três em maio de 2015. Nesse 
primeiro semestre de 2015, a discussão dos fóruns do CEDEP é, 
predominantemente, pautada na discussão da continuidade ou não da 
parceria do Movimento Popular com o Programa DF Alfabetizado. 
No caso da nossa pesquisa, o fórum é um lugar central para construir 
o diálogo entre os pesquisadores da UnB e o Movimento Popular, 
avaliando em que medida as intenções da pesquisa caminham na 
direção de aprofundar e contribuir com a superação dos problemas 
identificados. Vale ressaltar que a nossa participação nesse espaço é 
favorecida pelo comprometimento histórico que o GENPEX possui 
com o Paranoá desde 1986 e, com o Itapoã, a partir de 2005. 

Afinados com as indagações do Movimento Popular do 
Paranoá-Itapoã, iniciamos a aproximação com um segundo espaço 
que consideramos estratégico para essa pesquisa, a Escola Pública 
Classe X. Essa relação com a Escola Pública, embora não tenha sido 
tão tranquila, já que estamos nos inserindo em um espaço novo, 
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em que professores e dirigentes não nos conhecem, é favorecida 
pela articulação que os integrantes do Movimento Popular já 
possuem com a instituição, a partir da implantação do Programa DF 
Alfabetizado. 

O primeiro movimento de contratualização dessa pesquisa-
ação ocorre junto ao Movimento Popular em 06 de março de 2015, 
em uma reunião no CEDEP, com a participação de dirigentes e 
alfabetizadoras do Movimento Popular do Paranoá-Itapoã. A partir 
dessa primeira contratualização e, tendo o apoio do Movimento 
Popular do Paranoá-Itapoã, costuramos nossa aproximação com a 
Escola Classe X e a Regional de Ensino do Paranoá-Itapoã. 

A primeira reunião de contratualização direta com a escola 
pública ocorre no dia 07 de abril de 2015 na coordenação pedagógica 
com a presença dos professores, supervisores e representantes da 
regional de ensino, neste primeiro momento, os estudantes ainda não 
participam, conquista que precisamos alcançar junto à instituição de 
ensino. Nesse primeiro encontro, é apresentado à escola a proposta 
de desenvolvermos um trabalho de informática com os estudantes 
do primeiro segmento da Educação de Jovens e Adultos. O grupo 
da Pedagogia estaria com os professores da informática tentando 
realizar uma “ponte” entre a formação em informática e a perspectiva 
da constituição de sujeitos de amor, poder, saber (Reis 2011). 

Entendemos que este projeto pode contribuir para as 
investigações e o aprofundamento da integração do primeiro 
segmento da Educação de Jovens e Adultos com um curso de 
formação inicial da Educação Profissional. Esse trabalho de 
alfabetização digital é uma iniciativa que está sendo desenvolvida 
pela Faculdade de Educação da UnB e pelo Departamento da 
Ciência da Computação da Universidade de Brasília, uma parceria 
interdepartamental da Universidade. A nossa participação no Projeto 
de Informática tem buscado ser um elemento-pretexto mobilizador 
das turmas de 1ª a 4ª etapas do primeiro segmento da EJA, na 
perspectiva da Educação Popular, da constituição de sujeitos de 
amor, poder e saber (Reis 2011). 
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No dia 10 de abril de 2015 tivemos a resposta da escola. 
O projeto de informática é aceito pela direção, professores e 
regional de ensino. Mas é apresentada uma condição, depois de 
um mês de projeto, seriam realizadas avaliação dos trabalhos para 
saber em que medida continuaríamos ou não escola. Essa é uma 
abertura importante para termos os nossos primeiros contatos com 
os estudantes e professores da Escola Classe X. Aproximação 
gradativa, um permanente processo de conquista. 

Iniciamos nossas atividades na informática na semana do 
dia 13 de abril de 2015. Todas as turmas da escola participam do 
projeto, sendo a primeira etapa do primeiro segmento na segunda-
feira, a segunda etapa na terça-feira, a terceira etapa na quarta-feira 
e, por fim, a quarta etapa na quinta-feira. Os encontros ocorrem das 
19h às 20h ou das 21h às 22h. Sendo uma hora de encontro para 
cada turma. Em todos os encontros buscamos integrar estudantes da 
UnB da Pedagogia e da Informática. 

Até junho de 2015, participamos ao todo de 10 encontros 
do Projeto de Informática realizados na Escola Classe X, sendo um 
em março, cinco em abril, três em maio e um em junho. Nesses 
encontros, tivemos contato direto com os estudantes do primeiro 
segmento da Educação de Jovens e Adultos.

Por fim, um terceiro espaço de implicação com a realidade 
é a articulação com a Regional de Ensino do Paranoá-Itapoã. 
No primeiro semestre de 2015, a Universidade participa de duas 
reuniões promovidas pela regional que têm como objetivo discutir 
a Educação de Jovens e Adultos do Paranoá-Itapoã. Importante 
salientar que é encaminhado à Regional, em 11 de maio de 2015, 
um documento solicitando autorização para que a nossa atividade 
de pesquisa seja realizada na Escola Pública Classe X. 

Além desses espaços, registramos ainda, como lócus da 
pesquisa, a participação nas reuniões semanais do GENPEX, às 
quintas-feiras, período noturno, espaços de avaliação e reorientação 
da práxis dos estudantes-pesquisadores da UnB; a participação 
nas orientações coletivas e, finalmente, a reflexão coletiva, com 
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orientandas e orientador, das temáticas abordadas nas disciplinas do 
doutorado no primeiro semestre de 2015.  

Para registro desse primeiro momento de contemplação viva 
e implicação no fenômeno utilizamos, como principal instrumento, 
o Diário de Itinerância que segundo Barbier (2007, p. 132) é um 
“[...] bloco de apontamento no qual cada um anota o que sente, o 
que pensa, o que medita, o que poetiza, o que retém de uma teoria, 
de uma conversa e o que constrói para dar sentido à sua vida [...]”. 
Barbier ainda indica a elaboração de três diários de Itinerância, o 
rascunho, o elaborado e o comentado. 

No caso desta pesquisa, consideramos o diário-rascunho o 
realizado de forma manuscrita em um bloco de anotações ainda 
quando estamos nos espaços da pesquisa, o diário mais diário-
elaborado seria o que digitamos no computador após nossa inserção 
no espaço da pesquisa, preferencialmente, na mesma semana 
para que pontos cruciais vividos não sejam esquecidos. O diário-
comentado, no nosso entendimento, já seria a própria produção. 

A escrita do diário é um grande desafio. Primeiro, pela 
rotina exigente de escrita quase diária e, segundo, pelo desafio de 
transformar vivências em palavras. Como a escrita pode expressar a 
totalidade vivida? Buscamos desenvolver nessa investigação o que 
Barbier denomina de escuta sensível: “[...] entrar numa relação de 
totalidade com o outro tomando em sua existência dinâmica. [...] 
a audição, o tato, o gosto, a visão, o paladar, são desenvolvidos na 
escuta sensível” (Barbier 2007, p. 98). 

Análises iniciais

Uma primeira análise desse contexto permite-nos afirmar 
que os sujeitos que estamos acompanhando pertencem à classe 
trabalhadora, “uma classe trabalhadora, que vive somente enquanto 
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encontra trabalho e que só encontra trabalho enquanto o seu labor 
aumenta o capital” (Marx e Engels 2004, p. 20). 

Pelo levantamento realizado com os estudantes em 2015, 
percebemos que as principais profissões são de Pedreiro, Dona de 
Casa e Doméstica, com 10% cada uma delas. É notório o número 
de estudantes que não declaram seu trabalho, 28%. Embora não 
tenhamos investigado as razões desse elevado número de “não 
declarado”, nos perguntamos: estaria isso vinculado ao processo de 
desqualificação social que as relações sociais do modo de produção 
capitalista estabelecem ao dividirem profissões do pensar e as 
profissões do fazer? Separação, inclusive, que é uma das bases de 
sustentação da divisão de classes?  Trabalhadores que ao longo de 
suas trajetórias de vida foram tratadas como “apêndice da máquina 
e dele só é exigida a habilidade mais simples, mais monótona e 
mais facilmente adquirida” (ibidem, p. 20). Sujeitos que não se 
reconhecem como sujeitos de direito. Concordamos com Marx ao 
afirmar que a consciência é constituída pela realidade social vivida 
no modo de produção capitalista.

O conjunto dessas relações de produção forma a estrutura 
econômica da sociedade, a base real sobre a qual se levanta 
a superestrutura jurídica e política e à qual correspondem 
determinadas formas de consciência social. O modo de 
produção da vida material condiciona o processo da vida 
social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do 
homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser 
social é que determina a sua consciência. (Marx 1859, pp. 2-3)

Lutam pela escola do filho, mas não lutam pela sua própria 
escola, “[...] Homens e mulheres que buscam a escola, silenciados 
ou em silenciamento nas relações de família ou emprego. Excluídos 
de tudo, ou quase tudo, sabem o que é sentir em si a realidade de 
excluídos” (Reis 2011, p. 69). Estariam essas significações sendo 
empecilhos para a continuidade dos estudos na escola pública? 
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Como podemos contribuir com o estabelecimento de novas relações 
sociais que germinem um rompimento com a relação social 
hegemônica de negação de direitos?

Como a escola enfrenta essa significação de exclusão? Essa 
seria nossa segunda reflexão do fenômeno. Quais são condições 
objetivas-subjetivas para atendimento a esse público: jovens, 
adultos, idosos, trabalhadores? Como são desenvolvidas as 
metodologias de ensino, infraestrutura da escola, cadeiras, mesas, 
muros, pinturas? Estariam elas modeladas para o atendimento das 
crianças, fortalecendo a denominada infantilização da EJA, que 
Oliveira (1999, p. 61) denomina de “adequação da escola para um 
grupo que não é o alvo original da instituição”?

Mas seria a escola a única e exclusiva responsável por esse 
processo? Uma terceira análise nos permite aprofundar essa questão. 
Essa realidade da escola constitui e é constituída por políticas 
públicas que, ao longo de décadas, possuem como traço marcante o 
“caráter marginal sempre atribuído à educação de jovens e adultos 
da classe trabalhadora” (Rummert e Alves 2010, p. 511). Caráter 
marginal decorrente da lógica histórica da político-econômica 
brasileira, altamente concentradora de riqueza material e simbólica, 
seguindo a máxima “crescer para depois distribuir”. O problema é 
que o Brasil cresce, mas a riqueza continua concentrada nas mãos 
de poucos e prevalece a escassez da oferta de ensino público e de 
qualidade para a classe trabalhadora. A análise final dos resultados 
da PDAD 2013 revela que a desigualdade social no Distrito Federal 
é profunda, “[...] Verifica-se que a diferença entre a maior renda 
domiciliar média (Lago Sul) é 14 vezes maior que a menor renda 
(Estrutural) e em termos de renda per capita, essa diferença é de 18 
vezes” (Distrito Federal 2013, p. 32).

Ainda no século XXI, os organismos internacionais 
difundem a importância da educação, porém a partir de uma lógica 
de aumento da produtividade e de controle social (Rummert e Alves 
2010, pp. 515-516). Difunde-se a crença “Educação/formação como 
chave de sucesso e garantia de inclusão” (Rummert e Alves 2010, 
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p. 515), responsabilizando o sujeito pelo seu sucesso ou fracasso, 
porém não se discute, com profundidade, a lógica presente no modo 
de produção capitalista que se estabelece a partir da marginalização 
de muitos e do desemprego estrutural. 

Cresce a oferta de programas e treinamentos rápidos para 
a classe trabalhadora como sendo a solução para a condição de 
exclusão que vivem no emprego e na sociedade. Entretanto, 
com essas políticas permanece a oferta de simulacros educativos 
que reforçam a lógica dual da sociedade em que para a classe 
trabalhadora é destinada uma escola instrumental, marginal, e para 
as elites uma escola de formação de intelectuais. 

Neste cenário, os movimentos sociais e sindicais exercem um 
papel importante de tensionamento para que essa oferta tenha outra 
natureza, que trate com dignidade os sujeitos trabalhadores da EJA. 
No Distrito Federal, por exemplo, temos o Grupo de Trabalho Pró-
Alfabetização – GTPA Fórum EJA DF, movimento social que integra 
diferentes parceiros em torno da luta pela garantia da Educação de 
jovens, adultos, idosos, trabalhadores. Em suas definições do que 
seria a Educação de Jovens e Adultos posiciona-se:

Pelo o reconhecimento dos Sujeitos da EJA como 
TRABALHADORES [...]; pelo exercício do princípio formador 
CRIATIVO do TRABALHO [...]; pelo  reconhecimento da 
necessidade de material didático específico da EJAIT [...] ; pela 
construção coletiva da política pública de Estado com efetiva 
participação do GTPA-FÓRUM EJA/DF; pela consolidação da 
Educação de Jovens e Adultos e Idosos Trabalhadores na forma 
integrada à Educação Profissional na Rede Pública de Ensino 
do DF; pelas Metas 8, 9, 10 e 11 do PDE 2015/2024 elaboradas 
coletivamente, expressa o acúmulo histórico do GTPA-Fórum 
EJA/DF, desde 1989, e sua inserção no movimento nacional do 
Fóruns de EJA do Brasil, assumindo o conceito conquistado de 
Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à Educação 
Profissional. (GTPA-Fórum EJA DF, 2015, pp. 4-6)
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Lutas que são realizadas em busca da superação das relações 
sociais desiguais. Concordamos com o GTPA-Fórum EJA ao 
afirmar que na Educação de Jovens, Adultos, Idosos Trabalhadores 
essas superações perpassam por uma oferta educativa que integre 
pensar e fazer. Essa seria nossa quarta análise do fenômeno.  

A integração entre o trabalho intelectual e o trabalho manual 
é antevista por Antônio Gramsci em seu caderno 12, “Apontamentos 
e notas esparsas para um conjunto de ensaios sobre a história dos 
intelectuais”. Gramsci (1932) destaca o significado da escola unitária 
e a importância da unificação do trabalho intelectual e industrial.

O advento da escola unitária significa o início de novas relações 
entre trabalho intelectual e trabalho industrial não apenas na 
escola, mas em toda a vida social. O princípio unitário, por isso, 
refletir-se-á em todos os organismos da cultura, transformando-
os, e emprestando-lhes um novo conteúdo. (Gramsci 1932, p. 32)

Princípio integrador também assumido por Vigotski (1994) 
ao abordar o rompimento com as relações de classe do modo de 
produções capitalistas, pautadas na sobreposição do capital sobre 
o trabalho. Ao discutir como se dará a libertação do homem das 
amarras impostas por essa lógica excludente, Vigotski (1994) dentre 
outras raízes que desencadeiam a mudança do homem, acentua a 
importância da combinação trabalho intelectual e manual.

[...] a mudança do homem reside no fato que ao mesmo tempo 
que velhas amarras desaparecem, um enorme potencial positivo 
presente em larga escala industrial, a sempre crescente força de 
desenvolvimento do ser humano sobre a natureza será libertada 
e tornar-se-á operativa. De todas as características discutidas 
acima, o exemplo mais brilhante de ser, a nova forma de criar 
um futuro inteiramente baseado na combinação trabalho 
intelectual e trabalho manual, o qual perderá sua característica 
dual, e mudará, de modo essencial, o rumo de sua influência. 
Ao passo que inicialmente suas ações eram dirigidas pela causa 
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e interesse do povo. Desde seus papéis anteriores de obstáculos, 
eles agora se transformaram/converteram em poderosas forças 
impulsionadoras do desenvolvimento humano. (Vigotski 1994, 
p.181, grifo nosso) 

Integração trabalho intelectual-manual, como estratégia 
para superar a característica dual culturalmente imbricada em nós 
pela lógica de funcionamento do modo de produção capitalista que 
se organiza a partir da naturalização da negação de direitos para 
a maioria da população, particularmente para os jovens, adultos e 
idosos da classe trabalhadora. 

Uma proposta que almeje a formação integrada do sujeito 
jovem e adulto depara-se com o desafio de romper com a lógica 
dual predominante na sociedade, em que para a classe trabalhadora 
é destinada a escola instrumental e para as elites uma escola 
de formação de intelectuais. Para isso, torna-se necessário uma 
formação que busca o desenvolvimento integral do ser humano. 
Para além de um treinamento específico para ocupar um cargo no 
mercado de emprego, torna-se fundamental o desenvolvimento de 
todas as potencialidades humanas, intelectuais, afetivas, estéticas, 
físicas, políticas, históricas (Castro, Machado e Vitorette 2010, p. 
155). Uma perspectiva educacional que almeje a constituição de 
sujeitos de amor, poder e saber (Reis 2011).

Alinhados com essas análises iniciais, nos desafiamos a 
pensar sobre como contribuir para esse processo de ressignificação 
dos sujeitos, da escola e da sociedade. Apresentamos a seguir alguns 
resultados preliminares advindos da nossa práxis na Escola Classe 
X no primeiro semestre de 2015.

Gestando transformações: resultados preliminares advindos da 
nossa práxis na escola classe x no primeiro semestre de 2015

Com essas primeiras compreensões e análises, encontramos 
a realidade que estamos nos inserindo. Sujeitos da classe 
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trabalhadora que não se reconhecem como sujeitos de direito. Uma 
escola que, visivelmente, está organizada para o atendimento do 
público infantil, por meio das cadeiras, das mesas, das pinturas da 
escola, dos banheiros, etc. Políticas públicas que são verdadeiros 
simulacros e se estruturam a partir da lógica compensatória e de 
treinamento precários para a classe trabalhadora. Em contraponto a 
essa perspectiva, movimentos sociais, como o GTPA-Fórum EJA, 
constroem suas pautas tendo como referência a Educação de Jovens 
e Adultos na forma integrada à Educação Profissional.

Frente a esse cenário, nos perguntamos como nossa pesquisa-
ação, pode se situar, como parte de seu processo de investigação, 
problematizando essas questões nos espaços que ela está presente, 
contribuindo com a construção de um itinerário formativo da 
alfabetização no Movimento Popular para a escola pública que seja 
mais digno, mais respeitoso, mais integrado para o sujeito jovem, 
adulto, idoso? Que tenha como perspectiva a constituição de sujeitos 
de amor, poder e saber (Reis 2011)? 

Sabemos dos desafios para transformação dessa realidade. 
Temos consciência que, com a pesquisa, não mudaremos a 
infraestrutura do capitalismo, a totalidade do modo de produção, 
mas acreditamos na possibilidade de já estar contribuindo, em nível 
micro, para o que Marx denominou de a “gestação das condições 
materiais para a sua realização” (Marx 1859, p. 3). 

Compreendemos que essa “gestação” significa contribuir 
para transformar as significações já subjetivadas em nós e em toda 
a sociedade, de sujeito de “não direito” para de “direito”, de escola 
fechada para escola aberta, de educação para o treinamento, para 
educação emancipadora, de sujeitos evadidos, não acolhidos, para 
sujeitos acolhidos e que lutam pela sua permanência e sobrevivência. 

Para realização dessa primeira aproximação com os 
estudantes da EJA na sala de informática, assumimos como ações 
estratégicas: a acolhida mútua, o pegar na mão, o dizer o nome, 
o conhecer a história de vida de cada estudante, dialogando essa 
história de vida com o processo formativo da linguagem informática; 
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o levantamento das situações-problemas-desafios vivenciadas pelos 
sujeitos, a partir de rodas de conversa identificamos quais são essas 
situações e como, conjuntamente, poderíamos enfrentá-las com a 
ajuda da linguagem informática. Em síntese, buscamos desenvolver 
atividades em que a linguagem informática seja apenas um meio 
para o processo de emancipação do ser humano e melhoria de suas 
condições de vida e trabalho. 

Os resultados dessas intervenções ainda estão sendo 
analisados e sistematizados, porém como parte dos primeiros 
resultados dessa pesquisa-ação, transcrevemos algumas situações 
que nos parecem indicar um movimento ocorrente de constituição 
de sujeitos de amor, poder e saber (Reis 2011). Esclarecemos que 
nessa descrição os nomes dos estudantes são fictícios.

Iniciamos o mês de maio de 2015, com a proposta de 
inserirmos a discussão da situação-problema-desafio como 
estratégia para o ensino da informática. A situação-problema-desafio 
descortina-se como uma alternativa à superação da mecanização do 
processo educativo na informática. Historicamente, as situações-
problema-desafios

[...] referem-se às necessidades econômicas, financeiras, 
sociais e culturais que caracterizam o cotidiano vivido/
enfrentado pelos moradores do Paranoá, como decorrência da 
lógica excludente inerente à distribuição da riqueza econômica 
e cultural produzida do modo de produção dominante no país. 
(Reis 2011, p. 56)

À semelhança do que é desenvolvido para a alfabetização 
de jovens e adultos no Movimento Popular, na informática, com a 
situação-problema-desafio buscamos garantir a vez, voz e decisão 
dos estudantes. Um ensino de informática como meio para a 
resolução dos problemas vividos pela população do Paranoá-Itapoã. 

No dia 04 de maior de 2015 iniciamos o encontro relatando 
aos estudantes um fato que ocorreu no Guará. Uma árvore caiu e 
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prejudicou a passagem de carros e, também, de um trabalhador 
carroceiro. Esse trabalhador tirou fotos dessa situação e a questão 
repercutiu no jornal regional de Brasília. A partir dessa repercussão, 
a Novacap, com rapidez, tomou as providências devidas para a 
resolução do problema. A partir da apresentação dessa situação, 
perguntamos aos estudantes, e no Paranoá? Quais são as situações-
problemas-desafios que nos afligem? 

Essa pergunta trouxe inúmeras memórias do processo de 
constituição do Paranoá. Os relatos emocionados nos contam 
como muitos dos estudantes que estão ali acompanharam o 
desenvolvimento do Paranoá, desde o seu início. Em seguida, aos 
relatos históricos, inicia-se a apresentação das situações atuais. A 
primeira a aparecer é a dos eucaliptos. Segundo Dona Maria, o 
corte dos eucaliptos para a construção do Paranoá Parque trouxe 
malefícios para as casas antigas do Paranoá. As casas estão perdendo 
telhas, já que, agora, o vento não encontra o obstáculo dos eucaliptos 
de antes. Um segundo problema levantado é em relação à falta de 
luz do Paranoá. Choveu apagou o Paranoá, relatam alguns. Uma 
terceira situação-problema-desafio é o entupimento das bocas de 
lobo do Paranoá, o que tem inundado a cidade, quando chove. Por 
fim, os estudantes relatam as péssimas condições que se encontra 
a saúde no Paranoá. Dizem que tem muitas dificuldades de serem 
atendidos no hospital regional da cidade.  

A partir das situações-problemas-desafios apresentadas e 
discutidas, decidimos iniciar o trabalho com a que nos parecia mais 
familiar, a falta de luz no Paranoá. Em um primeiro momento, fizemos 
um diagnóstico do que os estudantes sabiam sobre o assunto. Para nossa 
surpresa, havia na turma um estudante, o José, que é eletricista e nos dá 
uma verdadeira aula de eletricidade. É uma experiência importante para 
percebermos como o saber de experiência feito dos estudantes pode e 
deve estar permeando a educação escolar. Com base na experiência do 
José, iniciamos buscas de materiais na internet e um aprofundamento 
da conta de luz de cada educando, inter-relacionando conhecimentos de 
português, matemática e informática. 
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A discussão da situação-problema-desafio gera um fato 
importante que não pode passar despercebido. Um dos estudantes 
da turma, Sr. Pedro, sente-se à vontade para nos pedir ajuda em 
algo que está se considerando lesado. Sua conta de telefone, 
mensalmente e gradualmente, está vindo mais cara. Iniciou pagando 
R$ 157,00, foi para R$ 200,00 e já estava em R$ 300,00. Sr. Pedro 
está indignado com essa situação e nos pede ajuda. Já havia ligado 
para a companhia de telefônica, mas o problema não foi resolvido. 
O grupo da UnB tenta contribuir da melhor forma possível, também 
entrando em contato com a Companhia Telefônica. Indicamos, 
também, como estratégia entrar contato com a Anatel, Agência 
Nacional de Telecomunicações, autarquia que supervisiona a 
questão da telefonia no Brasil. 

Essa atitude de Sr. Pedro traz-nos indícios de que o 
movimento que estamos construindo em sala de informática pode 
estar contribuindo para afirmação de um sujeito de direito que não 
quer ser lesado. Ele poderia ter pago a conta e ficado em silêncio, 
mas não está aceitando a situação e viu, no grupo e encontro da 
informática, um espaço para compartilhar essa situação e, ainda, 
pedir ajuda. 

Por fim, destacamos também como resultado desse processo 
a demanda do Sr. João para elaboração de uma carta a ser enviada 
a sua irmã. Essa carta chega para nós em 15 de junho de 2015, 
após cerca de 10 encontros de pesquisa-ação na escola classe X. 
Sr. João tem 76 anos, está na primeira etapa do primeiro segmento 
da EJA. Foi alfabetizando do Movimento Popular e, hoje, está na 
Rede Pública de Ensino. Com muita persistência comparece a todos 
os encontros da informática, possui dificuldade auditiva e motora 
e está no início do seu processo de alfabetização. Fez questão de 
digitar toda a carta sozinho, dedo-a-dedo, letra-a-letra. Chega mais 
cedo à aula de informática para dar conta dessa meta. E dá. A carta 
é toda digitada por ele, impressa e já enviada pelo Correios. Como 
ele nos disse, no último encontro, “já está esperando a resposta”:
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Brasília, 15 de junho de 2015
Alô joana, a fim destas poucas linhas que estou te escrevendo 
para dar as minhas notícias. Também desejo saber da sua e 
da sua família e pra dizer que nos aqui estamos tudo bem 
com saúde, paz e tranquilidade. Os meninos estão tudo 
trabalhando. Eu aqui as enfermidades estão mais ou menos. 
A Maria vai viajar para colina do Tocantins o motivo de eu 
não ir ai é porque ela vai viajar e eu não posso sair de casa 
eu tô no colégio estudando. Eu estou no colégio, mas não 
estou bem porque eu tenho uma professora que não sabe de 
nada eu tô no colégio porque eu não posso sair porque senão 
eu perco a vaga. Eu estou esperando entrar outro professor 
melhor. Estou na causa de repetir, porque a professora não 
ensina nada. Vou terminar mandando um abraço de toda a 
família. Muitos beijos!!! joão e familia
Coloco aqui o nome dos professores da informática que me 
ensinam com muito carinho: josé, júlia etc.  Envio também a 
foto dos meus amigos de aula. (carta digitada pelo estudante 
João no dia 15 de junho de 2015, originalmente foi escrita 
em caixa alta) 

O texto da carta traz questões importantes que queremos 
ressaltar. A primeira é o espaço de confiança que o Sr. João adquire 
com o grupo da informática ao ponto de revelar sua intimidade e 
sua indignação. Ele está chateado com a situação na escola, mas 
diz que não vai desistir. Não quer perder a vaga. Por fim, registra a 
relação de acolhida que sente na sala de informática. Faz questão de 
colocar os nomes dos professores da informática que “me ensinam 
com muito carinho”. Indícios de outra natureza de relação social, de 
carinho, de respeito. 

Concordamos, com Reis (2011, p. 81) ao afirmar, analisando 
Vigotski (1994), que a “mudança do homem é a mudança das 
relações sociais entre as pessoas. Mudando-se as relações sociais 
entre as pessoas mudam-se as ideias, padrões de comportamento, 
necessidades e gostos. ” Nesse sentido, o nosso estar no mundo, 
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seja no trabalho, na pesquisa, na universidade, no partido, no 
sindicato, na família e demais organismos superestruturais, pode 
estar contribuindo para a gestação de uma nova sociedade ou 
estar reforçando a lógica hegemônica de desrespeito, exploração, 
competição, alienação do ser humano.  

Considerações finais

No Paranoá, há um movimento micro de luta pela garantia 
de direitos fundamentais que vem ocorrendo desde a década de 80 
(Reis 2011). Ele está organicamente integrado ao movimento macro 
de luta política que vem se estabelecendo no Distrito Federal em 
defesa de uma Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação 
Profissional (GTPA-Fórum EJA 2015). Organicidade micro-macro 
que contribui para a construção de uma Educação de Jovens, 
Adultos, Idosos trabalhadores que não é somente epistemológica, 
mas que precisa ser também política e afetiva. 

A caminhada histórica do Movimento Popular do 
Paranoá-Itapoã desafia-nos a avançar para águas mais profundas, 
construindo, dialógica-dialeticamente, uma relação com a Escola 
Pública da Comunidade. Esse avanço tem a ver com a necessidade 
de garantirmos a continuidade e permanência dos egressos da 
Educação Popular na Rede Pública de Ensino.

A contemplação viva e a implicação no fenômeno fazem-
nos reconhecer que estamos trabalhando com sujeitos da classe 
trabalhadora. Sujeitos que ainda não se reconhecem como sujeitos de 
direitos. A escola, por sua vez, ainda, hegemonicamente, modelada 
para o atendimento das crianças, com metodologias e infraestrutura, 
cadeiras, mesas, muros e pinturas inadequadas ao público jovem, 
adulto e idoso. Essa situação é parte de um processo social, político, 
econômico e cultural mais profundo de concentração de renda e 
desigualdade social que oferece para a classe trabalhadora uma 
oferta educativa instrumental e marginal.  
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No Distrito Federal, para superação de tal problema os 
movimentos sociais lutam pela Educação de Jovens e Adultos 
integrada à Educação Profissional. Concordamos com essa proposta 
e, amparados em Gramsci (1982), Vigotski (1994) e Reis (2011), 
reconhecemos que essa reintegração do ser humano é fundamental 
em um processo de transformação da sociedade. 

Com nossa pesquisa-ação, nos perguntamos: o que já 
podemos fazer? Em nível micro, vivenciamos uma experiência com 
Estudantes da Educação de Jovens, Adultos, Idosos Trabalhadores 
em um laboratório de informática. A vez, voz, decisão, indignação, 
saber de experiência feito e o carinho de Dona Maria, Sr. Pedro, 
Sr. José e Sr. João fazem-se presentes e iluminam nossa práxis. O 
computador torna-se meio e pretexto de um processo educacional que 
se propõe a reintegrar o ser humano. Ações-reflexões-ações que já 
podem estar contribuindo para as problematizações e transformações 
das realidades que estamos envolvidos, mesmo que em nível micro, 
das significações e subjetivações humanas. Passos lentos, mas 
significativos, na realização do que Marx já nos provocou, “os 
filósofos têm apenas interpretado o mundo de maneiras diferentes; a 
questão, porém, é transformá-lo” (Marx 1845 p. 8).
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capítulo 12
AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DESENVOLVIDAS 
NO PROEJA: EXPERIÊNCIAS DOCENTES PARA A 
EFETIVAÇÃO DA FORMAÇÃO INTEGRADA

Edna Graça Scopel
Maria José de Resende Ferreira

Ana Ligia Oliveira Teixeira
Isabela Dantas

Considerações iniciais

Esse texto tem sua origem nas pesquisas desenvolvidas 
no âmbito do Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica para Jovens e Adultos, no 
Instituto Federal do Espírito Santo, a partir de 2012, desencadeado 
nacionalmente pelo Edital nº 3/2006 Proeja-Capes/Setec que 
tinha como centralidade as pesquisas no âmbito da Educação de 
Jovens e Adultos integrada à educação profissional e que ganha 
um novo impulso pela mediação da Rede de Pesquisa do Programa 
Observatório da Educação (Obeduc). 
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No bojo do processo de expansão da Rede Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia, destacamos a Lei nº 11.892/2008,1 
sancionada pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula 
da Silva, que cria 38 Institutos Federais de Educação, Ciência e 
Tecnologia (IF’s),2 bem como a revogação do Decreto nº 2.208/97,3 
pelo Decreto nº 5.154/2004, que permite novamente a integração 
entre ensino médio e a educação profissional. Nessa conjuntura 
apontamos a implementação do Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica para Jovens e 
Adultos (Proeja) que tem como intuito integrar o ensino médio, 
a educação de jovens e adultos (EJA) e a educação profissional 
(EP), objetivando a elevação da escolarização articulada à 
profissionalização técnica. 

1. Institui a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e 
cria os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia.

2. Os Institutos Federais são instituições de educação superior, básica e 
profissional, pluricurricular, multicampi e descentralizadas, especializadas 
na oferta de educação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 
de ensino, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e tecnológicos 
com suas práticas pedagógicas.

3. “É necessário ter em conta que a oferta do ensino médio integrado à 
educação profissional, possibilidade permitida pela Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/96), esteve obstaculizada durante 
o período de vigência do Decreto no 2.208/97 (abril/1997 a julho/2004). 
No entanto, em que pese a força e o caráter normativo do marco legal, a 
sua efetivação está sujeita às contradições da realidade e às correlações 
de forças que se estabelecem em determinadas conjunturas, que ensejam 
condições de resistência e enfrentamento, de adesão ou de adesão negociada. 
Dessa forma, ainda que o Decreto nº 2.208/97 impusesse suas restrições, 
houve casos de resistência em que escolas (estaduais ou federais) seguiram 
ofertando a forma integrada. Por outro lado, a mera retirada do impedimento 
legal, oportunizada pelo Decreto nº 5.154/04 que revogou o anterior, não 
foi capaz de restituir plenamente nem tampouco de dinamizar a oferta 
do ensino integrado, seja pela ausência de políticas públicas consistentes 
dirigidas a este fim, seja pela resistência de diversas instituições escolares” 
(Lima Filho 2010, p. 124).
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Nesse contexto de alterações de marcos legais no campo 
educacional, o Proeja enquanto uma das ações das políticas 
de inclusão para jovens e adultos trabalhadores da Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério 
da Educação (MEC), ainda esbarra nos desafios políticos, 
epistemológicos e pedagógicos para sua efetivação e sua expansão 
na Rede Federal.

Dentre os desafios apontados, destacamos um dos 
muitos enfrentados na referida Rede: a formação pedagógica e 
consequentemente, a prática educativa dos educadores. Observa-
se nas escolas dessa rede, a persistência de uma cultura didático-
pedagógica, herdada da antiga Escola Técnica, sedimentada na 
concepção de formação do trabalhador impregnada pelo modelo 
tecnicista mercadológico, aspecto reconhecido nos documentos 
oficiais do Ministério da Educação (Brasil 2007). Com a expansão 
dessas unidades de ensino e a consequente necessidade de ampliação 
dos quadros de profissionais, com a contratação de um número 
elevado de professores,4 muitos desses bacharéis não licenciados, 
que ingressaram na carreira docente, sem a formação pedagógica 
adequada, somando-se aos demais já efetivados, torna essa situação 
desafiadora ainda mais latente e complexa. 

Diversos estudos apontam essa realidade premente nos 
Institutos Federais (Machado 2008, 2011; Moura 2007; Burnier 
2006) e, na rotina do nosso cotidiano escolar no Instituto, detectamos 
que a experiência e a vivência profissional desses docentes, na sua 
área de formação técnica, contribuem para uma prática em sala de 
aula focada em aspectos restritos à formação técnica, descolada, 
muitas vezes do sentido amplo da dimensão do aprender e do 
ensinar, conforme preconiza Paulo Freire (2005).

A importância da reflexão acerca do trabalho pedagógico dos 
professores na EJA no contexto do Proeja é diretamente proporcional 
à afirmação de alguns princípios fundamentais que devem, a nosso 

4. A partir do governo Luiz Inácio Lula da Silva no período de 2003 a 2011.
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ver, orientar a prática docente –um eles é o da emancipação humana, 
tão caro à educação, à EJA e ao Proeja em particular – e o outro, é 
o entendimento do fazer pedagógico como práxis, a compreensão 
de que o professor e aluno são construtores de saberes (Ferreira e 
Paiva 2011). 

Pensar o currículo nessa perspectiva implica reconhecer que 
homens e mulheres são seres histórico-sociais que produzem saberes 
por sua atuação no mundo concreto, e são capazes de transformar a 
realidade objetiva a que tem sido submetidos, como parte da lógica 
da divisão social do trabalho e da persistente dualidade estrutural 
que permeia a sociedade brasileira.  

Essa é uma demanda desafiadora, como já apontamos, 
corroborada pelas afirmativas de Paiva (2006). Para ela, nossas 
escolas ainda não adequaram sua oferta para atender as singularidades 
desse público estudantil, no que diz respeito as metodologias, aos 
currículos, aos espaços e aos tempos escolares. Os Institutos Federais 
enquadram-se nesse contexto, desconsiderando, em grande parte, 
as diretrizes traçadas pelas atuais políticas educacionais brasileiras 
que devem pautar a valorização da diversidade dos sujeitos. Nesse 
sentido, a materialização da integração curricular envolvendo o 
Proeja, demandada pelo Documento Base (Brasil 2007) necessita

[...] atender às reais necessidades de todos os envolvidos, e 
oferecer respostas condizentes com a natureza da educação 
que buscam, dialogando com as concepções formadas sobre 
o campo de atuação profissional, sobre o mundo do trabalho, 
sobre a vida. (p. 26)

Diante do exposto, a reflexão sobre os fundamentos da prática 
pedagógica e da gestão da sala de aula da EJA no contexto do Proeja, 
nos desafiam a perceber o aluno jovem e adulto trabalhador como 
aquele que tem experiências a socializar, e que essas experiências 
contribuem para que eles contextualizem os conceitos trabalhados.  
A partir do diálogo e de reflexões, apropriam-se dos conceitos 
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transformando-os pela produção de novos conhecimentos na relação 
com os saberes que trazem consigo, de suas especificidades culturais 
e seu pertencimento de classe social. Pensar o cotidiano escolar 
dos cursos do Proeja, na perspectiva da formação integrada, é um 
grande desafio e constitui-se em um momento rico de experiências 
pedagógicas que têm provocado mudanças significativas em nossas 
práticas como educadores. 

Problematizar as experiências pedagógicas vivenciadas 
no Proeja, a partir da realidade concreta desse Programa no Ifes 
campus Vitória5 é a centralidade deste texto. Compreendemos que 
a realidade não pode ser considerada isoladamente, uma vez que a 
oferta do Proeja nesta instituição está intimamente relacionado com 
as políticas públicas no campo da EJA e da EP. Isso requer considerar 
o contexto escolar na singularidade das relações que são produzidas 
entre e pelos sujeitos, buscando compreender suas particularidades, 
sem perder de vista a totalidade que vem se constituindo na práxis. 

Com o intuito de compartilhar essas experiências, trazemos a 
partir da problemática introdutória, a discussão acerca do currículo 
integrado, das práticas pedagógicas e da sistematização como 
metodologia, agregando recortes das experiências dos docentes 
do Proeja em sala de aula e ao final, reflexões acerca da formação 
integrada e dos desafios de sua materialização no cotidiano escolar.

O currículo integrado e a sistematização das práticas 
pedagógicas: problematizando as experiências docentes  

Apropriamos das concepções do currículo integrado e dos 
fundamentos da sistematização de experiências como metodologia 

5. Desde 2001 o Ifes campus Vitória oferta cursos para o público da EJA. 
Atualmente são ofertados 03 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio 
(Segurança do Trabalho, Metalurgia e Guia de Turismo) e um curso de 
qualificação profissional (Cadista para Construção Civil).
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para pensar as práticas educativas, na perspectiva freiriana, de 
modo não só a qualificá-las, mas também para reconhecer que os 
educadores e educandos são seres históricos sociais que produzem 
saberes por sua atuação no mundo concreto, e são capazes de 
transformar a realidade objetiva. O que se intenta é a proposta de 
uma educação comprometida com a transformação social.

Uma educação que buscar resgatar a vida, as necessidades, 
os sonhos, os desejos, as frustrações e as expectativas desses 
sujeitos; uma educação que tem como ponto de referência as 
situações de exclusão, discriminação e exploração. [...] como 
referência central os sujeitos sociais, mas buscando transformar 
as assimetrias, as lacunas a discriminação, a desigualdade; 
lutando para eliminar diversas formas de exploração, opressão 
e exclusão. (Jara Holliday 2014, p. 6, tradução nossa)

É com essa perspectiva que nos lançamos no desafio de 
sistematizar as experiências produzidas no campus Vitória,6 pela 
mediação das práticas dos professores nas turmas do Proeja com 
vistas a explicitar as possibilidades da formação integrada.  A 
sistematização de experiência como conceito e prática metodológica 
não tem um significado único, e a riqueza se radica na diversidade 
de enfoques, na contextualização e no sentido prático da reflexão. 
Para Torres Carrillo (2004), a sistematização de experiência é

[...] uma modalidade de conhecimento de caráter coletivo 
sobre práticas de intervenções e ação social que, a partir do 
reconhecimento e interpretação crítica dos sentidos e lógicas 
que a constituem, busca capacitá-las e contribuir com a 
conceituação do campo temático no qual se insere (p. 59, 
tradução nossa)

6. Trazemos as experiências desenvolvidas por 03 professores membros 
do Núcleo I do PPG/CE/UFES na Rede de Pesquisa UFG/Ufes/UnB do 
Programa Observatório da Educação (Obeduc/Capes), dentre muitas outras 
do acervo de dados produzidos pelo grupo de pesquisa.



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 267

Nesse sentido, Machado e Paludo (2010) salientam que 
a sistematização de experiência nasce como possibilidade de 
qualificação das práticas e defendem que a essa metodologia é “uma 
espécie particular de criação participativa de conhecimentos teórico-
práticos, a partir de e para a ação de transformação, entendida como 
a construção da capacidade protagonista do povo” (Brasil 2014, p. 
28). Para Jara Holliday (2006, p. 22), sistematizar é

Apropriar-se da experiência vivida e dar conta dela, 
compartilhando com os outros o aprendido. Interpretação 
crítica de uma ou várias experiências que, a partir de seu 
ordenamento e reconstrução, descobre ou explicita a lógica do 
processo vivido, os fatores que intervieram no processo, como 
se relacionaram entre si e porque o fizeram desse modo.

Nessa mesma direção, as autoras pontuam que a sistematização 
de experiência possibilitará a implementação de uma epistemologia 
que proporciona a prática de uma metodologia do trabalho popular e, 
com isso, provoca a recriação do método, no sentido da articulação 
entre a teoria e a prática, em razão de estar enraizada na práxis 
humana, permitindo o diálogo freireano e as rupturas indispensáveis 
à qualificação das práticas pedagógicas, o que possibilita o avanço da 
criticidade e da autonomia dos sujeitos envolvidos.

Nessa perspectiva, a exemplo do Proeja, os obstáculos vividos 
que vêm explicitando a distância entre a formulação da proposta 
e a experiência que se efetiva nos remete ao que observa Frigotto 
(2008). Segundo o autor no processo de produção de conhecimento 
da realidade, o que é fundamental é a crítica e o conhecimento crítico 
para uma prática que possa alterar e transformar “a realidade no plano 
do conhecimento e no plano histórico social” (Frigotto 2008, p. 81). 

Assim, a estratégia pela qual fizemos opção para abordar o 
fenômeno de pesquisa, para essa produção escrita, traduz a nossa 
concepção de mundo e, em decorrência, nossa concepção teórica. 
Partimos do pressuposto de que essa abordagem nos permitirá 
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analisar as experiências vividas nos cursos do Proeja, a partir da 
realidade concreta do Programa no Instituto. Realidade essa não 
considerada isoladamente, uma vez que os fatos e os acontecimentos 
da dinâmica escolar se inter-relacionam no contexto político, 
pedagógico e epistemológico, bem como nas disputas por projetos 
de formação da classe trabalhadora. O que significa, então, analisar 
a oferta do Programa no Instituto nas suas relações com a totalidade 
das políticas públicas no campo da EJA e da Educação Profissional. 
Isso requer, portanto, considerar o contexto escolar na singularidade 
das relações que são produzidas entre e pelos sujeitos, para 
compreender suas particularidades, sem perder de vista a totalidade 
que vem constituindo a práxis do Proeja no Ifes. 

Com esse direcionamento, reafirmamos que a prática 
pedagógica é práxis, pois nela estão presentes a concepção e a ação 
que buscam transformar a realidade, para promover a unidade entre 
a prática e a teoria. A prática e a reflexão sobre a prática integram 
o pensar e o fazer num movimento contínuo de construção, como 
parte da experiência vivida pelos sujeitos. A prática pedagógica, 
dessa forma, não só expressa o saber docente conforme nos ensina 
Freire (2005). Segundo o autor o aprender precedeu o ensinar, e 
somente aprendemos o que podemos recriar ou refazer o que foi 
ensinado. Ele mostrou como essa identificação entre ensinar e 
aprender é complexo. O que nos adverte que ensinar não é depositar 
conteúdos e sim estabelecer uma ação problematizadora e dialética.

O desafio de ensinar, em toda a sua complexidade, esbarra 
nas mãos do docente, dando maior visibilidade ao fosso existente 
na formação, certamente, tornando mais intensa a necessidade de as 
práticas pedagógicas escolares ficarem em permanente revisão, além 
de justificar a necessidade da formação continuada para os que já 
exercem o ofício de ensinar. Assim, ao exercer a docência, de acordo 
com suas experiências e suas aprendizagens, o professor enfrenta 
desafios cotidianos que os mobilizam a construir e reconstruir novos 
saberes didáticos e metodológicos num processo contínuo de fazer e 
refazer, de pensar e repensar seu trabalho docente.
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As observações advindas das reuniões pedagógicas de 
planejamento e das reuniões  intermediárias de Conselhos de Classe 
(conferir Scopel et al. 2012), e os relatos que trazemos do diário 
de campo, nos têm permitido inferir que os docentes estão sendo 
provocados a exercitar, numa relação dialógica, a reflexão sobre as 
suas práticas, assumindo uma postura de preocupação com o saber 
que produzem na relação pedagógica com os discentes oriundos das 
classes populares, ou seja, pensar uma prática de ensino apropriada, que 
considere os sujeitos, suas experiências e suas origens de classe social.

Depreendemos que esse movimento é intenso de acordo 
com os depoimentos dos professores do Proeja, ao refletirem sobre 
seu planejamento, procedimentos e as estratégias metodológicas. 
Trazemos aqui o recorte de três experiências distintas, mas que 
revelam a dinâmica empreendida e necessária à docência junto aos 
estudantes da EJA

Bom, o planejamento é feito semanalmente. Geralmente eu 
vou fazendo anotações em um caderno específico, nesse 
caderno eu tenho a ementa do que eu tenho que discutir e 
numa outra página eu anoto ideias que vão surgindo durante 
a semana. Às vezes uma coisa que aparece no noticiário, 
às vezes uma coisa que eu leio na internet e que eu acho 
interessante [...] Eu começo a anotar para levar isso para sala 
de aula. Mas geralmente com uma semana de periodicidade 
para ter tempo de avaliar a aula da última semana para 
reorientar o trabalho. Esse planejamento geralmente é escrito, 
mas ele leva mais tempo sendo pensado do que propriamente 
escrevendo. 
Assim, para além das aulas expositivas e dialogadas, o quanto 
mais a gente consegue tentar buscar elementos do cotidiano, 
buscar elementos da vida, dos problemas do cotidiano e 
conseguir referenciar os problemas do cotidiano com os 
temas que eu trabalho no meu componente curricular e 
tentando também integrar eles com os outros temas [...] Isso 
é importante. Por exemplo, a minha disciplina de Economia 
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Solidária que eu trabalho com a turma de Guia de Turismo. 
Então quando eu vou discutir a questão de Economia 
Solidária, a matéria discute novas formas e métodos de 
produção, formas mais justas de trabalho. Todas as pessoas na 
sala de aula trabalham, vão trabalhar, já trabalharam ou estão 
ali porque pretendem trabalhar. Trabalho é nossa forma de 
subsistência. E eles pretendem de certa forma trabalhar com 
elementos ligados a questão do guia de turismo. Então quanto 
mais elementos eu trouxer do trabalho do guia de turismo com 
o trabalho do cotidiano, com a realidade econômica cotidiana 
deles, com elementos do componente curricular, melhor. Isso 
pode se traduzir num texto, pode se traduzir num fragmento 
de vídeo (não maior que 7 a 8 minutos), pode se traduzir 
numa música, pode se traduzir numa tirinha de jornal que eu 
vi e achei engraçada e tento suscitar aquilo... E o interessante 
é que às vezes a tirinha de jornal suscita a outra coisa que 
eu não havia percebido ainda e aí isso vai ter que entrar no 
próximo planejamento. (Professor de Economia Solidária)

A professora da disciplina de exatas, com uma maior 
experiência com a EJA, também nos revela o dinamismo de sua 
práxis e as estratégias utilizadas no dia a dia da sala de aula para 
trabalhar com os conceitos formais da matemática

O planejamento de aula é realizado geralmente olhando o 
conhecimento prévio do aluno. Busco esse conhecimento e daí 
eu faço uma revisão do que estou vendo que ele conhece para 
ele entender a matéria nova que a gente vai estar trabalhando. 
[...] Eu procuro elaborar atividades que eles possam recordar o 
que já sabem, daí essas atividades vão puxando os conceitos 
mais novos que a gente vai introduzindo. Às vezes, eu utilizo 
material didático lúdico ou lanço problemas e eles vão 
puxando as informações que eles já têm e daí a gente vai 
fazendo com que eles cheguem até os conceitos novos para 
desenvolver. O material lúdico dá resultado bom e quando a 
gente os coloca para trabalharem em grupo com exercícios, 
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porque vão interagindo, também é muito bom. Eu vejo que 
o que eu tenho feito na sala de aula tem dado resultado. 
Pelo menos os alunos têm se motivado. Acontece às vezes, 
no início do semestre o aluno chegar - como aconteceu com 
a Mariza e a Ana Célia – sentam lá no cantinho e quando 
chamadas para participar, alegam:  “Aí professora, tem um 
tempo que eu tô fora da sala, eu não vou aprender nada [...]”. 
E a gente procura dar injeções de ânimo, valorizar o que elas 
conhecem e aí a gente vê que essa prática pelo menos está 
motivando os estudantes, que há uma necessidade da gente 
resgatar isso. Sem essa motivação os alunos não chegam a 
concluir o curso, né? (Professora de Matemática)

Outro docente da área das ciências humanas também relata 
suas experiências de sala de aula e com o uso do livro didático 

[...] A partir do livro didático, porque através dele eu tenho 
ideia do conteúdo, do texto-base e aí eu vou construindo com 
os alunos[...]. Por exemplo, agora eu estou mandando que 
eles leiam o texto, divido o capítulo do livro nas sessões que 
têm o capítulo, aí peço para que eles leiam, façam um roteiro 
de leitura, coloquem no quadro e aí depois eles explicam [...] 
Antes a gente lê também o livro (em sala de aula), lê parágrafo 
por parágrafo e eu estou construindo dessa maneira nesse 
semestre. Eu tento “disciplinar” os alunos no sentido que eles 
possam ouvir o grupo que está apresentando, e depois a gente 
abre para as perguntas, e aí eu intervenho e vou fazendo o 
entendimento do texto. Às vezes eu pego outro texto – de 
uma página, uma página e meia – leio com eles e a gente vai 
pontuando as ideias principais.
O trabalho em grupo é bom, funciona. Agora a gente tem que 
estar aberto as entradas e faltas deles. Por exemplo, o atraso 
na chegada da aula ou a falta porque está em escala, porque 
todas essas situações ocorrem quando o grupo apresenta. E aí 
a gente tem que estar aberto para entender que o aluno faltou 
por uma série de razões. Mas na aula seguinte, às vezes ocorre 
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o mesmo. Por exemplo, quando eu pego um texto – um outro 
texto que eu vi que é interessante para discutir – às vezes eu 
dou para esse aluno (faltoso) e falo: “você vai fazer isso aqui. 
Lê o texto”, aí ele participa da atividade, eu considero como 
se ele fosse participante do grupo e às vezes, dialogo mesmo 
para que ele possa estar apresentando o que entendeu. 
Dou a responsabilidade para o aluno: “você faltou e tem 
consciência de que faltou, então o grupo ajuda, mas você tem 
que fazer”. Sem ficar rígido, pois está fora do meu horizonte. 
Eles têm uma disposição de fazer coisas muito grande. Têm 
dificuldades, mas se a gente flexibilizar as atividades e trouxer 
responsabilidades, acaba fazendo bem. (Professor de História) 

Ao tomarmos Freire (2005) como referência, reconhecemos 
o fazer de uma pedagogia problematizadora em contraposição à 
pedagogia bancária, por ele tanto criticada.  Por esse entendimento, 
crítica e reflexivamente, os docentes têm construído novos saberes 
e novos fazeres, de forma coletiva, junto ao alunado do Proeja, 
apoiados pelas ideias do autor,

É preciso que fique claro que, por isto mesmo que estamos 
defendendo a práxis, a teoria do fazer, não estamos propondo 
nenhuma dicotomia de que resultasse que este fazer se dividisse 
em uma etapa de reflexão e outra, distante, de ação. Ação e 
reflexão e ação se dão simultaneamente. (Freire 2005, p. 146)

Neste caso, o educador tem o papel crucial de sensibilizar os 
discentes por meio das relações que estabelece entre o conhecimento 
historicamente produzido e os conhecimentos trazidos das vivências 
destes, para que seus saberes e suas experiências façam sentido nos 
processos de aprendizagens. Essa perspectiva educativa, demanda 
a compreensão do papel da educação na construção da autonomia 
dos indivíduos e de sua inclusão em condições sociais e econômicas 
mais elevadas, com o propósito de viabilizar projetos adequados à 
diversidade das suas culturas e de seus modos de vida. Com esse di-
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recionamento, nos remetemos às reflexões de Frigotto (2005, p. 248) 
acerca dessa caracterização em relação aos educandos do Programa

 [...] reconhecer a diferença entre os sujeitos individuais e 
sociais não é o mesmo que legitimar a desigualdade. Pelo 
contrário, toma-se a própria diferença, sobretudo, aquela que 
é fruto da desigualdade, como ponto de partida real para sua 
autossuperação naquilo que diz respeito ao sistema educativo. 
Sabemos que a desigualdade não é gerada na escola, mas na 
sociedade. A escola pode reforçá-la ou contribuir para sua 
superação.

É na escola que os sujeitos da EJA apropriam-se dos 
conhecimentos científicos e do instrumental necessário ao exercício 
de uma cidadania crítica. São esses conhecimentos que permitirão 
aos estudantes, jovens e adultos, pensarem, criticamente, as 
formas de trabalho a que se vinculam e o papel subalternizado 
dos trabalhadores no modo de produção e reprodução do capital 
(Paiva 2004). Pensar nas práticas educativas que potencializem a 
emancipação dos sujeitos jovens e adultos trabalhadores representa 
um vínculo entre os conhecimentos prévios e saberes oriundos das 
relações sociais e do mundo do trabalho com suas aprendizagens, por 
meio de uma relação substantiva e não arbitrária com o que já sabem. 

Ao estabelecer a relação entre os conhecimentos vividos 
pelos estudantes, oriundos da prática social global, incluindo o 
mundo do trabalho com os saberes escolares, o diálogo torna-se 
uma necessidade fundamental na problematização da realidade. A 
educação emancipadora e, portanto, humanizadora, funda-se numa 
relação dialógico-dialética entre educador e educando em que 
ambos desvelam a realidade de opressão à qual estão submetidos. 

Ao nos determos na sistematização do trabalho educativo 
e nos depoimentos dos professores, detectamos que essa relação 
dialógico-dialética perpassa o saber-fazer dos docentes aqui 
pautados e que a articulação entre os conhecimentos científicos da 
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sua disciplina com os conhecimentos que os estudantes trazem, do 
dia a dia, possibilitam, na perspectiva dos docentes, momentos de 
aprendizagens mais críticas e mais significativas

[...] Essa articulação a gente procura discutir. Quando você 
vai trabalhando com conceito novo ou o que você for abordar 
em sala, a gente procura discutir sobre o tema, ou levar o 
aluno a pesquisar quando a internet tá boa. Hoje eu levei 
para o laboratório de informática para ver se eles pesquisavam 
um pouquinho na internet, por exemplo. E discutir sobre a 
aplicação da matemática na vida deles e daí puxar para 
articular a parte acadêmica, o conhecimento científico e 
mostrar nas academias, nos livros didáticos os temas e em 
qual formato a linguagem matemática está presente [...] 
Sempre partindo do que eles já conhecem para o que existe 
nos livros didáticos. (Professora de Matemática)

Na visão do professor de Economia Solidária, essa 
articulação dos conhecimentos ainda é uma meta a ser alcançada. 
Ele coloca suas limitações, enquanto professor ainda em processo 
de autoformação na docência com o público do Proeja

[...] Eu até tento. Não sei se consigo fazer isso com 
competência. Se não consigo, não é por limitação do método, 
é por limitação minha. Mas o método histórico-dialético é 
um elemento extraordinário para isso, porque as pessoas que 
estão dentro daquela sala de aula, inclusive eu, vivem num 
mundo em que se têm necessidades e precisa-se satisfazer 
essas necessidades. A nossa relação para satisfazer essas 
necessidades, ela vai perpassar toda a nossa vida, então, 
dentro dessa visão e de um pouco daquilo que eu entendo 
também como a maiêutica [...], que é ir fazendo perguntas 
até que a pessoa tente perceber que “ah, interessante”. Então 
quando você vai se perguntando, você vai problematizando. 
Então, para mim, o conhecimento científico, ele vai chegar 
no final como uma construção que está colocada, mas que 
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tem conexão com a história do cotidiano das pessoas. Então 
as perguntas que eu gosto de fazer, os debates que eu tento 
conduzir, vão sempre ter esse horizonte. Mas que esse 
horizonte não seja o fim e sim o ponto de uma nova partida. 
(Professor de Economia Solidária)

Para o professor de História, que também tem uma experiência 
há mais tempo com os sujeitos do Proeja, essa articulação é vital 
para a reflexão sobre o fenômeno histórico. Nos seus depoimentos, 
ele aponta que

A vivência deles acaba dando determinadas indicações de 
compreensão do fenômeno histórico. Só que o que a gente 
faz é ampliar essa discussão, problematizar essas verdades 
que eles carregam. Têm muitas verdades que eles possuem 
– de cunho religioso ou de conhecimento mesmo – por 
exemplo, tem muita coisa justificada com “a minha condição 
é essa porque eu não estudei”. Isso aparece. A questão 
religiosa também. Então quando essas coisas surgem no meio 
do debate, eu tento problematizá-las para poder fazer com 
que eles repensem esses conceitos. Então, é mais no sentido 
de colocar em dúvida as verdades que eles aprendem no 
cotidiano, que são ensinadas pela tradição, pela família e 
tudo mais no senso comum. Para que eles possam colocar 
sempre em dúvida o conhecimento, mesmo aquilo que eu 
digo. Eu não tenho uma verdade pronta e acabada e os livros 
de História são sempre questionáveis. É essa ideia que tento 
passar para eles. O conhecimento científico não é acabado, 
nem tampouco o conhecimento que a gente tem da vida. 
Portanto, o que nos resta é o seguinte, é colocar sempre em 
dúvida essas questões que a gente tem como verdadeiras. É 
isso que eu tento fazer para articular o conhecimento científico 
e o conhecimento de vida. (Professor de História)

Os excertos acima destacados das narrativas dos docentes nos 
indicam que a busca de uma formação integrada e a possibilidade 
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de formação, vinculada aos princípios da escola unitária de Gramsci 
(1986), constituem compromissos éticos-políticos da sociedade para 
com a formação dos trabalhadores. Nesse contexto, Ramos (2010) 
enfatiza a importância de discutir as possibilidades e os desafios de 
organização de uma proposta curricular na perspectiva integrada, 
destacando, então, que as relações entre educação básica e educação 
profissional vão muito além da forma, envolvendo princípios e 
conteúdos. 

Ramos (2011) sugere que no currículo integrado a 
organização do conhecimento e o desenvolvimento dos processos 
de aprendizagem aconteçam de forma que os conceitos sejam 
apreendidos como sistema de relações de uma totalidade concreta que 
se pretende explicar/compreender. Assim, a autora chama atenção 
ainda para o fato de que as disciplinas escolares são responsáveis 
por permitir apreender os conhecimentos já construídos em sua 
especificidade conceitual e histórica e que a interdisciplinaridade, 
como método,

é a reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos 
originados a partir de distintos recortes da realidade; isto é, dos 
diversos campos da ciência representados em disciplinas. Isto 
tem como objetivo possibilitar a compreensão do significado 
dos conceitos, das razões e dos métodos pelos quais se pode 
conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para o ser 
humano. (Ramos 2011, p. 766)

Essas colocações convocam-nos a pensar, nas questões que 
perpassam o cotidiano e que atravessam as discussões sobre as 
práticas educativas no Proeja. Questões essas que são ressaltadas 
no Documento Base do Programa (Brasil 2007), quando apresenta 
a necessidade de integração dos diversos âmbitos sociais, que é 
uma contribuição para o enriquecimento dos saberes científicos, 
culturais e políticos dos sujeitos jovens e adultos atendidos na 
EP. O documento evidencia o currículo integrado, respeitando e 
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valorizando as relações humanas e sociais que surgem no ambiente 
escolar e que devem ser utilizadas nos processos educacionais de 
ensino.

Ainda com Ramos (2005) temos a provocação para 
compreender o que significam as disciplinas no processo histórico 
de construção dos conhecimentos, suas especificidades em 
termos científicos e escolares e os pressupostos epistemológicos 
que subjazem à forma hegemônica de organização curricular. 
A integração seria a unidade que deve existir entre as diferentes 
disciplinas e formas de conhecimento nas instituições escolares. 
Para a autora

[...] apreender o sentido dos conteúdos de ensino implica 
reconhecê-los como conhecimentos construídos historicamente 
e que se constituem, para o trabalhador, em pressupostos a partir 
dos quais se podem construir novos conhecimentos no processo 
de investigação e compreensão do real. (Ramos 2005, p. 107)

A formação integrada tem como intuito superar a 
segmentação e a desarticulação dos conteúdos e das disciplinas e a 
incorporar os saberes sociais e a experiência discente na construção 
do conhecimento. Objetiva-se mobilizar saberes, valores e 
experiências em torno da tarefa de pensar práticas pedagógicas que 
contemplem a realidade diversa dos sujeitos do Proeja, tendo como 
horizonte a necessidade de formação integral. 

Depois dessa perspectiva teórica da formação integrada, 
apontamos algumas experiências realizadas para a materialização 
dela. Destacamos abaixo o relato da professora de Matemática.

Bom, uma das atividades que foi apresentada na 3ª Semana 
de Saúde e Segurança do Trabalho foi uma atividade onde 
experimentamos uma articulação [...] Primeiro os alunos 
pesquisaram sobre várias formas de matemática aplicada em 
vários conhecimentos. Na própria matemática, na química, 
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na física, na saúde... Então esse da saúde gerou um trabalho. 
Então eu interagi com o professor de química, com a professora 
de informática... Ai nesse trabalho eles discutiram o Índice 
de Massa Corporal, a gente debateu qual é a necessidade de 
saber identificar o IMC, porque que ela deve conhecer, em 
que isso pode ajudá-la na questão da saúde. Com a química 
os alunos interagiram com o professor de química, também 
voltado para a área de saúde e na informática eles procuraram 
trabalhar essa fórmula utilizando um software de Excel e 
Cálculo com a orientação de uma professora de informática 
[...]. Esse foi um dos trabalhos que a gente realizou nessa 
tentativa (de integração).

Outra experiência que evidenciamos e que tem como um dos 
seus objetivos a perspectiva da integração é a do professor, responsável 
pelas disciplinas Projeto Integrador e Economia Solidária do curso 
Guia de Turismo.7 Na disciplina de Projeto Integrador os conteúdos 
ou temáticas a serem desenvolvidos surgem a partir da discussão 
acerca das vivências, das experiências e dos saberes dos discentes e 
é a partir da problematização e da reflexão dessa realidade que esses 
educandos, orientados pelos professores, escolhem um tema para 
desenvolverem durante os módulos do curso, constituindo, dessa 
maneira, uma unidade entre a teoria e a prática.

7. O Projeto Integrador constitui-se em um momento privilegiado para toda a 
comunidade escolar envolvida diretamente com o Proeja, em que se discute, 
coletivamente, questões que dizem respeito diretamente à modalidade EJA, 
ao Programa e, em específico, ao curso e à área de atuação profissional 
dos educandos [...]. É um espaço-tempo coletivo que contribui para pensar, 
tematizar e problematizar questões de natureza política, econômica, cultural, 
social, ética e ambiental. Dessa forma, objetiva recriar o conhecimento para 
além da fragmentação das disciplinas escolares. Tem-se como premissa a 
concepção de conhecimento como totalidade social, favorecendo assim a 
formação integral do aluno do Proeja, na medida em que articula e integra, 
no desenvolvimento do Projeto em todas as suas fases, a formação geral 
com a formação técnica (Ferreira et al. 2012, p. 2). 
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A disciplina de Economia Solidária, por exemplo, é um dos 
elementos. A disciplina do Projeto Integrador é outra. A 
disciplina do Projeto Integrador fica assim... O mais patente, 
é que a gente precisa desenvolver um projeto, esse projeto 
toda turma trabalha nele. Esse projeto desenvolve de certa 
forma um experimento que necessita de saberes tanto das 
ciências da natureza, quanto das ciências humanas, quanto 
de código de linguagens, então ele acaba tendo que integrar 
isso porque os alunos têm que escrever, os alunos têm que 
discutir, tem que pensar... Eles vão usar conhecimentos nessas 
áreas e vão fazer uma apresentação no final disso. Então eles 
acabam integrando, de certa forma, esses conhecimentos. 
Na Economia Solidária é um tanto mais interessante – ou 
interessante igual – porque na Economia Solidária, primeiro 
a gente faz a discussão de como a Economia ocorre no nosso 
cotidiano – o modelo econômico capitalista – e quais seriam 
outras formas. Ao discutir quais seriam as outras formas, em 
outro momento a gente vai ter que implementar essa outra 
forma. Essa outra forma seria, por exemplo, montar uma 
cooperativa. No caso do curso de Guia de Turismo nós 
planejamos montar uma cooperativa de trabalho de Guia 
de Turismo. Então, necessariamente essa cooperativa vai ter 
que trabalhar diversos saberes do curso. Porque eles vão 
desenvolver os trabalhos de Guia de Turismo, então a parte 
de história, de geografia, a parte de português, de literatura, 
até das disciplinas técnicas de Turismo, elas estão integradas 
ali. No caso do Curso de Metalurgia o projeto é o mesmo: 
construir uma cooperativa de trabalho de Metalurgia e 
materiais. No caso de Segurança do Trabalho, o mesmo 
trabalho. No caso de Cadista, o mesmo. Então a ideia é montar 
um escritório modelo, só que no formato de cooperativa. E aí 
esses estudantes trabalhadores vão executar o trabalho deles 
dentro das cooperativas. Então acaba tentando conectar essas 
questões. Nem sempre isso é fácil. Aparecem os dilemas, 
como você já perguntou antes. Existem perguntas que a gente 
tem dificuldade de responder ou que a nossa resposta não 
atende a contento as demandas dos nossos estudantes, que me 
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parecem serem bastante urgentes. Aliás, parece uma questão 
contemporânea, de tudo ser muito urgente. Eu preciso ver isso 
claro na minha frente, isso tem que se materializar amanhã 
para mim. E a gente sabe que isso é uma caminhada. Então 
isso é outro dilema. Eu vou correr com isso e daí correr o risco 
de perder muito ou eu vou tentar segurar o máximo e seguir o 
caminho com que eu acredito que não dá muito salto? É um 
dilema. Porque a gente pode perder pessoas que precisavam 
de uma resposta imediata, mas a gente sabe que o processo 
não é rápido assim. (Professor de Economia Solidária)

O fragmento em destaque expõe as inquietações e as angústias 
docentes em relação ao cotidiano escolar na relação direta com as 
demandas trazidas pelos jovens e adultos trabalhadores. O texto 
também expõe os movimentos feitos pelos professores do Proeja 
diante da proposta de integração curricular, conforme as orientações 
do Documento Base, no que diz respeito a perspectiva do Programa 
acerca da formação integral do aluno, quando diz “formação humana 
na vida e para a vida, e não apenas de qualificação do mercado ou 
para ele. Por esse entendimento, não se pode sobrepor a cidadania 
à inserção no mercado de trabalho, mas assumir a formação do 
cidadão que produz, pelo trabalho, a si e o mundo” (Brasil 2007, p. 
13). Ao tomarmos algumas experiências das práticas educativas para 
esse texto, dentre tantas outras, destacamos que essa perspectiva do 
Programa tem perpassado as vivências e as dinâmicas das situações 
em sala de aula e tem oportunizado reflexões e aprendizados 
interessantes para o grupo de profissionais que atuam na coordenação 
do Proeja e nos diversos cursos ofertados para esse público estudantil.

Considerações finais

O Proeja, no nosso entendimento, tem um papel central e 
estratégico no âmbito das políticas públicas de inclusão social, 
uma vez que traz em sua concepção, a formação integral cidadã 
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que se contrapõe a uma educação pontual e restrita para atender 
as necessidades prementes do mercado de trabalho, o que sempre 
demarcou as ofertas de políticas de EP na educação brasileira, 
marcadamente caracterizada pela dualidade de projetos distintos de 
escola e de sociedade.

O Documento Base (Brasil 2007), norteador das concepções 
do Programa, delineia um currículo que considere as especificidades 
culturais, sociais e cognitivas desses estudantes trabalhadores. 
Acreditamos assim, que ao sistematizar essas experiências didático- 
pedagógicas, evidenciamos o compromisso ético-político dos 
docentes do Programa que intentam, com suas ações e suas práticas 
em sala de aula, contribuir para a formação de um profissional 
cidadão em detrimento do discurso vigente na instituição da 
formação para o mercado.

Numa conjuntura política e social de negação de direitos 
para a população trabalhadora, e em especial, para os sujeitos jovens 
e adultos estudantes, acreditamos também que a sistematização 
dessas experiências, potencializa o trabalho docente e empodera 
professores e discentes, na medida que os tornam coparticipes do 
processo de  aquisição do conhecimento historicamente produzido e 
de produção de novos conhecimentos exigidos para nossa inserção 
na contemporaneidade.

Essa perspectiva possibilita a construção de uma identidade 
social e pode ser o caminho da ressignificação da função social da 
escola no resgate da cidadania negada, ao longo do nosso processo 
histórico, às classes populares. Além de reafirmar o compromisso 
social e o papel político da educação no sentido da emancipação dos 
sujeitos pela apropriação dos conhecimentos técnicos e científicos.
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capítulo 13
A TRANSIARTE EM DIÁLOGO COM O  
CURRÍCULO ESCOLAR NA CIBERCULTURA

Germano Augusto Caracol Costa
Lucio França Teles

Introdução

Reconhecendo as transformações produzidas pela 
entrada das tecnologias digitais na última metade do século XX, 
particularmente afetando a cultura e a educação, intermediada 
pela dimensão escolarizada, a transiarte emerge como condição 
de diálogo e intervenção/interação com o currículo da escola 
pública. A relação dialógica estende-se às identidades culturais na 
identificação do público estudante de jovens e adultos, sujeitos que 
passam a se aproximar do espaço digital e do lugar da cibercultura. 
Esses movimentos estão proporcionados pela evocação de 
situações-problema do cotidiano dos alunos, a fim de viabilizar a 
conversa com os conteúdos curriculares em estudo. Nesse ambiente 
de aprendizagem, a transiarte é a possibilidade de inclusão digital, à 
medida que favorece a apresentação e a manipulação de programas 



288 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

digitais para uma produção trans-artística, marcada pela natureza 
coletiva e colaborativa nas turmas de Educação de Jovens e Adultos 
(EJA).

Convém ressaltar que o processo de escolarização convive 
com uma diversidade de ferramentas tecnológicas, softwares e 
redes de comunicação que estão entranhadas na vida desse público, 
ainda que de forma desapercebida. Nesse contexto, requer a ousadia 
de uma abordagem educacional que dialoga com os estudantes, 
se apropria e se serve de meios/recursos para ressignificar a 
aprendizagem, fomentar a emancipação dos sujeitos e iluminar a 
sua potencialização na perspectiva de atualizá-la em transformação 
de suas realidades existenciais.

Cibercultura e currículo 

As tecnologias digitais modificaram as relações nas 
sociedades humanas e seus efeitos repercutem na vida econômica, 
política, cultura, educacional etc. A exemplo da presença do 
componente virtual nos iphones, smartphones, netbooks, ipads, 
tablets, bem como em aparelhos de GPS, relógios, dentre outras 
ferramentas e recursos. 

Essa mobilidade nos coloca diante de uma mudança 
significativa na vida cultural, a cibercultura, marcada pelos chips que 
foram ficando menores, ubíquos, potentes e baratos. A tecnologia 
está em todos os lugares, nos terminais bancários, nas geladeiras, 
nos smart cards e até mesmo no corpo humano. No contexto dos 
aparatos e interferências tecnológicas, a tecnologia digital destaca-
se na mediação dos nossos comportamentos, relações, formações 
das identidades, formas de agir e interagir na sociedade e, 
particularmente, na educação escolarizada. 

O celular torna-se uma forma eletrônica de extensão 
humana, essencializado pela vida social pós-moderna, e está se 
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constituindo, a partir das condições de existência da cibercultura, 
num prolongamento da vida capaz de estabelecer novas formas 
de comunicação, na medida em que passamos a usar, de modo 
crescente, formas mediadas de comunicação digital (Prata-Linhares 
2012, p. 85). 

São inumeráveis as implicações da inserção da cibercultura 
nas escolas, contudo analisando essas novas formas de vida diante 
das tecnologias digitais, inevitavelmente, a construção do currículo 
deve dialogar com as questões da cultura digital, principalmente na 
modalidade da Educação de Jovens e Adultos.

Esse trabalho propõe uma reflexão sobre a integração entre 
currículo e as tecnologias digitais, por meio do qual investiga-se 
uma práxis pedagógica digital que aborda os sentidos, significados, 
saberes individuais e coletivos. 

Não se trata simplesmente de aderir à euforia da indústria 
produtiva das tecnologias digitais, mas de avaliar, a partir da 
fundamentação crítica, o potencial interativo e transformador dessas 
novas interfaces sensoriais. Vale reconhecê-las com o potencial 
de habilidade multimídia, a fim de inseri-las nos processos de 
comunicação e consolidação do conhecimento e, certamente, nos 
currículos visando as aprendizagens nas escolas, por meio de seus 
planejamentos.

Currículo e sentidos

O currículo e seus sentidos merecem ser destacados, pois é 
por meio deles que concretizamos a filosofia da educação nas escolas 
e articula-se ao Projeto Político Pedagógico (PPP). A partir da 
concepção do livro “A abordagem por competência como paradigma 
e política de currículo” produzido pela Universidade Federal de 
Minas Gerais, gestamos algumas reflexões sobre o currículo como 
instrumento que norteia a prática no processo educativo.
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O currículo é concebido como sendo as atividades e relações 
que se efetivam na sala de aula e no espaço escolar, em 
geral, onde não se destacam apenas os conteúdos, mas as 
relações pedagógicas que se criam em seu desenvolvimento. 
O currículo, portanto, tem seu significado ampliado, pois 
deixa de ser apenas um plano ordenado, sequenciado, onde se 
explicitam intenções, objetivos, tópicos, habilidades a serem 
adquiridas pelos alunos e passa a ser prática real que define a 
experiência de aprendizagem dos mesmos. (UFMG 2000, s.p)

O currículo, enquanto instrumento de controle dos processos 
educativos pode ser um meio de inclusão ou exclusão. Portanto 
acreditamos na via da discussão do currículo pelos sujeitos participantes 
da coletividade atuante, enquanto prática que contextualiza 
as realidades e norteia as diferentes culturas. Esse movimento 
reflexivo por parte dos sujeitos estudantes os aproxima do cenário 
escolar do qual atuarão/participarão e, certamente, reconhecendo-
se numa identidade de pertinência com a proposta educativa. Nessa 
perspectiva, a ação transiarte se tece na relação dialógica dos seus 
sujeitos com o currículo em “movimento” e se permite configurar e 
reconfigurar a linguagem digitalizada na cibercultura. 

O “Currículo em Movimento” se constitui como uma 
produção coletiva de sujeitos, de modo relevante os professores, 
pertencentes à Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação 
do Distrito Federal (SEDF), que particularmente para o 3º segmento 
sistematizaram esse documento para nortear a práxis pedagógica 
nas escolas públicas. Trata-se de um exercício que provocou/
aproximou saberes e práticas a propósito da função social da escola, 
da fragmentação do conhecimento e do diálogo entre a ciência e 
a estrutura curricular. Essa reflexão se compilou numa matriz de 
eixos integradores que estabelecem uma relação dialógica entre 
as diversas áreas de conhecimentos. Nesse movimento, elegeram-
se fios condutores: a ciência, a tecnologia, a cultura e o mundo do 
trabalho. Eles foram apresentados como focos a serem explorados 
numa abordagem educativa que pretende alcançar a história/vida 
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do estudante integralmente. Foi um currículo concebido a partir de 
três eixos transversais: Educação para a Diversidade, Cidadania 
e Educação em e para os Diretos Humanos e Educação para a 
Sustentabilidade. Uma proposta política e pedagógica que se propõe 
a corroborar com a organização escolar das unidades, respeitando 
sua autonomia e gerando a sustentabilidade da gestão democrática, 
numa ação de construção de documentos/planejamentos, práticas e 
avaliações integradas. 

O currículo carrega ainda no seu corpo descritivo temas 
e conteúdos atuais e de relevância social que, por vezes, são 
colocados à margem do processo educacional nas escolas. 
Portanto, constituído por um texto político-pedagógico, que visa 
favorecer a interdisciplinaridade e a ressignificação dos conteúdos, 
considerando o entendimento da atual configuração social, da 
presença das diversas identidades culturais, nas suas múltiplas 
expressões, e da comunicação digital em rede, que viabiliza uma 
prática pedagógica diferenciada, holística e complexa. Todos esses 
elementos contribuem para o reconhecimento de que toda escola 
exercita sua ação por meio de um currículo logo, é justo que seus 
atores o identifiquem e possam inová-lo. Essa inovação se configura 
por elementos que são traduzidos em práticas sociais e desenvolvem 
identidades de modo inclusivo, criativo e autônomo.

No pensamento de Rodrigues e Couto (2012), compreendemos 
que o papel do docente na articulação e implementação de uma 
proposta curricular é de grande importância, principalmente 
se ele tiver participado desse processo de produção. Contudo 
responsabilizar o professor pelo sucesso ou mesmo o fracasso em 
relação à proposta seria desconsiderar o papel que a própria escola, 
bem como outros sujeitos implicam na práxis cotidiana e incidem 
sobre os processos formativos. 

As experiências e os conhecimentos que constroem a 
proposta curricular inserem a cultura dos sujeitos, uma vez que negá-
la tem sido um movimento de ocultação do elemento constitutivo 
da própria formação de quem pensa, portanto tal realidade tem 
provocado a atitude investigativa. 
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Entende-se ainda que a construção do currículo, 
principalmente no trato da Educação de Jovens e Adultos, deve 
ter a participação de seus protagonistas da aprendizagem, além do 
que importa considerar as identidades culturais dos seus sujeitos, 
reconhecidas como elementos de sua formação, da construção da 
história de suas vidas. Essa produção nega o estabelecimento do 
pressuposto da universalidade, mas mobiliza-se em pensar e respeitar 
as diferenças como algo intrínseco nos sujeitos e nas suas relações, 
que se organizam na forma de uma produção coletiva e colaborativa.

Assim sendo não é a homogeneidade do grupo que fomenta 
maiores condições de dificultar a atenção para esse processo, mas 
a quantidade e a pluralidade de estudantes nas classes superlotadas, 
considerando o movimento de acesso e de permanência, portanto 
sejam elas situações-problema pensadas em seus limites e 
possibilidades. Contudo, o sucesso da aprendizagem sem dúvida 
passa pela significação e pelo exercício de partilha das experiências 
que são propiciadas a partir da construção coletiva do currículo.

Na dissertação de Couto (2011) e Rodrigues (2009), as 
experiências desenvolvidas com jovens e adultos, na proposta 
de integração curricular entre as disciplinas do currículo e a arte 
digital, demonstram que a “a voz dos sujeitos da EJA ainda não foi 
contemplada em seu currículo”. Fator que pode ser percebido pelo 
grande índice de evasão dessa modalidade no Brasil.

O sentido de cultura em uma perspectiva crítica significa 
um espaço em que se enfrentam diferentes e conflitantes 
concepções de vida social. E, neste sentido, o currículo na 
dinâmica social cria e produz cultura. Portanto, na dinâmica 
de viver e significar o currículo estão às relações de poder, que 
nos grupos precisam ser identificadas e explicitadas: currículo 
oculto, novas tecnologias, natureza do conhecimento enquanto 
conhecimento e linguagem como representações e reflexos da 
realidade. (Rodrigues e Couto 2012) 
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Nessa proposta o currículo pensado em sua realidade, 
agregando à diversidade da participação ativa de seus sujeitos, faz 
percursos distintos, compreendendo a diferença que não separa, mas 
se constitui na legitimação do todo.

Desse modo a escola contribui efetivamente para a ampliação 
das capacidades humanas, o que interfere no processo de construção 
da subjetividade. Tal ampliação de capacidades implica em uma real 
e concreta condição dos sujeitos de não somente exercer o poder, 
mas também de mobilizar as mudanças por meio de experiências 
partilhadas na diversidade dos sujeitos com os quais interage.

Essas considerações sobre o currículo têm ganhado 
consistência na abordagem transiarte, diante do processo de 
escolarização, considerando que a ação trans-artística    desafia 
para a construção de um conhecimento, que emerge da integração 
curricular. A propósito, a construção do documento “Currículo 
em Movimento” implica na mudança de mentalidade e da prática 
docente, na perspectiva da mobilidade de conhecimentos que se 
colocam na disposição dialógica com o cotidiano dos sujeitos-
alunos. Nessa perspectiva, visita o mundo do trabalho e compreende 
a importância da qualificação profissional e suas tecnologias, como 
eixos integradores para pensar a Educação de Jovens e Adultos 
trabalhadores no século XXI. 

Transiarte e aprendizagem

A transiarte apresenta-se na educação escolarizada com o 
objetivo de viabilizar a utilização da tecnologia digital na sala de 
aula, na condição de mobilizar saberes multirreferenciais em direção 
aos conteúdos curriculares. Essa prática entende, de modo didático, 
a necessidade de fomentar o prazer do trabalho coletivo, que 
integrasse quatro elementos: a identidade cultural dos participantes 
na elaboração de trabalhos de grupo transiarte, a integração 
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curricular, a colaboração de pequenos grupos de estudantes e a 
aprendizagem da tecnologia digital para a criação artística.

Destarte, a transiarte pode ser compreendida, segundo 
Angelim, Hilário e Bruzzi (2012), como possibilidades: 1 - Como 
uma nova linguagem no espaço escolar, que traz em seu bojo outras 
possibilidades de expressão e de formas de ensinar e aprender; 2 
- Como módulo de outros cursos, seja da Educação Profissional, 
seja parte do itinerário formativo da Educação de Jovens e Adultos 
(EJA) integrada à Educação Profissional (EP) e 3 - Como uma 
nova ocupação profissional que faça parte do Catálogo Brasileiro 
de Ocupações (CBO) ou seja, apresentar demandas e perspectivas 
profissionais para os profissionais da transiarte.  

A transiarte, como espécie de ciberarte proposta pelo 
PROEJA-Transiarte, tem como característica essencial a de ser uma 
obra de arte aberta às remodelagens e construída coletivamente. Na 
transiarte parte-se do conceito de “arte de transição” no sentido de 
que a arte virtual não é vista de maneira dicotômica em relação à 
arte presencial, mas harmoniosa, oferecendo um novo ângulo, uma 
nova reconfiguração e novos modos de interatividade. Nessa visão, 
a arte popular é resgatada, amplificada, modificada e virtualizada no 
ambiente de pesquisa que é a escola de jovens e adultos.

Transiarte é a arte de transição entre espaços virtuais, ou 
ciberespaço. Emprega técnicas de criação artística ligadas à ciberarte 
e ao contexto sociocultural do estudante. Surge uma nova linguagem 
na sociedade que permite a transposição da arte presencial, a 
exemplo de artesanato e/ou teatro com bonecos, desenhos, pinturas 
etc. para o ambiente virtual, potencialmente mais democrático e 
acessível. Dessa forma, acredita-se que se estimula e se desenvolve 
a subjetividade, o caráter individual e o social, a criatividade e a 
auto percepção, a inventividade, o pensamento crítico e reflexivo, a 
historicidade e a sensibilidade estética.

Ao inserir-se no ciberespaço, o estudante tem a liberdade de 
desenvolver suas criações e de estudar técnicas de digitalização, de 
transformação e de animação. Os trabalhos podem ser acessados e 
modificados por todos, fazendo da web um lugar onde é possível 
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interagir e não apenas observar. Ao se subscreverem os trabalhos 
gerados pela criação coletiva, não são propostos direitos autorais, 
pois a autoria é de domínio público. Nesse processo de interação 
é que são mobilizadas diversas capacidades, do cognitivo ao 
experimental. Ao realizar esse empreendimento, os indivíduos estão 
colocando à prova os conhecimentos que trazem do seu dia-a-dia e 
os que são experienciados nas atividades de grupo.

O trabalho coletivo no Proeja-Transiarte 

Debruçando sobre a dissertação de Rodrigues (2009), infere-
se desse trabalho que a produção transiarte, por meio de oficinas, 
constitui-se numa atividade coletiva-colaborativa de construção 
de conhecimentos, em que a imersão na realidade dos sujeitos se 
faz necessária para dialogar com as suas identidades. Desse modo, 
aproximar os atores do conhecimento, isto é, o chão existencial de 
suas histórias e memórias, aos objetos estudados e/ou investigados 
provoca o desejo de compreender sua existência, ressignificar seu 
fazer e suas relações no mundo e transformar as realidades. 

As oficinas se desenvolvem, inicialmente, em caráter 
presencial, contando com um número de 10 passos, mais 
detalhadamente, a saber: 

1. Contato com o educador e discussão com os educandos 
sobre a proposta do projeto; 

2. Divisão de grupos trabalho e discussão/entendimento 
sobre a transiarte; 

3. Início da discussão sobre qual será o tema do trabalho 
artístico; 

4. Formato, configuração de apresentação do tema: fotos, 
músicas, animações, vídeos, teatros, entre outros, são 
opções para serem postadas na WEB; 

5. Planejamento e design do trabalho; 
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6. Elaboração de um roteiro; 
7. Execução artística (colagem, desenhos, pinturas, 

massinha, bonecos, teatro e outros mais), utilizando-se 
de luz, cores, harmonia, textura, proporção, interação na 
transiarte; 

8. Execução técnica pré-digital (técnicas artísticas digitais 
e audiovisual, como fotografias, filmagens, gravação de 
entrevistas, depoimentos, sons e músicas); 

9. Execução e montagem digital (uso de sítio/site de busca 
de vídeos, músicas, imagens, programas para edição de 
imagens, vídeos e sons, como Gimp, Photo Shop, Photo 
Paint, Movie Maker, Adobe Premiere); 

10. Postagem no site do Proeja-Transiarte (www.
proejatransiarte.ifg.edu.br).

Desse modo, no processo de produção do trabalho, que 
se caracteriza pelo viés coletivo-colaborativo, mediado por uma 
proposta político-pedagógica de educação curricular integrada à 
vida de sujeitos trabalhadores, faz-se, relevante, uma abordagem 
sobre questões relacionadas ao mundo do trabalho. Por sua vez, 
pautado como eixo estruturante pelo “Currículo em Movimento” 
da Secretaria de Estado e Educação do Governo do Distrito Federal. 

Os temas quase sempre partem da sensibilidade que perpassa 
a vida dos sujeitos, mobilizados por inquietações, angústias e outros 
problemas que o grupo quer tratar. Reconhecendo que a transiarte 
sustenta-se pelo método da Pesquisa-ação de Barbier (2007), esse 
chão epistemológico por onde pisam, pensam e transformam o pensar 
e a vida do pesquisador e dos estudantes da EJA é, inevitavelmente, 
sentido e comunicado nos temas, como desemprego, violência, 
problemas na escola, preocupação com a formação escolar, 
preconceitos entre outros suscitados pela discussão grupal. 

Conclusão

A pesquisa sobre a ação transiarte na forma integrada 
da Educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional 
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aplica-se a uma proposta político-pedagógica que rompe com 
a linearidade de uma educação de reprodução de conteúdos e 
emerge de uma concepção coletiva, colaborativa e integrada à 
história/vida dos sujeitos. Nesse contexto, requer que o professor 
se liberte da mentalidade e postura de ocupação do espaço central 
no ato educativo e solicite que os alunos o ocupem. A alternativa 
pedagógica apresentada e analisada por esse trabalho coloca em 
destaque o sentido da construção coletiva, numa proposta de um 
currículo integrado, na ressignificação da relação aluno/escola, 
aluno/professor e aluno/conteúdo pela inserção da cultura digital no 
processo de aprendizagem.

A transiarte, como possibilidade de linguagem digital, 
provoca a experiência de outro modelo de “escolarização”, que 
tem como abordagem uma pedagogia de currículos integrados. 
Tal proposta abre-se à condição de temas interdisciplinares, que 
por sua vez são capazes de diminuir a lacuna do enfrentamento 
entre as gerações de jovens e adultos e de dialogar com as suas 
identidades culturais, a fim de encontrar um ponto de convergência 
na comunicação entre suas histórias de vida e as aprendizagens, que 
se configura na arte digital. 

Além de produzir novos sentidos para o estudante-
trabalhador, como protagonista de seu processo formativo, pode 
melhor compreender os discursos e produções que cercam a 
cultura tecnológica em suas múltiplas faces. Afinal, lança mão das 
ferramentas do ciberespaço para movimentar outra relação com o 
conhecimento, desta feita na perspectiva da autoria, e coautoria, que 
permite alimentar uma rede de conhecimentos coletivos. Pensar na 
construção do conhecimento coletivo é se colocar na condição de 
sujeito colaborativo no grupo que participa, podendo ampliar para 
outras ações sociais, no âmbito escolar, da comunidade, da cidade 
e do trabalho.

Dessa forma consolida-se uma matriz curricular de 
modo integrado, que requer uma abordagem epistemológica 
interdisciplinar, em que o encontro entre diferentes gerações, os 
elementos identitários, os saberes dos sujeitos, somados àqueles 
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acumulados pela humanidade, possam transitar para uma construção 
coletiva e colaborativa, ressignificada. Isso pode significar, dentre 
outras coisas uma proposta de currículo para ser pensada e vivida em 
um planejamento permanente entre professores, alunos e gestores. A 
atribuição desse significado implica estar envolvido, participando, 
no chão da pesquisa-ação, percebendo-se no movimento em 
que os sujeitos possam promovem diálogos contínuos, de modo 
que o encontro entre os saberes proporciona uma condição de 
conhecimento ampliado e potencialmente emancipador na/da vida 
dos sujeitos. 

Uma proposta curricular integrada que agrega essas questões 
na formação da Educação Básica, com a possibilidade de transitar 
pela linguagem digital na ciberarte, aponta para outra possibilidade 
a da integração de EJA com a Educação Profissional (EP). Panorama 
que solicita aprofundar o tema tecnológico como aprendizado 
curricular e que exige posturas por parte do professor e do aluno na 
gestão da construção coletiva do conhecimento e da transformação da 
realidade escolar/social. Nessa proposta, vale ressaltar a valorização 
das singularidades/identidades dos estudantes, reconhecendo-as em 
qualquer que seja o espaço de sua ação formadora: local, regional, 
global e no ciberespaço. Portanto, a arte digital rompe com os 
limites geopolíticos de uma educação tradicional, forjada na forma 
reprodutora e repositória. Nesse contexto podemos comunicar que 
o conhecimento e a participação estão abertos à fruição e ao fazer, 
distando da mecânica de contemplação ou recepção de conteúdos 
programáticos.

A integração da cultura tecnológica no fazer da oficina 
transiarte permite que os sujeitos se expressem e se comuniquem 
em outros tempos e espaços, aqueles das comunidades virtuais. Essa 
postura integradora permite uma socialização dos saberes em rede, 
bem como o reconhecimento do sujeito com voz e ação cidadã, que 
atua e transforma a sociedade movimentada, freneticamente, pela 
informação e pelo conhecimento fragmentado e personalizado. 
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As possibilidades são infinitas diante da velocidade de 
alcance que as tecnologias seduzem, tocam e apropriam-se, sejam 
em hardwares ou softwares. Destarte, a educação integral se faz 
necessária, pois mesmo no ciberespaço, sujeitos podem ser apenas 
passivos de incorporação de outra cultura, processo de aculturação.

Cabem ao Estado a alfabetização e a inclusão digital, no 
sentido de emancipação dos sujeitos na direção da apropriação de 
mecanismo de promoção do bem social, compreendendo a força 
transformadora da participação ativa, coletiva, criativa e produtiva 
pela manipulação das ferramentas tecnológicas. Atitudes por meio 
das quais a arte está à frente como movimento que, desde a sua 
origem, se utiliza das ferramentas do seu tempo para viabilizar as 
expressões de sensações e percepções mais subjetivas.

É na vivência de uma dinâmica de desconstrução e construção 
coletiva, que as interações, os significados sociais e os sentidos de 
cada indivíduo afloram em uma nova construção. Isto proporciona 
a compreensão mais ampla dos conteúdos que circulam no contexto 
de uma proposta de currículo integrado.
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capítulo 14
QUÍMICA NO MUNDO DO TRABALHO  
E NA FORMAÇÃO INTEGRADA EM EJA 

Jacqueline Maria Barbosa Vitorette
Selena Carvalho Martins

Introdução

A aproximação da Educação de Jovens e Adultos 
com a Educação Profissional, o currículo integrado apresenta 
particularidades e desafios desde a criação do Proeja – Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 
Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – pela 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do 
Ministério da Educação (MEC) nos Institutos Federais (IFs) que foi 
instituída pelo Decreto nº 5.840/2006. No percurso histórico desta 
rede federal de educação profissional, em 1997, com o Decreto 
nº 2.208 se impossibilitou a proposta do currículo integrado, pois 
se separou a formação geral com a formação profissional, que 
só possível a integração com a sua revogação com o Decreto nº 
5.154/2004. Os desdobramentos deste processo podem ser vistos e 
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analisados com mais propriedade em (Frigotto, Ciavatta e Ramos 
2005) organizadores do livro Ensino médio integrado: concepção 
e contradição.

Busca-se entender a natureza do curso técnico em cozinha 
na modalidade EJA, do Instituto Federal de Goiás IFG, sabendo que 
o perfil do jovem e adulto trabalhador, que são sujeitos histórico 
culturais (Oliveira 1999), sujeitos de saberes é que não se deve negar 
o conhecimento que foi historicamente construído aos trabalhadores 
nem negligenciar os seus saberes vividos, se de fato a educação 
proposta encontra-se centrada na aprendizagem. Este conhecimento 
histórico é de direito dos trabalhadores, e nesse sentido pretende-se 
trabalhar a compreensão do conceito de densidade, para contribuir 
com a sua atuação e na sociedade como cidadão, consumidor não 
ficando apenas na restrita visão do cotidiano por exemplo, ou seja, 
problematizá-la.

Parte-se do posicionamento político que o currículo não 
neutro, é como um campo de resistência. Nesse sentido, pretende-
se contribuir para se alcançar um currículo integrado em que a 
formação geral seja indissociável da formação profissional em todos 
os níveis de educação para os trabalhadores. (Gaudêncio, Ciavatta 
e Ramos 2005). Este é o caminho almejado, o que se apresenta 
aqui é uma intenção nesta perspectiva, se constituindo, portanto, 
na ação de trabalho do exercício da docência promovido entre duas 
professoras que atuam na educação de jovens e adultos.

Por fim, os projetos interdisciplinares surgem como uma 
necessidade histórico-cultural e pedagógica para proporcionar um 
caminho para a aprendizagem significativa dos alunos, trabalhadores 
jovens e adultos da formação básica como direito.

A análise que se empreende neste artigo se origina tanto da 
atividade acadêmico-científica em particular a desenvolvida com 
o público de jovens e adultos, quanto da construção do projeto 
de pesquisa para sua inserção na Educação profissional técnica 
integrada a Educação de Jovens e Adultos. Em um primeiro aspecto, 
refere-se à apresentação do projeto, em relação aos seus resultados 
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serão analisados e sistematizados apenas o que se realizou na 
primeira turma pesquisada. Este trabalho limita-se e encontra-se 
estruturado inicialmente pela discussão da concepção de sujeitos da 
EJA, currículo integrado, formação integrada, e por fim, apresenta-
se a proposta do projeto de pesquisa em desenvolvimento e as 
considerações finais com algumas análises.

Sujeitos da EJA

Concorda-se com (Rodrigues e Vitorette 2014) que o professor 
educador deve se questionar quem são estes educandos da Educação 
de Jovens e Adultos. No caso específico os educandos do primeiro 
período de 2015, do curso técnico em cozinha integrado a Educação 
Profissional, no nível médio na modalidade EJA, campus Goiânia, 
do Instituto Federal de Goiás. Destacam, (Rodrigues e Vitorette 
2014), que é determinante e necessário atentar para a questão: como 
os educandos da EJA produzem o conhecimento e como aprendem? 
Grandes são os desafios para socializar o conhecimento que foi 
historicamente construído com a classe trabalhadora, na perspectiva 
de atender o seu direito a educação.

No Documento Base do Proeja, trata que o público da EJA é 
constituído por um coletivo de:

[...] sujeitos marginais ao sistema, com atributos sempre 
acentuados em consequência de alguns fatores adicionais como 
raça/etnia, cor, gênero, entre outros. Negros, quilombolas, 
mulheres, indígenas, camponeses, ribeirinhos, pescadores, 
jovens, idosos, subempregados, desempregados, trabalhadores 
informais são emblemáticos representantes das múltiplas 
apartações que a sociedade brasileira, excludente, promove 
para grande parte da população desfavorecida economicamente, 
social e culturalmente. (Brasil 2007, p. 11)
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Representa uma grande parcela da população brasileira 
que compõe a sociedade que trazem registradas em si mesmas as 
marcas do processo de exclusão, de miséria, e dominação. São os 
oprimidos que Paulo Freire se refere (2005) os quais por direito 
necessitam de uma educação emancipadora que contribua para que 
se libertem da opressão, da alienação que se vivencia na sociedade 
capitalista, desigual e fracionada em classes sociais dos dominados 
e dominantes, dos pobres e ricos.

Currículo integrado e formação integrada1

Primeiramente, se esclarece que se dispõem ao desafio de 
construir um currículo integrado, no IFG Campus Goiânia, na 
Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação Profissional, 
no nível médio, no curso técnico integrado em Cozinha. Nesse 
sentido se dialogará com vários autores Gaudêncio Frigotto, Maria 
Ciavatta, Marise Ramos, Rodrigues, Freire e outros que tem se 
debruçado sobre o assunto, tendo em vista o compromisso político 
e a defesa com a perspectiva da formação integrada, o currículo 
integrado para a classe trabalhadora e seus filhos. 

Para Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) esta proposta de 
integração entre a formação geral e a formação profissional, no 
nosso país, possui sua gênese nas lutas pela democracia em defesa 
das escolas públicas, no período de 1980, na desenrolar do projeto 

1. “Pela origem etimológica, curriculum é uma palavra latina que designa 
caminho, ou caminho a percorrer, referindo-se às corridas de biga na Roma 
Antiga. Se considerar-se que a vivência no ambiente escolar está para o 
percurso da vida humana, assim como as pistas estavam para os carros de 
competição dos romanos, pode-se dizer que a palavra currículo está bem 
apropriada para referir-se ao conjunto de conhecimentos e práticas que a 
educação formal adota diante do desafio de preparar as novas gerações para 
vida social” (Lottermann 2012, p. 34).
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de LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) (Brasil 
1996), em que se cria o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública 
que atuou na perspectiva de efetivar a superação da dicotomia entre 
cultura geral e cultura técnica, percurso necessário para se superar 
a dualidade da educação brasileira que pode ir ao encontro da 
proposta de educação politécnica,2 formação politécnica.

Para Lottermann (2012) o Currículo Integrado apresenta 
principalmente três pontos para serem tratados em sua análise: 
a sua origem e compromissos políticos que orientam o seu 
desenvolvimento, com sustentação no conceito de trabalho em Marx, 
no trabalho de Gramsci com a escola Unitária e dos atuais debates 
nas últimas décadas e seus defensores; a compreensão do currículo 
como espaço de organizar o conhecimento escolarizado, processo 
de seleção de conhecimentos para se trabalhar na instituição escolar, 
ou como plano pedagógico e institucional; e por fim , a perspectiva 
de currículo integrado como intenção e propositura de educação 
transformadora.

Por se tratar da integração da formação básica com a 
formação profissional, o Currículo Integrado possibilita que os 
trabalhadores tenham acesso aos bens científicos e culturais da 
humanidade ao mesmo tempo em que realizam sua formação 
técnica e profissional. Esta formação se diferencia dos projetos 
vinculados aos interesses de mercado, uma vez que é bem 
mais que isso. É o ensino que pretende formar um profissional 
crítico, que seja capaz de refletir sobre sua condição social e 
participar das lutas em favor dos interesses da coletividade. 
(Lottermann 2012, p. 21)

O que se busca é a formação humana para que se possa 
garantir o direito a formação completa ao jovem adulto trabalhador, 

2. O significado de politécnica pode ser melhor tratado por Dermeval Saviani, 
em 1989, cuja discussão teve começo com a sua obra Sobre a concepção de 
politecnia.
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para que possam realizar a leitura do mundo e atuarem nesta 
realidade como cidadãos inseridos com dignidade à “sua sociedade 
política”. (Ciavatta 2005, p. 85). A característica transformadora 
do Currículo Integrado encontra-se cravada na superação com a 
fragmentação do conhecimento que formam barreiras para desvelar 
as contradições presentes na sociedade. Para tanto, não basta a 
sobreposição de disciplinas da formação geral e profissional, 
pressupõem leitura de mundo, da realidade concreta, envolvimento 
ativo dos sujeitos envolvidos no processo de aprendizagem, para 
desvelar as suas relações e especificidades que se encontram ocultas, 
ou obscurecidas. Nesse sentido, não basta cooperar entre as partes do 
conhecimento geral e profissional (técnico, específico). Se exigem 
que ocorram relações entre conhecimentos gerais e específicos, com 
construção continua ao longo de toda a formação, com sustentação 
nos “eixos do trabalho, da ciência e da cultura” (Ramos 2005, p. 
122). O compromisso político que se realiza é com a aprendizagem 
dos educandos, que exige interferir no real e tomar posicionamento. 
Portanto, não é neutra a prática do professor no exercício de sua 
docência. A tomada de posição se diz respeito primordialmente a 
que tipo de homem se quer formar, que projeto societário gostaria 
de participar.

Nestes marcos, o Currículo Integrado, insere-se entre 
as proposições de educação, no sentido de superar com a ideia 
de neutralidade e comprometesse com o processo de ensino e 
aprendizagem que se dão na direção da emancipação do trabalhador. 
A preocupação ocorre com a formação completa do ser humano, 
por inteiro, em que o significado de integrar, é esclarecido com as 
palavras de Ciavatta (2005) que significa a “compreensão das partes 
no seu todo ou da unidade no seu diverso, de tratar a educação como 
uma totalidade social, isto é, nas múltiplas mediações históricas 
que concretizam os processos educativos” (2005, p. 84). E conclui 
dizendo que o que se quer é na verdade que “a educação geral se torne 
parte inseparável da educação profissional” em todos os espaços 
de formação dos trabalhadores, de preparação para o trabalho. No 
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sentido de Gramsci, 1981, p. 144, apud Ciavatta (2005) significa 
formar trabalhadores dirigentes, superando a separação entre o 
trabalho manual e intelectual, o fazer e o pensar, incorporação à 
dimensão intelectual ao processo de trabalho produtivo.

A ideia de formação integrada, em outros termos, requer 
superação do “ser humano dividido historicamente pela divisão 
social do trabalho entre a ação de execução e a ação de pensar, 
dirigir ou planejar”. Trata-se de superar a preparação do trabalhador 
de forma simplificada reduzida a operação, “escoimado dos 
conhecimentos que estão na sua gênese científico-tecnológica e 
na sua apropriação histórico-social” (Ciavatta 2005, p. 86). Por 
fim, o que se luta e para se sobrepujar a dualidade histórica na 
educação brasileira, em que, uma é destinada para os que vão dirigir 
a sociedade e outra profissional para os que irão executar tarefas 
reproduzindo a sociedade desigual, e cindida em classes sociais3. A 
educação segmenta em dois grupos os que devem ir para o ensino 
médio e alcançar a universidade e os que deverão ter formação 
profissional restrita para exercer na produção da sociedade. Tal 
questão se revela na história da educação brasileira, nesta sociedade 
desigual, e necessita ser superada em favor dos que vive da força de 
trabalho, que todo ser humano seja ator, apresente postura ativa no 
mundo vivido.

A defesa da formação completa, por inteiro, integral é no 
sentido de se alcançar uma formação omnilateral do ser humano, 
que no seu início não foi denominada de Currículo Integrado, pois, 
a reflexões de Gramsci sobre a escola Unitária e a formação de 
dirigentes, não foram contempla na pauta da educação bem como os 
pressupostos teóricos tratados por Marx e Engels (Lottermann 2012). 
Assim, o conceito omnilateralidade foi formulado por Marx que 

3. “O conceito de classes sociais envolve as classes fundamentais, proprietários 
e não proprietários dos meios de produção e os diversos grupos e frações 
de classe com suas vinculações políticas e culturais e seus interesses 
específicos (Marx 1979; Hobsbawm 1987; Thompson 1987 e 1998)” (apud 
Ciavatta 2005, p. 87). 
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se diz que o ser humano deve ter formação integral desenvolvendo 
integralmente as suas potencialidades, por meio do processo 
educacional, que considere a formação científica, política, estética na 
direção da libertação dos seres humanos da sua degradação humana, 
da situação de pobreza, seja da inépcia da dominação.

Em outros termos, no dicionário da Educação Profissional, 
trata a educação integral, educação omnilateral, formação integral, 
formação omnilateral como sendo:

Integral vem de integralis, de integer, que em latim significa 
“inteiro”. O elemento omnis também vem do latim e significa 
“tudo”. Assim, educação ou formação omnilateral quer dizer 
desenvolvimento integral, ou seja, por inteiro, de todas as 
potencialidades humanas. Significa a livre e plena expansão 
das individualidades, de suas dimensões intelectuais, afetivas, 
estéticas e físicas, base para uma real emancipação humana. 
Uma formação integral (por inteiro) objetiva o alcance da 
omnilateralidade (a formação completa). Contrapõe-se, 
portanto, à educação instrumental, especializada, tecnicista 
e discriminatória. Busca o alcance da relação dialética entre 
teoria e prática, visa incrementar as ciências, as humanidades as 
artes e a educação física na formação do educando. A formação 
omnilateral é reivindicada pela concepção de educação 
politécnica e de escola unitária, como meio para a consolidação 
da perspectiva do amplo desenvolvimento e emancipação do 
sujeito. (Fidalgo e Machado et al. 2000, p. 126)

São as preocupações de Marx que gera a perspectiva de 
formação omnilateral do ser humano e de uma educação que possa 
contribuir para a superação dos vínculos com a subordinação da 
classe trabalhadora, subjugada aos interesses da classe dominante. 
(Lottermann 2012). Pode se dizer, que a defesa do Currículo 
Integrado para a educação básica apresenta sua gênese no esforço 
de pensadores a favor da liberdade de tradição marxista, tal como 
Gramsci na sua defesa a Escola Unitária e Dermeval Saviani, na 
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defesa da educação politécnica, na busca de superação da dicotomia 
entre os processos educacionais do dia a dia e o processo de 
educação escolar. Por fim, a perspectiva do Currículo Integrado, é 
o caminho de uma ação contra-hegemônica em relação às práticas 
metodológicas que a instituição escolar tem adotado nos processos 
de educação desenvolvidos no âmago da sociedade capitalista. Um 
determinado currículo escolar, apresenta, portanto, relação direta 
com o que se quer alcançar dos sujeitos de uma sociedade.

Lottermann (2012) afirma que a possibilidade de formação 
escolar na perspectiva da educação politécnica só foi aberta com 
a implantação do governo Lula, no período de 2003. Assim, se 
debruçando sobre o termo educação politécnica ou formação 
politécnica o seu significado é buscar a integração dialética entre o 
trabalho e educação

[...] de tal maneira que a educação não seja reduzida a um mero 
instrumento útil de preparação para o trabalho. Não compreende 
o vínculo trabalho-educação como uma simples demanda 
do processo de produção de atributos a serem formandos no 
sujeito pela educação. Compreende a educação enquanto 
processo inserido na busca de superação da alienação do 
trabalho. Dessa forma, pode ser entendida como uma educação 
capaz de fornecer uma sólida base científica e tecnológica aos 
educandos, necessária à compreensão dos modernos processos 
de trabalho e da realidade natural e social. Visa contribuir 
para a síntese entre teoria e prática, fundamental para o 
processo de transformação social e de autotransformação dos 
sujeitos. Não se restringe a um mero domínio de técnicas, 
pois busca desvelar os princípios científicos que as embasam, 
relacionando humanismo e ciência nesse processo. Do ponto 
de vista do trabalho pedagógico, uma perspectiva politécnica 
apoia-se na concepção de que as relações de trabalho são 
também relações pedagógicas, e que, para tanto, elas devem 
se basear na cooperação, no coletivismo e na solidariedade e 
não da competitividade e no individualismo. [...]. (Fidalgo e 
Machado et al. 2000, p. 130) 



310 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

Esta educação transformadora pode ser praticada no 
exercício da docência no ensino por meio do Currículo Integrado, 
entretanto, apenas quando este apresentar elo com a compreensão 
da realidade na sua totalidade, no percurso de aprender as relações 
que são estabelecidas a partir do trabalho como ação produtora da 
existência das pessoas, e que aporta contradições em uma sociedade 
fixada pela apropriada privada da produção social, que se apropria 
do trabalho do outro. Portanto, em relação ao trabalho de construção 
do currículo integrado.

É este exercício dialético que o torna capaz de revelar os 
interesses de classe presentes, inclusive na produção e 
distribuição do próprio conhecimento científico e tecnológico. 
Por isso, seu objetivo de ler o mundo a partir do trabalho, da 
ciência e da cultura. Trata-se uma proposta de educação de 
caráter estratégico na construção de uma sociedade que supere 
o capitalismo. (Lottermann 2012, p. 47)

O trabalho que se defende aqui é o que é marcado pelo seu 
sentido ontológico que será esmiuçado por Marx a seguir:

Antes de tudo, o trabalho é um processo entre o homem e 
a Natureza, um processo em que o homem, por sua própria 
ação, media, regula e controla seu metabolismo com a 
Natureza. Ele mesmo se defronta com a matéria natural como 
uma força natural. Ele põe em movimento as forças naturais 
pertencentes à sua corporalidade, braços e pernas, cabeça e 
mão, a fim de apropriar-se da matéria natural numa forma útil 
para sua própria vida. Ao atuar, por meio desse movimento, 
sobre a Natureza externa a ele e ao modifica-la, ele modifica, 
ao mesmo tempo, sua própria natureza. Ele desenvolve as 
potências nela adormecidas e sujeita o jogo de suas forças a 
seu próprio domínio. Não se trata aqui das primeiras formas 
instintivas, animais, de trabalho. O estado em que o trabalhador 
se apresenta no mercado como vendedor de sua própria força 
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de trabalho deixou para o fundo dos tempos primitivos o estado 
em que o trabalho humano não se desfez ainda de sua primeira 
forma instintiva. Pressupomos o trabalho numa forma em que 
pertence exclusivamente ao homem. Uma aranha executa 
operações semelhantes às do tecelão, e a abelha envergonha 
mais de um arquiteto humano com a construção dos favos 
de suas colmeias. Mas o que distingue, de antemão, o pior 
arquiteto da melhor abelha é que ele construiu o favo em sua 
cabeça, antes de construí-lo em cera. No fim do processo de 
trabalho obtém-se um resultado que já no início deste existiu na 
imaginação do trabalhador, e portanto idealmente. [...]. (Marx 
1983, pp. 149-150)

O que nos diferencia dos animais é que o ser humano é 
capaz de contrariar a natureza, e antes de realizar o trabalho ele 
já o fez na imaginação do trabalhador, o que não ocorre com os 
animais. Portanto, como afirma Marx (1983), no final do processo 
do trabalho, surge um resultado que já antes mesmo existia de 
forma ideal na cabeça do trabalhador. Pelo trabalho o ser humano 
intervém no mundo que o cerca. Por meio da educação também se 
pode fazer tal intervenção, para transforma a realidade, embora ela 
sozinha não consiga isto, mas constitui uma maneira de intervir 
no mundo, para além do conhecer dos conteúdos os quais foram 
ensinados, aprendidos ou mal aprendidos apresenta ligação com a 
reprodução dos ideais dominantes quanto o seu desmarcar, retira o 
véu, a máscara que obscurece e oculta o real (Mészáros 2005; Freire 
2010; Lottermann 2012).

O trabalho do professor é uma ação dirigida a fins 
determinados, é, portanto, uma atividade material que se orienta 
por um projeto. O Currículo Integrado, é um projeto de educação 
emancipadora, não se limita a questão metodológica para substituir 
as especificidades das disciplinas escolares, cuja função é socializar 
o conhecimento específico que foi historicamente construído, é de 
direito de todos. O Currículo Integrado deve ser tomando como 
forma de organizar o espaço escolar: 
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[...] os saberes científicos, técnicos e operacionais que estão 
na base dos fenômenos naturais e das relações sociais, e que 
se constituem em objetos de ensino das diferentes áreas do 
conhecimento, devem-se organizar em programas escolares 
considerando que um corpo de conhecimentos obedece à 
suas próprias regras internas de estruturação. Isso confere 
à dinâmica escolar determinada ordem mais ou menos 
condicionante dos discursos em que se dá a conhecer, além 
de certa relação de pré-requisito que devem ser atendidos com 
vistas à sua aquisição, associada ao desenvolvimento cognitivo 
dos estudantes. (Ramos 2005, pp. 121-122)

Com o Currículo Integrado não se está propondo o fim das 
disciplinas, mas o trabalho interdisciplinar para que se supere a 
fragmentação do conhecimento. E não significa também, somente 
a sobreposição de disciplinas no currículo formação geral e 
específica, como já foi dito, é mais que isto. Como já foi dito 
o professor no exercício de sua docência por meio do Currículo 
Integrado pode contribuir para uma educação emancipadora, para 
desvelar as contradições da sociedade dividida em classes. Marise 
Ramos propõe um percurso para que tal proposição se torne 
realidade o qual chamou de desenho do Currículo Integrado, no 
qual descreve a orientação para sua práxis:

1. Problematizar fenômenos – fatos e situações significativas 
e relevantes para compreendermos o mundo em que vivemos, 
bem como processos tecnológicos da área profissional para 
a qual se pretende formar –, como objetos de conhecimento, 
buscando compreendê-los em múltiplas perspectivas: 
tecnológica, econômica, histórica, ambiental, social, cultural 
etc.
2. Explicitar teorias e conceitos fundamentais para a compreensão 
do(s) objeto(s) estudado(s) nas múltiplas perspectivas em que 
foi problematizada e localizá-los nos respectivos campos da 
ciência (áreas do conhecimento, disciplinas científicas e/ou 
profissionais), identificando suas relações com outros conceitos 
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do mesmo campo (disciplinaridade) e campos distintos do 
saber (inter-disciplinaridade).
3. Situar os conceitos como conhecimentos de formação 
geral e específica, tendo como referência a base científica dos 
conceitos e sua apropriação tecnológica, social e cultural.
4. A partir dessa localização de das múltiplas relações, organizar 
os componentes curriculares e as práticas pedagógicas, visando 
corresponder, nas escolhas, e nas relações e nas realizações, 
ao pressuposto da totalidade do real como síntese de múltiplas 
determinações. (2005, pp. 122-123)

Pode-se encontrar mais detalhes de cada um dos passos 
descritos acima para se criar um Currículo Integrado, na própria 
literatura citada, tal proposta é seguida da sugestão pela autora 
que se faça modificações nos processos de ensino. Portanto, é um 
desafio o aqui se encontra posto a criação do Currículo Integrado, 
conjuntamente com a integração da formação geral e formação 
profissional (técnica), além de se ater as especificidades dos 
sujeitos jovens e adultos trabalhadores, desenvolver uma educação 
contextualizada com significado partido da realidade de trabalho 
e das vivências e saberes dos jovens e adultos trabalhadores, tudo 
isto, situa-se no Instituto Federal de Goiás a nos desafiar e a ter 
coragem e enfrentamento. 

Perfil do discente e suas competências para com o conteúdo 

É preciso exaltar que nenhum projeto se desenvolve sem 
investimento e apoio e valorização dos professores, ação que se 
espera do Ministério da Educação com posicionamento político 
claro no papel de orientar e apoiar o desenvolvimento da proposta 
de formação integrada, currículo integrado. Acredita-se ainda, que 
vale dizer da necessidade de reuniões constantes, formação inicial 
e continua para docentes (Moura 2008), no sentido de contribuir 
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com o exercício da docência, aliado a pesquisa em educação 
desenvolvida no IFG em parceria com a UFG e outras universidades 
tem muito contribuído para se alcançar a sua realização bem 
como as licenciaturas e pós-graduações desenvolvidas em prol da 
construção de uma educação emancipadora nos Institutos Federais 
e Universidades Federais.

A proposta inicial de trabalho foi realizada com a aplicação 
do questionário para a turma de química I do curso técnico em 
cozinha de 2005/1 primeiro período. Começou-se o trabalho de 
colaboração entre dois docentes do IFG assumiram um tema e se 
trabalhou de forma conjunta na intenção de integrar duas disciplinas 
na construção de um conceito científico, trabalhado no programa 
da química, intitulado densidade. Com este instrumento procurou-
se identificar os sujeitos jovens e adultos, com suas características 
específicas. A lista de frequência dos alunos constava 26 alunos, 
apenas 21 frequentaram desde o início. Ou seja, 5 alunos tiveram o 
seu direito atendido em relação a vaga para estudar no IFG, mas não 
compareceram em sala de aula. Dos 21 que chegaram até o final, 
permaneceram, todos foram aprovados e relataram que a densidade 
é uma relação entre massa e volume em uma dada temperatura, 
e que apresenta uma unidade estabelecida. Entretanto, outros 
desdobramentos ocorreram neste processo, que relataremos adiante.

A faixa etária da maioria dos jovens e adultos compreendeu 
entre 26 a 50 anos, apenas 1 aluno encontrava-se na faixa etária de 
18 a 25 anos, portanto, se trata de um público na sua maioria adulto. 
Em relação ao tempo que ficou fora da escola, no geral foram mais 
de 15 anos, aparecendo também o tempo de 30 e 32 anos sem 
estudar na instituição escolar. Somente um aluno registrou que ficou 
2 anos sem estudar e outro ficou entre 10 a 15 anos, e por final, 2 
educados mencionaram que pararam os estudos de 2 a 5 anos. Uma 
característica geral que todos interromperam os estudos por mais 
de duas vezes no mínimo. Permanece o desafio do atendimento do 
direito a educação de jovens e adultos trabalhadores brasileiros não 
só o seu retorno aos estudos, mas, sobretudo a sua permanência. 
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Como já era afirmado por Paulo Freire, em plena ditadura militar, que 
existiam déficits tanto quantitativos quanto qualitativo a educação, é 
isto, ainda permanece nos tempos atuais: “Estes déficits, realmente 
alarmantes, constituem óbices ao desenvolvimento do País e à 
criação de uma mentalidade democrática. São termos contraditórios 
ao ímpeto de sua emancipação” (Freire 1967, p. 101).

Em relação aos jovens e adultos pesquisados a maioria 
respondeu que apresenta uma renda familiar até dois salários 
mínimos, porém se relatou o quantitativo de menos de um salário 
mínimo. Trata-se de um grupo despossuído de dinheiro, que possui 
apenas a força de trabalho para vender ao que possui os meios de 
produção, o dinheiro, seguindo a lógica da sociedade do capital 
em que vivemos. Somente um participante da pesquisa relatou que 
ter uma renda familiar de 5 ou mais salários mínimos. O meio de 
transporte mais utilizado para se deslocar para a escola foi dito ser o 
ônibus, só um disse ter uma moto para sua locomoção.

O motivo apresentado para interrupção dos estudos foi 
o trabalho, no geral, entretanto, apareceu a questão de cuidar 
dos filhos, companheiro (a) não concordava com os estudos. 
Estes dados são confirmados por Rodrigues e Vitorette (2014). 
Constituindo dificuldades para permanência na escola, eles são 
homens e mulheres que apresentam obstáculos que apertam para 
sua continuidade dos estudos, como filhos pequenos, cuidados com 
a família, sustento familiar, arrimo de família. Por outro lado, o 
maior motivo para voltar a estudar foi na maior parte a realização 
pessoal, um disse que o patrão permitiu, quatro mencionaram o fato 
dos seus filhos estarem crescidos e terem tempo para o estudo, um 
manifestou estar desempregado e outro os familiares insistiram no 
seu retorno aos estudos. Veja a fala do aluno 5, ao dizer sobre o 
motivo que o levou a voltar a estudar na sala de aula: “Vontade de 
me formar em uma faculdade de gastronômica. ” Existe, interesse 
de jovens e adultos de prosseguirem nos seus estudos frequentarem 
a educação superior.
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Quando se perguntou aos jovens e adultos, o que eles 
entendiam por densidade, em atividade avaliativa diagnóstica, eles 
disseram que: “Não sei explicar” (5 pessoas); “nunca estudou o 
assunto” (2 pessoas); “estudou, mas não lembra mais” (2 pessoas); 
um educando não respondeu; onze relacionaram a densidade com 
“peso”. Aluno 3: “O que vem na minha cabeça é que se trata de 
algo pesado”. No texto do Mortimer (1997) trata da questão de se 
relacionar de forma equivocada a densidade com o que é pesado, 
o mais pesado afunda na água o mais leve flutua. Esta dificuldade 
de tratar da densidade historicamente encontra-se desde a Grécia, 
no século V a.C. os filósofos gregos, conforme e apresentado pelas 
químicas (Romanelli e Justi 1997) em seus estudos. Tais, ideias 
tem que ser desconstruídas e reconstruídas, tarefa nada fácil com a 
mediação do professor. Entretanto o capital sabe se apropriar muito 
bem dos conceitos científicos em seu favor, para a produção da 
mais valia e nós consumidores pouco questionamos, por exemplo: 
Por quê no mundo das mercadorias o sorvete o óleo são vendidos 
em volume? Ou, por que o arroz, o feijão, o açúcar, o trigo, são 
comercializados em quilograma? Na verdade, quando compramos 
sorvetes também pagamos pelo ar que se encontra dentro desta 
mercadoria, por isto, acaba tão rápido, como sua densidade e baixa 
se vende por volume o que no geral apresenta densidade maior se 
negocia no mercado por quilo.

Em tempos de crise, salários apertados, o preço do petróleo 
nas alturas, o combustível álcool nos postos de gasolina apresenta 
em cada bomba deste produto um densímetro para demonstrar a 
densidade do produto aos consumidores. Um fator que interfere 
no valor da densidade é a temperatura. Pela manhã a densidade 
do álcool vai ser uma por estar mais fresco na nossa região, já às 
três da tarde o valor será outro, pois se terá uma densidade menor. 
Por isto, se sugere abastecer quando se tem uma maior densidade, 
pela manhã, lembrando que densidade é uma relação, divisão entre 
a massa e o seu volume ocupado, quando a temperatura aumenta 
as partículas que compõem o líquido se afastam e se agitam e 
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consequentemente sua densidade diminui. Ao encher o tanque 
do carro com temperaturas elevadas, o ponteiro do combustível 
no automóvel, no geral, não registra até o final que o tanque de 
combustível se encontra cheio. É preciso compreender que ensinar 
é um ato político, e os conceitos científicos, apresentam história, 
foram construídos pela humanidade, e não existe neutralidade, 
mesmo na ciência exata, como a química. Trabalhou-se no total, 
dez aulas de uma hora e trinta minutos com aulas no laboratório 
de química e laboratório gastronômico na busca de se trabalhar 
este conceito. No final de todo o estudo se perguntou novamente 
aos alunos jovens e adultos o que eles entendem por densidade? 
O que não sabiam? E o que gostaria de aprender sobre densidade? 
Se registrou uma elaboração entorno do conceito estudado, o que 
não se observou no início. Antes na primeira avaliação diagnóstica 
não se pediu para se identificar já agora eles (jovens e adultos), se 
solicitou que dissessem o nome, porque temos que assumir as nossas 
responsabilidades como estudantes. Entretanto no nosso artigo 
estamos utilizando (aluno 1, 2, 3) sem especificar o gênero para 
preservar o anonimato dos educandos participantes da pesquisa:

Densidade significa a qualidade daquilo que é denso, 
compacto. No sentido figurado, a densidade exprime o grau 
de profundidade ou intensidade de determinado aspecto, por 
exemplo, a densidade de uma conversa ou a densidade do 
poema. Eu sei que densidade mede o grau da concentração 
de massa em determinado volume, ou seja, para eu saber a 
densidade de um material eu preciso saber a relação entre 
a massa e o volume que ocupa, isto é, é a divisão da massa 
pelo volume. Posso dizer também que o gelo e menos denso 
do que a água no estado líquido e por isto, ele flutua na água 
líquida. (Aluno 21)
É uma propriedade da matéria. A partir das medidas de massa 
e volume, e das relações que procuramos estabelecer entre 
essas grandezas para os objetos de mesmo material, chega-se 
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a conclusão de que essa propriedade que relaciona a massa e 
o volume é a densidade. (Aluno 15)
Eu aprendi que a densidade é um cálculo da massa mais 
volume, a densidade determina a quantidade de matéria 
que está presente em uma unidade de volume ocupado, por 
exemplo, o mercúrio possui maior densidade do que a mistura 
leite, isto significa que num dado volume de mercúrio há mais 
matéria que uma quantidade de leite. A densidade nos auxilia 
na caracterização de uma substância. A densidade dos sólidos 
e líquidos é expressa em grama por centímetro cúbico g/cm3, 
por exemplo. (Aluno 10)
A primeira ideia sobre densidade realmente pensamos em 
peso, mais depois vimos que não tem nada a ver, e sim que 
se trata de uma relação entre massa e o volume ocupado de 
determinado material [...] (Aluno 9)

Veja que o educando já consegue relacionar o conceito de 
densidade com o seu dia a dia, e aprendeu uma característica difícil 
da densidade da água sólida flutuar na água líquida, a princípio o 
educando pensava que o gelo era mais denso do que água líquida 
porque estava compactado. A substância água apresenta uma 
característica diferenciada da maioria das outras substâncias que 
quando sólida no geral afundam e não flutuam. Como água ao 
solidificar forma pontes de hidrogênio e aumenta o espaço entre as 
partículas então a densidade diminui, e, por isto, o gelo flutua na 
água e possibilita a existência de vida aquática embaixo do gelo.

Ademais, se organiza na tabela periódica os elementos 
químicos, que conhecemos historicamente, e cada elemento químico 
forma uma substância que pode ser determinada a sua densidade, 
portanto, a tabela identifica esses valores de todos os elementos 
químicos não necessitando, portanto, ser memorizadas. Os alunos 
trabalharam com a tabela da Sociedade Brasileira de Química e 
apresenta essas informações, aprendendo a sua localização pela 
legenda. Mesmo a palavra densidade aparecer em outros contextos 
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como foi apresentado pelo aluno 21, 9 não é um conceito que 
historicamente mesmo no meio científico tenha sido fácil o seu 
entendimento.  O aluno 9 afirmou que ainda confundi em relação 
a peso a densidade, quando se perguntou - o que você não sabe? 
Veja que é complexo o aprendizado de um conceito necessita ser 
retomado. Como tivemos um período de greve o calendário foi 
corrido e não foi possível retomar a discussão o que fazermos com a 
turma após o período de greve na disciplina de química II.

Eles relacionaram a necessidade de discutir mais o que é 
massa, e volume, quando é mistura e quando se trata de reação, fazer 
medidas de massa e volume utilizando balança e os equipamentos 
utilizados no laboratório as vidrarias de medidas de volumes. 
Discutir mais sobre a densidade no seu dia a dia, como isto impacta 
na sua vida, gostaria de aprender quais as substâncias que podem 
ser misturadas e quais não. Estudar mais sobre a composição dos 
materiais, os símbolos dos elementos químicos. Então, estes são 
alguns dos desdobramentos que foram surgindo à medida que 
estudamos. Eles perceberam também que as panelas de barro 
demoram mais a aquecer do que as de alumínio, de cobre e vidro, 
ficando em segundo lugar as de ferro e depois as panelas de inox. 
De outro lado, a panela de barro demora mais a esfriar conservando 
o alimento quente por mais tempo seguida da panela de ferro. As 
outras o alimento esfria mais rapidamente. Fizemos uma discussão 
dos elementos químicos, denominados de metais: alumínio, ferro, 
cobre, e níquel presente na panela inox. São bons condutores de 
calor, energia. Discutiu-se também que cada vez que cozinhamos 
alimento na panela de alumínio e raspamos suas paredes comemos 
também alumínio que é prejudicial a nossa saúde com o passar do 
tempo. A forma de lavar os utensílios para cocção as panelas também 
interferem neste processo de liberação dos metais. As panelas feitas 
de cerâmica, titânio são menos prejudiciais à saúde, entretanto, são 
as mais caras e inacessíveis à maioria da população.
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Proposta do projeto de pesquisa em desenvolvimento

Existem diferentes perspectivas para a formação dos 
trabalhadores: uma perspectiva de submissão aos interesses 
imediatos do mercado e outra voltada para  estratégias de 
emancipação por meio de uma educação  que atenda aos interesses 
contra hegemônicos da classe trabalhadora, baseada no conceitos 
marxistas  de politécnica,  de escola unitária e de formação 
omnilateral,  uma  formação que tem o homem - e não o mercado 
- como principal referência, integrando  o trabalho, a ciência, a 
cultura e a tecnologia4 (Saviani 2007).

Ramos (2007) no seu texto “Concepção do ensino médio 
integrado à educação profissional”, retrata que a formação 
omnilateral é o primeiro sentido da integração, numa concepção de 
formação humana com base na integração de todas as dimensões 
da vida no processo formativo: o trabalho, a ciência e a cultura. 
O trabalho compreendido como realização humana inerente ao ser 
(sentido ontológico) e como prática econômica; a ciência como 
os conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilitam 
o contraditório avanço produtivo; e a cultura que compreende os 
valores éticos e estéticos que orientam uma sociedade. 

O Documento Base do Proeja – Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a Educação Básica 
na modalidade de Jovens e Adultos, ao abordar a finalidade da 
formação integral, descreve que:

A finalidade da formação integral é a superação da dualidade 
histórica presente na educação brasileira entre teoria e prática e 
cultura geral versus cultura técnica. Essa dualidade não é fruto 

4. O conceito de tecnologia compreendido neste artigo encontra-se na obra de 
Ruy Gama, A tecnologia e o Trabalho na História; e na de Álvaro Vieira 
Pinto, O Conceito de Tecnologia, volumes I e II.
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do acaso, mas sim da separação entre a educação proporcionada 
aos filhos das classes média-alta e alta e aquela permitida aos 
filhos dos trabalhadores. (Brasil 2007, p. 26)

Neste sentido, se busca um trabalho de intervenção 
metodológico na EJA, pensado por duas professoras com formações 
e trajetórias acadêmicas diferenciadas, uma trabalhando com 
a cultura geral química e outra com a cultura técnica laboratório 
gastronômico. O conceito que se pretende desenvolver é o de 
densidade (D), que é apresentado em grande parte aos alunos do 
ensino médio, como a relação (divisão) matemática entre duas 
grandezas massa (m) e o volume (V) de uma determinada substância 
que pode se expressar matematicamente por: D = m/V cuja unidade 
utilizada é gramas/ml ou gramas/cm3, ou seja, a densidade se refere 
a massa (em gramas) que ocupa um volume de 1 cm3.  Assim, por 
exemplo, densidade da substância água é de 1 g/cm3 a temperatura 
ambiente, já a densidade do álcool metílico é 0,79 g/cm3. No 
geral, pouco se problematiza a complexidade deste conceito a sua 
importância no dia a dia dos cidadãos e sua presença na tabela 
periódica dos elementos químicos. 

No estudo da química a densidade é uma propriedade 
específica que caracteriza uma substância é utilizada, por exemplo, 
para distinguir dois líquidos de mesmo aspecto e de mesmo odor com 
álcool anidro e o álcool hidratado, por meio da densidade, cada um 
irá apresentar um valor próprio que o identifica e diferencia um do 
outro, em uma dada temperatura. Está propriedade também permite 
diferenciar se se trata de uma substância ou mistura (presença de mais 
de uma substância, por exemplo, mistura de sal e água). A densidade 
pode determinar a porcentagem de água no etanol combustível, pode 
se verificar se houve adulteração do combustível vendido nos postos 
de gasolina. No mundo das mercadorias os alimentos e produtos 
que apresentam grande densidade são vendidos, no geral, por quilo, 
em quanto que, as mercadorias que possuem menor densidade, 
geralmente, se vendem por volume, sorvete, óleo etc.
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De forma sucinta, (Romanelli e Justi 1997) esclarecem que 
historicamente o conceito de densidade teve problemas em sua 
compreensão devido a fatos históricos do passado. No século V a.C. 
os filósofos gregos, desta época entendiam que denso era oposto de 
ralo, que evidencia o entendimento que densidade se tratava de uma 
das qualidades das substâncias e que sua compreensão apresentaria 
relação com a forma de agregado da matéria. Mais, agregado mais 
denso. Ademais, este não era o único entendimento neste período 
histórico.

Para o filósofo grego, Aristóteles (IV a.C.), um fluído mais 
denso se tratava daquele que menos facilmente divisível, ou seja, 
compacto, viscoso, e tinha dificuldade de tratar de materiais com 
menor massa e volume ou de maior massa.

Provavelmente a primeira expressão em relação à massa e 
volume de um determinado corpo foi dita como uma propriedade 
das substâncias remota do século III a.C., por meio de Arquimedes 
ao solucionar o problema da coroa do rei de Siracusa. Entretanto, no 
século XVI, Galileu, tratar e trabalha com o conceito de densidade 
como o que se aceita na atualidade, para expressar o conhecimento 
biológico, além disto, na realização de estudos sobre os fatores que 
contribuiriam para modificar esta propriedade. Pode-se dizer que o 
conceito de densidade historicamente não foi fácil a sua apreensão 
que se reflete ainda hoje necessitando ser trabalhado para a sua 
aprendizagem.

O objetivo geral desta pesquisa é identificar os desafios e 
possibilidades de construção do conceito de densidade com os 
educandos da EJA integrados a Educação Profissional no curso 
técnico em Cozinha, na disciplina de química I e/ou II em conjunto 
com a disciplina Habilidade Básicas de Cozinha. Os objetivos 
específicos são:

• Identificar o que os alunos entendem por densidade.
• Problematizar e contextualizar o cotidiano 
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• Discutir densidade;
• Julgar se a densidade é uma propriedade característica de 

uma substância;
• Verificar se a densidade permite diferenciar uma 

substância de uma mistura.
• Contribuir para formar um sujeito politécnico;
• Integrar teoria e a solução de problemas reais.
• Colaborar com a estrutura do curso em eixos temáticos, 

que são:
1. Trabalho, Cultura e Alimentação;
2. Conhecimento, Tecnologia e Alimentação;
3. Sujeito, Desenvolvimento e     Responsabilidade 

Socioambiental;
4 Serviços de Alimentação e Mercado x Gestão e 

Alternativa de Trabalho e Renda.

Para atingir esses objetivos, a pesquisa se orientará pelas 
seguintes perguntas:

• O que os alunos entendem por densidade?
• Para que se estuda o significado de densidade? Até que 

ponto o seu entendimento contribuí para sua atuação 
social e política na sociedade e profissional como técnico 
em cozinha, existe alguma relação?

• Como seria possível determinar experimentalmente 
a densidade de uma substância? Qual foi o primeiro 
experimento para pensar esta questão?

• Como integrar o conceito de densidade com a solução de 
problemas reais?

A pesquisa se utilizará do método qualitativo que, segundo 
Malhotra (2006) é uma metodologia de pesquisa não estruturada 
e exploratória, baseada em pequenas amostras que proporcionam 
percepções e compreensão do contexto do problema. Para Minayo 
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(1994, apud Lima e Mioto 2007) a pesquisa é um processo de 
tentativas sucessivas de aproximação do real, já que esta apresenta 
uma carga histórica refletindo posições frente a esta realidade e o 
pesquisador tem uma atitude e uma prática teórica de constante 
busca que define um processo inacabado e permanente.        

Caracterizar-se-á como uma pesquisa de campo que, na 
concepção de Minayo (1992), é considerada a pesquisa como 
recorte que o pesquisador faz em termos de espaço e que representa 
a realidade empírica a ser estudada a partir das concepções teóricas 
que fundamentam o objeto da investigação.

Lima e Mioto (2007) expõem que o processo de pesquisa 
se constitui como uma atividade científica básica que, partindo da 
indagação e da (re)construção da realidade, alimenta a atividade 
de ensino e a atualiza frente à realidade e Minayo conclui que 
“nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em 
primeiro lugar, um problema da vida prática” (2001, p. 17).

Atividade I

• Questionar os alunos o que você sabe sobre densidade?

Simultaneamente se construiu e aplicou-se um questionário 
para melhor caracterizar os educandos do primeiro ano do técnico 
em cozinha de 2015, 1º semestre, conhecer as especificidades dos 
sujeitos jovens e adultos trabalhadores traçando seu perfil para o 
desenvolvimento do trabalho de pesquisa.

• Interpretar o texto: Densidade: propriedade geral 
ou específica? (Mortimer, Eduardo Fleury (coord.) 
Introdução ao estudo da química: propriedades dos 
materiais reações químicas e teoria da matéria. Editora: 
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UFMG/CECIMIG/PADCT/SPEC/CAPES/CNPq/Pró-
reitoria de pesquisa da UFMG/ Faculdade de Educação 
da UFMG, Belo Horizonte – MG, 1997, pp. 11-12). 
Breve histórico do conceito de densidade e sua relação 
com o cotidiano o meio social, e atuação profissional.

Questões

1. Proponha um teste para medir:
a. A resistência de cabos de aço à tração: (discutir)
b. A resistência de estampas de tecido à lavagem

2. Relacione 4 materiais diferentes que podem ser usados 
para fabricar panelas:
a. Que propriedades em comum têm esses 

materiais?
b. Discutir as vantagens e desvantagens de cada 

material um desses materiais em relação a:
• gasto de energia no cozimento dos alimentos 

(relacionado ao tempo que leva para a panela 
se aquecer);

• conservação do alimento quente (relacionado 
ao tempo que leva para a panela se esfriar);

• Indique testes que poderiam ser realizados 
para verificar as características relacionadas 
no item anterior (c): O Experimento será 
realizado na cozinha do gastronômico 
usando vários tipos de panelas composta 
por diferentes materiais, aquecer a água uma 
mesma quantidade até a fervura e esperar o 
seu resfriamento, utilizando termômetro e 
cronômetro para registrar e discutir os seus 
resultados.
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Parte experimental A (dois experimentos)

• Leitura de tabelas de densidade de algumas substâncias à 
temperatura ambiente.

• Laboratório de química: comparar frascos de substâncias 
líquidas com volumes iguais: água, ácido acético 
(vinagre) por exemplo.

• Comparar massa de uma amostra de ferro e alumínio de 
volume aproximados entre si.

• Tratar o que é densidade.
• Determinar experimentalmente a densidade de uma 

substância de uma substância sólida e uma líquida.

Atividade II

Leitura e interpretação do texto: Densidade: propriedade 
específica dos materiais (Mortimer, Eduardo Fleury (coord.) 
Densidade: propriedade específica dos materiais. Editora: UFMG/
CECIMIG/PADCT/SPEC/CAPES/CNPq/Pró-reitoria de pesquisa 
da UFMG/ Faculdade de Educação da UFMG, Belo Horizonte – 
MG, 1997, pp. 20-22).

Parte Experimental B 

• Determinar a densidade de líquidos utilizando água, um 
ovo, e sal.
1.  colocar um ovo num béquer com água e observe.
2.  Adicione 2 colheres de sal à água contida no béquer 

e agite. O que você nota?
3.  Vá adicionando mais sal aos poucos. O que acontece 

com o ovo?
4. V ocê pode dizer que a densidade do líquido permanece 

a mesma com a adição do sal?
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5.  Diferentes misturas de água e sal apresentam a 
mesma densidade? Explique sua resposta.

6.  Por que se flutua no mar morto?
• Estudar a relação entre a composição e a 

densidade da mistura de água e etanol.
• Como é possível distinguir uma substância de 

uma mistura através da densidade?

Discutir: Como você explicaria o funcionamento dos 
aparelhos de controle de qualidade do álcool hidratado existentes 
nos postos de distribuição de combustíveis?

A densidade do ferro é muito maior do que a da água. Por 
que um navio de ferro não afunda?

A gasolina brasileira apresenta certa quantidade de etanol, 
ela pode ser adulterada? Sua densidade será diferente, neste caso.

 A densidade é influenciada pela temperatura, existe alguma 
diferença no abastecimento de combustível etanol pela manhã à 
tarde e à noite, em horários e temperaturas ambientes diferentes?

Depois do que estudamos o que você pode dizer sobre a 
densidade? O que você ainda não sabe? E o que gostaria de aprender 
mais?

Considerações finais

A tentativa de se construir ações de integração entre as disci-
plinas não se constitui uma tarefa fácil quando esta intenção não foi 
incorporada na organização escolar da instituição, como parte, do 
trabalho docente no seu dia-a-dia. É preciso dizer que há tentativas 
e desejos de que este processo se materialize na instituição na 
perspectiva de uma relação humana no trabalho docente e a 
construção de uma sociedade que faça parte deste pensar humano. 
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Contraditoriamente, ao mesmo tempo, de forma dialética se convive 
com a fragmentação a desintegração entre as disciplinas que de forma 
parcelada trata o conhecimento que foi historicamente construído. 
Registra-se que é necessário por parte do docente no exercício de 
sua docência, um posicionamento político e formação, para ter 
coragem de experimentar a construção de interdisciplinaridade das 
disciplinas optando por participar da construção de um currículo 
integrado. Ademais, muito se aprende com os educandos e com o(s) 
professor(es) quando se elabora(m) ação e/ou ações que possam 
contribuir com a aprendizagem dos jovens e adultos trabalhadores 
sua formação cidadã e assim, lutar pelo atendimento do seu direito 
a educação ao conhecimento que foi historicamente construído. A 
defesa é que as ações interdisciplinares não sejam sazonais, ou de 
um ou outro professor, mas, que seja cultura institucional para a 
construção e revelação de sua práxis no currículo integrado. 
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capítulo 15
A OFERTA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL  
INTEGRADA À EJA: É POSSÍVEL INTEGRAR?

Márcia Castilho de Sales

Introdução

A oferta integrada da Educação Profissional no Brasil é muito 
recente na nossa história e procura reparar o dualismo histórico 
na educação brasileira, que sempre ofereceu educação conforme 
a classe e origem socioeconômica. Os níveis e modalidades 
educacionais destes cursos integrados, a sua organização didático-
pedagógica e os sujeitos sociais a que se destinam têm relação direta 
com problemas cruciais e históricos de nossa política educacional.

Não é mais suficiente desenvolver uma formação profissional 
sem aliar a mesma aos conhecimentos básicos e necessários das 
ciências, integrando o currículo e possibilitando ao aluno o acesso 
ao conhecimento na sua totalidade.

Superar a formação profissional como adestramento 
e adaptação às demandas do mercado produtivo é um grande 
desafio para ser atendido. Ela se impõe no contexto as relações 
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do capitalismo que estão produzindo o desemprego estrutural e o 
trabalho precarizado.

Desde o Decreto 5.840/2006 que estabeleceu, no âmbito 
federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional 
à Educação Básica, na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 
PROEJA, estamos acompanhando sua expansão, procurando refletir 
sobre os escritos dos vários autores da temática, que apontam uma 
série de incompreensões e obstáculos para a implantação de Cursos 
Técnicos integrados, tanto na Educação de Jovens e Adultos como 
no Ensino Médio. Nesse itinerário, outras políticas se agregaram 
a essa formação, como o Plano Nacional de Educação e, no nosso 
contexto local, o Plano Distrital de Educação. Na conjuntura atual, 
buscamos no esforço coletivo, apoiado pelos movimentos sociais, a 
sua implementação, expansão e concretização.

Em artigos publicados sobre a implantação de Cursos 
Técnicos Integrados1 no Brasil, observamos que alguns fatores 
comuns às instituições podem surgir como empecilhos no processo 
de implantação:

• Falta de compreensão do conceito de currículo integrado, 
provocando distorções e incompreensões por parte de 
todos (gestores, alunos, coordenadores e docentes) na 
organização pedagógica do curso;

• Falta da participação dos professores na construção 
do plano de curso e da sua organização pedagógica, 
provocando uma implantação na lógica tradicional;

• Desconhecimento pelos professores, gestores e 
coordenadores dos princípios fundantes da organização 
do currículo integrado;

1. O estado da arte dos cursos desenvolvidos na modalidade PROEJA através 
da EaD na Rede e-Tec Brasil. PROEJA: dimensões curriculares na Rede 
e-Tec Brasil / Márcia Castilho Sales, Jandira Pereira Souza, Maria Hermínia 
Lage Fernandes Laffin. Florianópolis: NUP/UFSC, 2014.
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• Ausência de uma formação continuada específica aos 
docentes para desenvolver um curso integrado;

• Falta de conhecimento sobre o perfil e especificidades 
dos sujeitos da EJA no contexto atual de sociedade, em 
particular no mundo do trabalho;

• Incompatibilidade da prática avaliativa numa proposta de 
formação humana integral;

• Ausência de um tempo/espaço de coordenação pedagógica 
para discussão e construção coletiva do conhecimento 
para o desenvolvimento integrado do curso, prevalecendo 
o desenvolvimento individualizado da docência.

Portanto, para avançarmos na materialização do currículo 
integrado precisamos adequar o sistema público de educação no 
sentido de atender as especificidades da EJA, garantir as condições 
de infraestrutura necessárias à formação laboral e constituir um 
processo formativo permanente para os profissionais atuarem 
na formação integrada. Além disso, a organização do trabalho 
pedagógico e coletivo da escola precisa ser potencializado com 
estudos e planejamento de estratégias para promover a integração 
através de vários mecanismos.

O Programa Obeduc (Observatório da Educação) tem 
como objetivo geral a “promoção do fortalecimento da produção 
acadêmica e a formação de recursos humanos em nível de graduação 
e pós-graduação, mestrado e doutorado, no campo da Educação de 
Jovens e Adultos e da Educação Profissional integradas, conjugando 
as dimensões da formação humana integral, da gestão coletiva 
do trabalho solidário, da construção de currículos integrados, 
dos ambientes e mídias virtuais, buscando consolidar parcerias 
já existentes e efetivar novas com as escolas da rede pública de 
educação básica para a construção de uma escola efetivamente para 
os trabalhadores”.

Nessa perspectiva, nossa pesquisa acadêmica busca alcançar 
um dos objetivos do Programa, que é mapear, analisar e socializar 
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as estratégias pedagógicas produzidas em diferentes lócus de 
investigação no campo da EJA e da Educação Profissional (EP) 
integrada. 

Dessa forma, apresentamos a experiência desenvolvida no 
sistema de ensino público distrital (Secretaria de Estado de Educação 
do DF – SEEDF) e federal (Instituto Federal de Brasília – IFB), em 
2014, 2015 e 2016, para construção de cursos técnicos integrados 
que desenvolvam uma proposta de formação humana integrada.

Caminho metodológico

No atual panorama da educação profissional não é mais 
possível afirmar que essa se destina apenas ao preparo da classe 
trabalhadora aos postos de trabalho demandados. Hoje a educação 
profissional e tecnológica possibilita a verticalização do ensino em 
uma mesma instituição, ou seja, oferece cursos de formação inicial e 
continuada (FIC), o ensino médio técnico, o ensino médio integrado, 
incluindo a Educação de Jovens e Adultos, tecnólogos, licenciaturas 
e pós-graduação. A definição dos cursos e programas na educação 
profissional visa possibilitar o aproveitamento dos estudos de forma 
contínua e articulada (Brasil 2014).

Considerando a oferta integrada de EP, o Documento Base 
do PROEJA define assim a concepção de formação integrada:

O que se pretende é uma integração epistemológica, de 
conteúdos, de metodologias e de práticas educativas. Refere-
se a uma integração teoria-prática, entre o saber e o saber-
fazer. Em relação ao currículo, pode ser traduzido em termos 
de integração entre uma formação humana mais geral, uma 
formação para o ensino médio e para a formação profissional. 
(Brasil 2007, p. 41)
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O que é integrar? Para melhor compreender o sentido de 
“currículo integrado”, precisamos fazer alguns esclarecimentos 
sobre o termo utilizado. Recorrendo ao Dicionário Houaiss, a 
palavra integrar significa: incluir(-se) [um elemento] num conjunto, 
formando um todo coerente; incorporar(-se), integralizar(-se). Que 
tipo de integração queremos evidenciar? Uma educação nas suas 
múltiplas dimensões, como uma totalidade social, forjada a partir 
dos processos históricos e educativos. Quando utilizamos o termo 
“currículo integrado”, queremos enfatizar que a Educação Geral se 
torne parte indissociável da Educação Profissional, promovendo a 
preparação para o trabalho, ou seja, que a formação integrada para 
o trabalho perpasse todos os processos educativos, começando 
na formação inicial, passando pelo ensino técnico, tecnológico e 
superior, tendo o trabalho como princípio educativo. 

A formação de jovens e adultos trabalhadores tem que 
superar a expectativa do domínio de competências e habilidades, 
tecida na lógica da ênfase ao trabalho mecânico. É fundamental 
suplantar a dicotomia histórica do trabalho manual e intelectual, que 
reserva aos sujeitos coletivos de trabalhadores o desenvolvimento de 
práticas operacionais e treinamentos, não oferecendo uma formação 
completa sobre uma visão de mundo, a compreensão e apropriação de 
sua trajetória histórico-social para sua emancipação social (Frigotto, 
Ciavatta e Ramos 2005). É fundamental o domínio do saber sobre o 
trabalho e do saber sobre os processos e as relações de produção. A 
compreensão desses processos, ao desenvolver um currículo a partir 
das experiências dos sujeitos da EJA, possibilita a não reprodução 
da ideologia dominante, resgatando o sujeito histórico e criativo, 
forjando uma compreensão pela classe trabalhadora dos interesses 
dominantes na manutenção de sua hegemonia.

Princípios e experiência

Na pesquisa qualitativa em Educação, a pesquisa-ação 
se propõem a transformação de conceber e de fazer pesquisa em 
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ciências humanas. Segundo Barbier (2007, p. 36), ela é uma “ação 
deliberada visando a uma mudança no mundo real, engajada numa 
escala restrita, englobada por um projeto mais geral e submetendo-se 
a certas disciplinas para obter efeitos de conhecimento ou sentido”. 
Baseando nossa metodologia na pesquisa-ação, nossa experiência 
conta com o movimento construído, vivido e transformado. Todo 
o processo foi negociado e construído coletivamente, dando ao 
conjunto a oportunidade de ser protagonista na construção do curso 
integrado, pois Barbier afirma que a pesquisa-ação reconhece que 
o problema nasce num contexto preciso de um grupo em crise. “O 
pesquisador não o provoca, mas constata-o, e seu papel consiste em 
ajudar a coletividade a determinar todos os detalhes mais cruciais 
ligados ao problema, por uma tomada de consciência dos atores 
do problema numa ação coletiva” Barbier (2007, p. 54). Como as 
instituições solicitaram a implantação da oferta integrada da EP, o 
problema que as unia era: Como criar um curso técnico integrado 
na perspectiva da formação humana e integral? Como promover a 
integração no desenho curricular do curso?

Frente a esses problemas evidenciados, precisávamos criar 
estratégias de expansão da oferta integrada da EP que não incorresse 
nos mesmos entraves evidenciados pelas pesquisas.

Foi elaborado previamente pelas equipes pedagógicas da 
EJA, do EM e da EP, um documento norteador que subsidiava o 
trabalho de construção coletiva dos planos de cursos dos técnicos 
integrados. As Orientações Pedagógicas para integração da 
Educação Profissional com a EJA e o Ensino Médio foi lançada 
em 2014 e utilizada como escopo nas discussões da implantação da 
forma integrada.2

2. Orientações Pedagógicas para a integração da Educação Profissional com 
o Ensino Médio e a Educação de Jovens e Adultos. Elaborado em 2014 
pelas Coordenações da EJA, EP e EM, em 2014, objetivando subsidiar a 
implantação e expansão da oferta integrada. Disponível em: http://www.
cre.se.df.gov.br/ascom/documentos/subeb/orient_pedag_inter_edprof_
ensmed_eja.pdf. Acesso em: 23/04/2015.
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Na rede distrital, com o documento norteador apoiando 
nossa discussão, adotamos quatro (4) condições preliminares 
que balizariam a definição das unidades escolares que poderiam 
implantar a oferta integrada. Essas condições foram definidas a 
partir das experiências já vividas e pesquisadas sobre a implantação 
de cursos integrados. Ficou demonstrado a importância da 
participação da comunidade escolar na decisão de aderir, definir, 
participar e construir o curso integrado. Além disso, ela não poderia 
estar isolada nesse movimento. Precisaria de ajuda e mediação 
entre teoria e práticas e no subsídio das condições estruturantes nas 
instituições. São elas:

1.  A decisão dessa implantação na escola seria feita pelo 
coletivo da escola, envolvendo o Conselho Escolar, 
órgão máximo deliberativo, em ata formalizada.

2.  Após a unidade escolar sinalizar a vontade de 
implantar essa oferta, seriam avaliadas pelas equipes 
pedagógicas e pela Coordenação Regional que a 
mesma está vinculada, da identificação das condições 
primordiais para se garantir essa oferta com qualidade.

3.  Todo o processo de discussão da implantação 
dessa oferta seria realizado na instituição e com a 
comunidade escolar, culminando com a formalização 
do Plano de Curso, que seria enviado para o Conselho 
de Educação do DF, que é o responsável pela sua 
aprovação e autorização. As equipes pedagógicas 
centrais e intermediárias estariam presentes nos 
encontros e assessorando todo esse percurso.

4.  Esse processo seria caracterizado como formativo, 
prevendo uma sequência didática com frequência, 
culminando com a certificação de um curso de 
formação inicial para a oferta integrada de EP.

Com essas condições propagadas, realizamos visitas em 
várias Coordenações Regionais de Ensino, procurando promover o 
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diálogo com os gestores e professores das instituições que ofertavam 
EJA e o Ensino Médio. Nosso objetivo era seduzi-los para aderir a 
criação do curso técnico integrado. Para explicitar melhor e apoiar 
as instituições, definimos as seguintes ações:

• Eventos e reuniões Inter setoriais destinadas ao 
compartilhamento de experiências de implantação da 
oferta integrada de Educação Profissional; 

• Assessoramento pedagógico para as instituições optantes 
do procedimento de criação e implantação dos cursos 
técnicos integrados;

• Formação inicial para os participantes (Professores, 
gestores e alunos).

No âmbito federal, foi adotada uma formação inicial a todos 
os professores e gestores sobre o PROEJA e suas especificidades, 
totalizando 120horas. Essa formação aconteceu em duas etapas, 
onde realizávamos oficinas e estudos que possibilitassem a 
compreensão do perfil do aluno da EJA, princípios e concepções de 
formação integrada. Na segunda etapa, com o apoio virtual e de um 
documento orientador, as discussões aconteceram em cada campus, 
construindo de forma coletiva o Projeto Pedagógico de Curso. A 
participação nos campi contou com a presença de professores 
responsáveis pela elaboração do projeto pedagógico de curso e 
os gestores que estariam implementando o trabalho pedagógico 
construído pelo coletivo.

A partir da definição das instituições que iriam implantar a 
oferta integrada da EP com a EJA, definimos um organograma de 
reuniões contínuas objetivando resultar numa proposta integrada de 
formação profissional.

Na primeira fase da formação, revisitamos princípios e 
ressignificamos conceitos e concepções de mundo e sociedade, 
destacando a função social da instituição, o perfil de estudantes 
atendidos e a organização do trabalho pedagógico para a oferta 
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integrada. Nesses encontros realizávamos oficinas, sensibilização e 
discussões sobre essas temáticas. Como exemplo, podemos destacar 
a questão de realizar exame ou sorteio para o acesso dos candidatos. 
Isso porque parcela do grupo defendia a realização de provas, ao 
contrário da assessoria do governo. Decidimos então socializar 
um texto sobre o tema e promover uma roda de conversa sobre o 
tema. Relatamos a experiência de acesso numa escola técnica, que 
migrou da realização de provas para a realização de sorteios, no 
sentido de promover o acesso ao curso. A argumentação que os 
alunos sorteados se evadiam muito foi superada em vista de que em 
dados comparativos, a evasão não aumentou. Também debatemos a 
função da escola pública que não pode permitir que a desigualdade 
aumente, e sim que a elimine, fazendo com que todos saiam iguais, 
ou seja, que possam concorrer às mesmas oportunidades com os 
demais. Só podemos criar essas condições na saída, e não no acesso. 
A escola tem que ser um lugar onde a gente reduz desigualdade 
e trata de maneira diferente pessoas que precisam mais. Após a 
discussão da melhor forma de acesso numa instituição pública foi 
definindo que a melhor forma seria pelo sorteio.

No trabalho de construção coletiva do currículo integrado, 
discutimos com eles o documento norteador que apresentava 
concepções e princípios, destacados abaixo, que precisavam ser 
contemplados no currículo do curso integrado. Nesse processo de 
discussão, o currículo foi sendo concretizado, a partir da definição 
de itens específicos que constam no documento norteador e que são 
princípios estruturantes para o desenho curricular oferta integrada:

1. Eixos estruturantes e integradores como alternativa para 
a concretização de um currículo integrado: definimos o 
objetivo geral do curso, onde as duas formações (geral 
e profissional) devem estar contempladas e responder à 
pergunta: Que tipo de profissional desejamos formar? 
É definido então o eixo transversal, que expressa o 
sentido geral da formação, naquela região, com aquela 
comunidade e de acordo com o Projeto Pedagógico da 
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instituição. Os eixos integradores devem ser acolhidos no 
desenvolvimento do trabalho pedagógico, perpassando 
pelas diversas saberes e sendo contemplados nos 
objetivos expressos das atividades integradoras, 
como feiras culturais, circuitos, exposições, projetos, 
construção de produtos, entre outros.

2. Trabalho interdisciplinar: a interdisciplinaridade é 
parte do processo de integração, pois os campos do 
conhecimento são concebidos e trabalhados no desenho 
curricular do curso como um conhecimento único, ou 
seja, as atividades e ações desenvolvidas tem um ponto 
único de partida e se concretiza por um planejamento 
coletivo e no desenvolvimento dos eventos integradores, 
como realizações de estudos e pesquisas compartilhadas 
(concebidas por mais de um docente, ou por um parceiro 
institucional etc.), entrevistas, exposições, feiras, 
seminários e/ou projetos integradores.

3. Trabalho em rede: todos são responsáveis pelo 
desenvolvimento do curso de forma integrada. Não cabe 
planejamento e ações isoladas. O desafio é promover a 
rotina de planejamento coletivo, onde são concebidas 
todas as atividades do curso. A gestão cooperativa 
na escola busca desenvolver as ações pedagógicas 
em parcerias, construindo grupos de trabalho que 
se desdobram em ações permanentes e temporárias, 
conforme cronograma construído por todos. Esse 
trabalho coletivo proporciona uma avaliação permanente 
do processo, permitindo continuidade, aperfeiçoamento 
ou desvios de rota. 

4. Conhecimento trabalhado de forma integral: ao definir 
um ponto de partida, ou seja, ao criarmos “situações-
problemas-desafios” concebidas no coletivo, a partir 
do “concreto-vivido/ocorrido”, possibilitamos aos 
estudantes pesquisar o conhecimento na sua totalidade, 
e não apenas sob o ângulo de uma ciência. A partir da 
situação-problema desafio constituído, as ciências vão 
orientando e definindo saberes que vão possibilitar 
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aos estudantes a busca de respostas a luz dos vários 
campos do conhecimento. Essa proposta se diferencia da 
lógica disciplinar, pois na perspectiva do conhecimento 
integrado, o objeto é trabalhado na sua totalidade, 
rompendo a fragmentação do conhecimento. Por isso é 
fundamental que selecionemos saberes que viabilizem o 
conhecimento da realidade vivida e das experiências dos 
sujeitos, reafirmando suas histórias como fazedores de 
cultura. (Reis 2011)

5. Criação de projetos integrados para intervenção: na 
concepção de um desenho curricular integrado, o projeto 
integrador tem um papel fundamental. Ele se origina dos 
eixos integradores do curso e obedece a uma sequência ou 
etapas definidas pelo coletivo, para determinado período. 
O Projeto Integrador parte de objetivos/atividades que 
os estudantes deverão vivenciar na sua formação. Ele é 
concebido pelo coletivo em linhas gerais previamente, 
para ocorrer durante o período do eixo integrador e 
sempre que possível articulada ao mundo do trabalho. As 
etapas básicas para o desenvolvimento do Projeto são: 
planejamento, execução e avaliação.

6. A pesquisa como promotora de conhecimento: numa 
proposta integrada a teoria e a prática são indissociáveis. 
O processo de aprendizagem deve ser pautado na 
consolidação do conhecimento por meio de produções 
científicas, no qual o estudante é desafiado a apresentar 
e elaborar produtos (equipamentos, rotinas tecnológicas, 
aplicativos, entre outros) para desenvolver ações de 
base proativa atendendo a função social do curso. A 
metodologia cientifica deve ser adotada, não de forma 
burocrática e densa, mas sim com a certeza da conquista 
de soluções/resultados com base na pesquisa.

7. Trabalho como princípio educativo: desenvolver a 
emancipação dos estudantes para o desenvolvimento de 
uma cultura para o trabalho e demais práticas sociais e 
transformadoras. Ao realizar essas atividades, eles poderão 
explorar interesses vocacionais, além de perspectivas 
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pessoais e de organização sócia, construindo sua autonomia, 
ao formular e ensaiar a concretização de projetos de vida e 
de sociedade. (SEEDF 2014a, pp. 42-46)

Para integrar o currículo, pode-se adotar uma organização 
curricular por áreas do conhecimento, destacando a contextualização, 
a interdisciplinaridade e a transversalidade. Para promover a 
transversalidade, utiliza-se a constituição de eixos temáticos e 
desenvolvimento de projetos integrados.

Para contribuir no sentido de não confundir a 
interdisciplinaridade com a integração ou integralidade, recorremos 
a explicação da relação disciplinar no currículo sob uma outra 
perspectiva:

Richard Pring (1977) propõe distinguir entre 
interdisciplinaridade e integralidade; a primeira denominação 
é mais apropriada para referir-se à inter-relação de diferentes 
campos de conhecimento com finalidades de investigação ou 
de solução de problemas. Enquanto que a palavra integralidade 
significa a unidade das partes, de tal forma elas ficam 
transformadas de alguma maneira. Uma simples soma ou 
agrupamento de objetos distintos ou de partes diferentes não 
cria necessariamente um todo integrado. [...] Para facilitar 
a docência integrada e integradora se constroem espaços 
pedagógicos que a tornem possível, confluindo espacial e 
temporalmente, abrindo mão de sua visão disciplinar em 
prol de uma nova visão do objeto de estudo. Este conceito 
de integralidade constitui o eixo de suporte da abordagem 
pedagógica da Formação Profissional de Base, que deverá 
expressar-se em todo o desenvolvimento curricular. (Pring 
1977, p. 232, apud Santomé 1998, p. 112).

A compreensão que a integração não é a justaposição 
de disciplinas se consolida na construção dos eixos e projetos 
integradores, que objetivam desenvolver de forma integral os 
conhecimentos das disciplinas.
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Em seguida as discussões sobre os princípios da oferta 
integrada, a instituição partiu para decidir qual seria o perfil 
profissional que seria oferecido. A definição de perfil profissional 
partiu de um amplo debate, envolvendo toda a comunidade 
escolar de cada instituição e pautando-se pelas reais condições de 
organização de recursos humanos e físicos para a implantação do 
curso. No âmbito federal, definiu-se a formação a partir do eixo 
tecnológico já oferecido no campus.

As escolas distritais receberam especialistas que explicaram 
o itinerário formativo do técnico escolhido, deixando claro para todo 
o grupo, os saberes necessários para uma formação profissional. 
Questões como: qual o papel da docência e a função social da 
escola? Que concepções de sociedade, de escola, de educação, de 
conhecimento, de cultura e de currículo orientarão a escolha das 
práticas educativas para os sujeitos da EJA? E para o Ensino Médio 
integrado? Isso foi desencadeador de várias situações-problemas 
e que o grupo ia encontrando as respostas no diálogo, estudo e 
pesquisa. As formas de acesso, permanência e avaliação foram 
aprofundadas e definidas pelo grupo, constando na sistematização 
do Plano de Curso Técnico Integrado. Essas discussões promovem 
a formação de educadores que discutem soluções para problemas 
crônicos na educação e passam a dar ênfase para definição de 
estratégias coletivas para sua superação.

Dessa forma, supera-se no diálogo formativo e a lógica 
cartesiana/fragmentada de currículo, flexibilizando tempos, espaços, 
planejamento, avaliação para atender o sujeito da EJA.

A definição dos mecanismos de integração de forma coletiva 
proporcionou a clareza necessária a todos os participantes, pois 
suas funções seriam de articulação/integração entre a formação 
geral e a profissional. Esses mecanismos atuam de modo sinérgico 
na integração dos diferentes componentes do currículo: núcleo 
articulador; áreas de conhecimento; dimensões articuladoras 
(trabalho, cultura, ciência e tecnologia); 

A seguir o quadro construído em cada instituição para 
subsidiar a o plano de curso, seguindo a ordem e etapas:
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É importante deixar claro que a construção desse desenho 
curricular possibilitou aos participantes a compreensão de uma 
formação integral do estudante, pois como todos os professores 
(formação geral e profissional) estavam envolvidos na construção 
do currículo integrado, as contribuições de ambas formações foram 
equilibradas, não predominando uma área sobre a outra, tão comum 
em instituições que oferecem apenas uma área de formação.

As conexões entre a interdisciplinaridade e a integração 
curricular são reforçadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
o Ensino Médio:

XIII  a interdisciplinaridade e a contextualização devem 
assegurar a transversalidade do conhecimento de 
diferentes componentes curriculares, propiciando a 
interlocução entre os saberes e os diferentes campos do 
conhecimento. (Brasil 2013, p. 200)

Os projetos seriam definidos em linhas gerais, com objetivos 
específicos que deveriam ser alcançados em cada ano ou série, 
para serem submetidos aos estudantes no início das atividades, 
onde seriam aperfeiçoados. Com base nesse recorte de temática 
ou conceito, que teria como referência o concreto e vivido pelos 
estudantes, seria construída uma situação-problema-desafio. 
Tais olhares metodológicos consolidam a prática educativa na 
educação profissional. Convém destacar que ao definirmos esses 
projetos integrados no final do ano/série/semestre anterior ao que 
será implementado, permite que os professores se organizem com 
antecedência no alcance dos objetivos. Evitamos assim, que o 
processo de formação se inicie e que demoremos para organizar e 
planejar o trabalho pedagógico.
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FIGURA 1 – O movimento de integração no currículo integrado

Fonte: Própria autora.

Como resultado de todo o processo de construção do currículo 
integrado, cada docente, de acordo com o perfil profissional do 
curso, do seu objetivo geral, do eixo transversal definido, dos eixos 
integradores e projeto integrador de cada ano ou módulo, definiria os 
conhecimentos, suas dimensões éticas, conceituais, teórico-práticas 
e suas bases tecnológicas a serem trabalhadas para desenvolver 
formação profissional e integral do educando. Esses conhecimentos 
devem articular saberes, pedagogicamente organizados, que 
promovam aprendizagens profissionais significativas, por meio de 
estratégias que rompam com a lógica conteudista das disciplinas. 
Dessa forma, sendo constituídos ao final da estrutura do currículo 
integrado, para posteriormente comporem suas ementas no plano 
de curso, os conhecimentos irão promover o diálogo e sentido 
dos fazeres do projeto integrador, dando o suporte ao mesmo e 
potencializando-o.
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O projeto integrador visa problematizar temas de fundamental 
importância na área do curso, como forma de contextualizar o 
ambiente real de trabalho e articular a interdisciplinaridade. O 
objeto de aprendizagem do projeto integrador é constituído pelo 
coletivo, podendo ser encaminhado por áreas indicativamente, 
mas definido e construído a partir de uma problematização com a 
parceria dos estudantes. Propicia atividades em equipe, estimula o 
aprendizado e identifica a evolução da construção de saberes, com 
relação à profissionalização e a futura diplomação. Ele volta-se, 
principalmente, para o reconhecimento da habilidade de articulação 
entre os saberes do aluno durante a concepção, elaboração e 
construção do processo de caracterização dos saberes em estudo.

Como alternativa ao Estágio Supervisionado, que 
frequentemente é desenvolvido ao final do curso, foi definida uma 
estratégia de formação profissional para a EJA integrada a EP, 
denominada de Práticas Pedagógicas Supervisionadas. Elas são 
desenvolvidas de forma indireta durante todo o curso, definindo-se 
para ela uma carga horária por ano/semestre. Elas são concebidas 
como aquelas em que o cursista experimenta e responde demandas 
do seu fazer profissional. São momentos de problematização da 
rotina e de criação de outras possibilidades práticas fundamentadas 
nos conhecimentos da base comum e específicas do curso e 
das necessidades educativas da escola, intrínsecas ao currículo, 
desenvolvidas nos ambientes de aprendizagem. As Práticas 
Pedagógicas Supervisionadas corroboram para o desenvolvimento 
do projeto integrador, constituindo-se como ações e eventos 
que capacitam os alunos para as saídas intermediárias (FIC 
intermediários – opcionais para a EJA integrada), bem como 
para sua certificação como técnico. Dessa forma permite que a 
aproximação dos estudantes com as atividades de pesquisa de 
campo, de investigação científica, de aproximação com o ambiente 
laboral e a vivência de experiências profissionais de forma gradual 
e vinculadas com o projeto integrador, possam constituir uma 
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formação profissional integral. Essa estratégia é mais um elo da 
engrenagem dos mecanismos de integração e procura concretizar o 
trabalho como princípio educativo. 

O Currículo em movimento da Educação Básica do DF, 
bem como os Cadernos da EJA e da Educação Profissional foram 
revisitados, procurando estabelecer os elos da redação oficial com 
a orientação normativa.  Na etapa final, os professores de posse 
de todas essas definições, foram convidados a elaborar as ementas 
de suas disciplinas, buscando responder as seguintes questões: 
Que conteúdos do meu componente curricular são relevantes e 
dialogam com o eixo transversal e os eixos integradores do curso 
técnico? Que atividades podem ser definidas que dialoguem com 
os eixos e proporcione uma formação integral do educando?  
Finalizando o processo de construção coletiva do plano de curso, 
encaminhamos ao Conselho de Educação do DF para apreciar e 
aprovar o mesmo.

A seguir, apresentamos as instituições do âmbito distrital e 
federal que fizeram a adesão à oferta e construíram seus planos de 
curso, discriminando os eixos definidos pelo coletivo:

TABELA 2 – Instituições distritais participantes da expansão 
da oferta integrada da EP no DF, Brasília – 2014

Instituições Perfil profissional Eixos transversal Período

Centro Educacio-
nal Irmã Maria 
Regina Vilanes 
Regis

Técnico em  
Controle  
Ambiental

Sustentabilidade: 
terra, trabalho e 
transformação 
social

Abril a agosto

Centro Educacio-
nal 02 - Cruzeiro

Técnico em  
Serviços  
Públicos 

Ética, trabalho, 
responsabilidade 
social e ambiental

Agosto a no-
vembro

Fonte: Elaboração da autora.
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TABELA 3 – Campus do Instituto Federal de Brasília participantes 
da expansão da oferta integrada da EP no DF, 2015/2016

Instituições Perfil profissional Eixo transversal

IF Estrutural Técnico em Refrigeração 
e Climatização

Trabalho, Meio Ambiente 
e Energia

IF Ceilândia Técnico em Segurança no 
Trabalho Trabalho e Segurança

IF São Sebastião Técnico em Marketing Sociedade e trabalho

IF Riacho Fundo Técnico em Panificação e 
Confeitaria Alimentação e trabalho

IF Gama Técnico em Administra-
ção

Administração, cidadania 
e trabalho

Fonte: Elaboração da autora.

Em todas as instituições conseguimos concluir a construção 
do plano de curso. No âmbito distrital, duas instituições já funcionam 
a partir da aprovação do plano de curso: CED Irmã Regina e CED 
02 do Cruzeiro.

Nas instituições federais a implantação dos cursos será em 
2017. Estão nesse período finalizando o processo de criação dos 
cursos.

Resultados alcançados

A experiência desenvolvida desde 2013, no sentido de 
construir com o coletivo da instituição escolar o desenho do currículo 
integrado, pensando e definindo aspectos fundamentais no curso 
como: o acesso e permanência dos alunos, o apoio à aprendizagem, 
a forma de avaliação, os mecanismos de integração e as abordagens 
metodológicas, permitiu no âmbito do coletivo a reflexão sobre 
posturas pedagógicas, perfil dos alunos e flexibilização curricular.
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Com a abertura do primeiro curso técnico integrado no DF, 
na forma presencial, no CED Irmã Regina, passamos a participar 
do planejamento coletivo do grupo para acompanhar o processo 
de implantação e concretização do currículo integrado. Para nossa 
surpresa, os docentes do curso já desenvolviam um planejamento 
com a consciência sobre a forma de integrar e como chegar a esse 
objetivo. Em uma reunião coletiva observamos que a compreensão 
da formação na sua totalidade favorece a formação integrada, 
pois o professor não pode trabalhar de forma isolada. Nessa 
reunião coletiva com os professores do curso, ressaltamos o papel 
do professor da disciplina Projeto Integrador, que já atua como 
mediador do grupo na organização e desenvolvimento das ações 
concebidas no planejamento coletivo:

O Professor A (PI) retoma a importância do trabalho está sendo 
feito de forma articulada entre as disciplinas de Geografia 
(cartografia), Matemática (regra de três, grandezas, sistema 
métrico decimal) e o Projeto Integrador, na exploração e 
identificação dos problemas ambientais. Começando primeiro 
a Matemática para dar base para quando formos trabalhar a 
cartografia, mas à frente.
O Professor B (Geografia) solicitou referências de materiais na 
EMATER e o Professor A, de PI, falou que no sítio do IBGE e 
na EMBRAPA e EMATER tem matérias sobre a produção dessa 
região e do DF. Ele enfatiza que foi importante a Geografia 
trabalhar com os aspectos populacionais de Brazlândia.
O Professor de Informática divulga que no laboratório existe 
instalado nas máquinas o software de geoprocessamento para 
utilização pelos alunos. O Diretor solicita que na próxima 
coordenação o Professor de Geografia visite o laboratório 
para receber o suporte para a temática da cartografia. Ele 
afirma que ficou feliz em saber que o trabalho está ficando 
bem articulado e se continuarmos assim, iremos avançar para 
além da interdisciplinaridade: transdisciplinaridade. (Reunião 
coletiva do Curso Técnico em Controle Ambiental, setembro 
2015).
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É fato que com a visão ampliada do itinerário formativo do 
curso, ou seja, do percurso de aprendizagem que foi estabelecido no 
plano de curso, é possível precisar em que momentos determinados 
conhecimentos das disciplinas precisam ser privilegiados na 
formação do estudante para o alcance dos objetivos. Nos momentos 
de planejamento coletivo, surgem as necessidades e o grupo decide a 
forma de intervir. Para um elo não se partir, se estabelece o processo 
de cooperação no grupo, objetivando enfatizar conhecimentos 
necessários para a formação do estudante.

Observamos também a postura da gestão pedagógica da escola. 
Ela funciona como articuladora da engrenagem dos mecanismos de 
integração, definindo e participando de reuniões coletivas sistemáticas 
com a equipe do curso, mediando a interlocução e o diálogo entre 
os professores e alunos, acompanhando o projeto integrador para 
verificar lacunas e demandas para intervir e desenvolver um processo 
de avaliação formativa, prevendo um monitoramento contínuo para 
evitar a interrupção dos estudos pelos estudantes.

Nessa mesma lógica, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005) 
destaca que precisa haver uma mudança no interior da organização 
escolar, envolvendo formação dos educadores, suas condições 
de trabalho, seu efetivo engajamento, e mudanças na concepção 
curricular e prática pedagógica. É preciso que os próprios educadores 
participem da construção concepção da prática educativa integrada 
a partir da compreensão da divisão política e das relações sociais 
das políticas neoliberais e a hegemonia do capital especulativo. 
Com essa compreensão, suas decisões e práticas passam por uma 
tomada de decisão: “sou professor a favor da luta constante contra 
qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica 
dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem 
capitalista vigente que inventou essa aberração: a miséria na fartura” 
(Freire 1996, p. 115).

O exercício da formação integrada é uma experiência 
de democracia participativa. A postura dos professores em se 
mobilizarem para apoiar o projeto integrador é fundamental, pois 



352 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

permite que os estudantes compreendam os conhecimentos únicos, 
constituindo uma interação mais global e favorecendo uma unidade 
interpretativa com o objetivo de constituir uma ciência que explique 
a realidade sem parcelamento. 

A integração deve incorporar os elementos de análise, 
definindo de forma clara as possibilidades e finalidades da formação: 
possibilitar as pessoas compreenderem a realidade para além de sua 
aparência fenomênica.  Nesse sentido, os conteúdos de ensino são 
conceitos e teorias que constituem síntese da apropriação histórica 
da realidade material e social pelo homem (Frigotto, Ciavatta e 
Ramos 2005).

Continuando a apreciação da reunião coletiva do curso nessa 
instituição, o professor da disciplina de Geografia apresentou a sua 
preocupação em não dominar determinado conteúdo por não ter 
formação na área:

O Professor B (Geografia) apresentou ao grupo sua 
preocupação no sentido de trabalhar a Geografia Física, pois 
sua área de formação é História e seus estudos se concentraram 
na Geografia Humana. Informa que já trabalhou o aspecto 
populacional de Brazlândia, a área, relevo. O Diretor X 
informa que ele, como Professor de Geografia, reafirma a 
importância de trabalhar os fundamentos cartográficos, para 
avançar esses conhecimentos posteriormente. Ele afirma que 
se trabalhar com os alunos a alfabetização cartográfica, o resto 
flui de forma simples. Tanto o Diretor como o Professor A de 
projeto integrador (PI) se colocaram à disposição para ajudar o 
Professor de Geografia, com livros e material didático, para ele 
desenvolver essa formação com os alunos. O Diretor destaca 
que o processo deve ser coletivo e todos precisam se ajudar 
– quem tiver o material e conhecimento, deve compartilhar 
como os outros, dar suporte ao colega. Nesse momento a 
gente vai se fortalecendo dessa forma. Ele tranquiliza o grupo 
por essas inseguranças que aos poucos tudo vai se resolvendo 
no coletivo. (Reunião coletiva do Curso Técnico em Controle 
Ambiental, setembro 2015)
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Notamos no relato acima, que as lacunas de formação, tanto 
do docente como do aluno, bem como a definição de estratégias 
pedagógicas a serem desenvolvidas ao longo do período devem ser 
identificadas nos momentos coletivos de discussão e planejamento 
do curso. Apenas nesse espaço temos uma multiplicidade de olhares 
para solução de problemas. Além disso, a equipe pedagógica tem um 
papel fundamental de articular e mediar soluções para obstáculos 
que emergem nesses momentos coletivos de discussão.

Já foi evidenciado algumas conquistas importantes durante 
esse processo de construção dos cursos com base na metodologia 
apresentada. As instituições na esfera federal ainda estão terminando 
de estruturar o projeto pedagógico de curso para enviar para 
aprovação. A implantação dos mesmos está prevista para 2017. Todos 
os planos de cursos vão ofertar a forma integrada da EJA com a EP. 

Apresentamos a seguir, depoimentos de professores e 
gestores sobre a apreciação da construção de planos de curso para a 
oferta integrada da EP, após a conclusão do processo na instituição. 
O resultado das reuniões de construção coletiva dos cursos pode ser 
expressado pelo depoimento a seguir:

Para mim foi interessante porque a definição desse 
conhecimento único, de onde parte, é fundamental para a 
definição dos eixos, dos projetos e dos eventos. Tudo é como 
se fosse uma corrente. Cada um é um elo e tem a sua função 
nessa corrente. Você não pode trabalhar como elo sozinho, 
você tem que se articular com os outros elos, dialogando 
com o projeto integrador, com os eixos, com as atividades, 
e culminar com os eventos integradores. O objetivo geral 
vai determinar qual será a nossa linha de ação e a partir daí 
todas as nossas estratégias serão definidas para alcançá-lo. 
(Professora do IFB, março 2016)

Essa perspectiva do curso, construída a partir da construção 
coletiva, permite a visão do processo de formação, tão negado na 
atual conjuntura. Não basta que o professor, tanto da formação 
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profissional como da geral, receba a ementa da sua disciplina e a 
desenvolva. É preciso, na perspectiva integrada, que ele conheça todos 
os “elos” do curso. O seu trabalho na sua especialidade vai promover 
o projeto integrador, que dialoga com os eixos, que promove eventos 
integradores e atividades integradas. As conexões e articulações 
só serão possíveis através de reuniões coletivas de planejamento e 
avaliação. Além disso, os professores conhecem todo o itinerário 
formativo do estudante, identificando os momentos que deverá 
selecionar os conteúdos para a promoção do diálogo com os eixos e 
projeto integrador, potencializando a formação com elementos afins 
e em sintonia com o percurso de aprendizagem do aluno no curso.

Ao assumir a construção de currículo integrados, os 
professores passam a ter um novo olhar do conhecimento e da 
organização curricular. Eles passam a identificar conhecimentos 
e saberes que estão além da sua disciplina e a desenvolver a 
mesma numa articulação constante e permanente com seus pares, 
na perspectiva do trabalho interdisciplinar. Não se contentam em 
apenas redimensionar seu fazer pedagógico, mas vislumbram novos 
desenhos curriculares para as diversas formações que desenvolvem, 
encontrando o sentido do seu trabalho pedagógico. Leia o 
depoimento a seguir que demonstra uma ruptura da compreensão 
fragmentada do ensino:

Eu confesso que para mim essa forma de conceber o currículo 
é uma novidade. Creio que poderemos utilizá-la inclusive na 
proposta de ensino médio integrado. Nosso curso integrado 
tinha que ser concebido dessa forma! Muitos problemas que 
vivenciamos hoje poderiam ter sido evitados. Temos que 
revisitar o plano de curso e rediscuti-lo.
Essa metodologia vai nos ajudar muito no enriquecimento dos 
nossos planos de cursos, mas principalmente na nossa organi-
zação pedagógica e rever nossas estratégias. (Professor do 
IFB, março 2016)

O depoimento acima do Professor não só destaca a 
importância desse processo na organização do currículo da EJA 
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integrada, como também para redimensionar, o Curso Técnico 
em nível médio integrado na mesma instituição. Para além de 
um trabalho de formulação de um plano de curso, observa-se 
que ele assimila a metodologia utilizada para atender a demanda 
de constituição de cursos integrados. Essa percepção aconteceu 
também em todas as instituições que passaram a se pautar em outra 
perspectiva de integração de modalidades. 

O trabalho em equipe pode superar a visão atomizada do 
professor, que supervaloriza sua área, se separando cada vez mais 
das outras disciplinas, caindo na superficialidade por não criar 
conexões com a realidade. 

Conclusões provisórias

Ao final desse processo de construção coletiva, observa-se que 
o diálogo proposto entre os eixos do curso, os projetos integradores, 
as práticas supervisionadas e a realidade concreta de intervenção, 
não só prepara os educandos para uma atuação profissional crítica 
alterando essa realidade pela práxis, como permite que essa formação 
trabalhada nas suas múltiplas dimensões, desenvolva um crescente 
processo de autonomia e emancipação nos estudantes. 

É de suma importância que o plano não se constitua em letra 
morta. Toda a construção do desenho curricular precisa ser revisitada 
continuamente nos processos de formação e planejamento. A tarefa 
da gestão pedagógica da unidade escolar não é pequena. Cabe a ela 
a permanente articulação entre os dois núcleos de formação – geral e 
específico – no sentido de planejar o projeto integrador, acompanhar 
e avaliar todo o percurso, bem como os demais mecanismos de 
integração. Isso exige uma sensibilidade e engajamento na oferta, 
impedindo assim a fragmentação e isolamento de disciplinas/
saberes. O curso se desenvolve como um processo formativo 
coletivo. Não cabe iniciativas isoladas de integração. Ou o curso 
é integrado, envolvendo todos os atores sociais numa formação 
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integral construída, ou sob a prática recorrente de currículos 
disciplinares, fracassamos e nos rendemos a uma “ordem estática, 
rígida a ser seguida, respeitada como uma fidelidade sagrada, 
ritualizada” (Arroyo 2011, p. 45).

Os inúmeros artigos nesse tema têm destacado a importância 
de uma liderança articuladora, de uma gestão participativa e de 
mecanismos de conexão mais específicos e efetivos, para garantir 
que a proposta inicial não fique travada. A formação de professores e 
a continuidade do processo de construção coletiva são fundamentais 
para que a concepção geral do curso e os seus mecanismos de 
integração se constituam de forma intensa e dinâmica. Com as 
atividades integradoras em curso - projetos, somados às atividades 
de investigação, de intervenção ou de aprendizagem – tendo como 
referência o real-vivido-concreto e inserindo os sujeitos coletivos 
no desenho curricular, foram definidas estratégias metodológicas 
fundamentais na preparação para a atuação no mundo do trabalho e 
para a prática social.

Nos cursos integrados a lógica do movimento de formação 
para a graduação ainda persiste fortemente. Com a criação de cursos 
com carga-horárias ampliadas, observa-se que a formação técnica 
anda em descompasso com a formação geral, e muitas das atividades 
integradas são realizadas por iniciativa de docentes, desenvolvendo 
a interdisciplinaridade. Os projetos concebidos não são abraçados 
por todos os professores, passando a serem desenvolvidos em 
paralelo a formação, privilegiando a formação geral. Observa-
se nesse contexto que a falta de conhecimento dos professores da 
formação geral sobre o itinerário formativo do técnico do respectivo 
curso provoca a ruptura da formação profissional, pois os mesmos 
não visualizam no que a sua área de formação pode contribuir com a 
formação técnica. Esse conhecimento detalhado sobre esse itinerário 
é definidor nesse processo de construção. Nenhuma formação é 
mais importante na oferta integrada.

Observamos nesse processo o grande diferencial do 
currículo integrado quando é concebido por todos (formação geral 
e profissional), definindo um itinerário formativo a partir de uma 
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concepção construída por seus pares, decidindo o objetivo geral 
do curso a partir da compreensão do que é formação integral do 
estudante. Além disso, desenvolvemos o protagonismo nos atores 
do curso – estudantes e docentes – na autoria e produção de 
conhecimentos. Os sujeitos de “amor-poder-saber” são constituídos 
à medida que contribuam para a transformação social, sendo que 
ao contribuir, se constituem/transformam simultaneamente no seu 
contexto histórico-cultural, nas suas relações sociais (Reis 2011). 

A formação dos professores deve estar em sintonia com as 
demandas da formação integral. Uma formação pensada e definida 
no coletivo atende mais e melhor os resultados aspirados. O espaço 
das reuniões coletivas se transforma no grande espaço de formação 
continuada, pois além de desenvolver o movimento do curso 
integrado, ela promove uma avaliação sistematizada dos atores do 
processo, nas discussões sobre os projetos, a avaliação, as práticas 
pedagógicas supervisionadas, nos eventos integradores etc.

É imperativo que possamos desenvolver o resgate da escola 
como lugar de memória onde todos possam pensar de modo orgânico 
e criativo projetos autônomos educação.

Referências bibliográficas

ARROYO, Miguel G. (2011). Currículo, território em disputa. 
Petrópolis: Vozes.

BARBIER, Renné (2007). A Pesquisa-ação. Brasília: Liber Livro 
Editora.

BRASIL (2007). Programa Nacional de Integração da Educação 
Profissional à Educação Básica na Modalidade Educação 
de Jovens e Adultos – PROEJA: documento base. Brasília: 
MEC/Ministério da Educação. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/setec/arquivos/pdf2/proeja_medio.pdf. Acesso 
em: 27/12/2010.



358 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

________. (2013). Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. Brasília: MEC/Ministério da Educação, 
SEB/Secretaria de Educação Básica, DICEI/Diretoria de 
Currículos e Educação Integral.

________. (2009). Parecer CNE/CP nº 11/2009. Proposta 
de experiência curricular inovadora do ensino médio 
(ensino médio inovador). Brasília: CNE/Conselho 
Nacional de Educação. Disponível em: http://portal.
mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_
download&gid=1685&Itemid=. Acesso em: 12/01/2011.

DISTRITO FEDERAL (2014a). Orientações pedagógicas da 
integração da educação profissional com o ensino médio e a 
educação de jovens e adultos. Brasília: SEEDF, Secretaria de 
Estado de Educação, Coordenação de Educação Profissional.

________. (2014b). Currículo da educação profissional e da 
Educação a distância. Brasília: SEEDF/Secretaria de Estado 
de Educação, Coordenação de Educação Profissional.

FREIRE, Paulo (1996). Pedagogia da autonomia: saberes 
necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra.

________. (2013). Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra.

FRIGOTTO, Gaudêncio (1985). “Trabalho como princípio 
educativo: por uma superação das ambigüidades.” Boletim 
Técnico do SENAC, vol. 11, nº 3, pp. 1-14, set/dez.

________.  (org.) (2012). Educação e crise do trabalho. Petrópolis: 
Vozes.

FRIGOTTO, Gaudêncio; CIAVATTA, Maria e RAMOS, Marise 
(2005). Ensino Médio integrado: concepção e contradições. 
São Paulo: Cortez.

SANTOMÉ, Jurjo T. (1998). Globalização e interdisciplinaridade – 
o currículo integrado. Porto Alegre: Artmed Editora.

UNESCO (2013). Currículo integrado para o Ensino Médio: das 
normas à prática transformadora. Organizado por Marilza 
Regattieri e Jane Margareth Castro. Brasília: Unesco.



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 359

SOBRE OS AUTORES

Adriele dos Santos Rodrigues Siman é graduanda em Pedagogia/UFES. 
Bolsista de Iniciação Científica do Grupo de Pesquisa do Observatório da 
Educação (Obeduc/Capes-INEP). E-mail: adrielesiman@yahoo.com.br. 

Ana Gisele Ferreira é estudante de Iniciação Científica bolsista 
Obeduc?Capes. integrante do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos 
da Universidade Federal do ES. graduanda do curso de Pedagogia do 
Centro de Educação da UFES.

Ana Ligia Oliveira Teixeira é mestranda em Educação Matemática. 
Professora de Matemática do Ifes campus Vitória. Membro do Núcleo I 
da rede de pesquisa PPG/UFES do Observatório da Educação – Obeduc/
Capes – INEP – UFG/UnB/UFES. E-mail: analigia@ifes.edu.br.

Ariadiny Cândido Morais é Licenciada em Pedagogia pela Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Goiás em 2011/2, bolsista de 
iniciação científica (Pibic 2009 a 2011). Pesquisadora Obeduc de 2013 
a 2015, Mestre em Educação também pela Pedagogia pela Faculdade 
de Educação da Universidade Federal de Goiás em 2015 na temática 
da Educação de Jovens e Adultos, Psicopedagoga pela Faculdade 
Brasileira de Educação e Cultura em 2016. Professora concursada da 
Rede Municipal de Educação de Aparecida de Goiânia a partir de 2014.



360 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

Bruno Henrique Jardim é graduando em Estatística/UFES. Bolsista 
de Iniciação Científica do Grupo de Pesquisa do Observatório da 
Educação (Obeduc/Capes –INEP). E-mail: brunoh_j@hotmail.com.

Carlos Fabian de Carvalho é mestre em Educação pela UFMG. 
Licenciado em História (UFES). Professor da Rede Municipal de Ensino 
de Vitória. Membro e professor bolsista do Núcleo 1 do Obeduc/Capes 
– INEP – UFG/UnB e do NEJA/CE/UFES. Coordenador do Fórum EJA/
ES. E-mail: carlosfabian@ig.com.br. 

Cathya Miguel é Pedagoga formada pelo Centro de Educação da 
Universidade Federal do ES, bolsista CAPES-OBEDUC.

Celina Suguri Motoki é pesquisadora voluntária da rede de pesquisa 
UFG/UFES/UnB Obeduc/Capes. Integrante do Núcleo de Educação de 
Jovens e Adultos da Universidade Federal do Espírito Santo. Pedagoga 
formada pelo Centro de Educação da UFES.

Cláudia Borges Costa é professora da Rede Municipal de Educação 
de Goiânia-GO, graduada em História pelo Centro Universitário de 
Brasília, Mestre em Educação pela PUC-GO e Doutora em Educação 
pela UnB. Atua no Fórum Goiano de EJA. Faz parte da equipe que 
compõe o Centro Memória Viva da Universidade Federal de Goiás/
UFG em pesquisas do Subprojeto: Educação de Jovens e Adultos na 
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia: história e memória. 
E-mail: cbc2111@gmail.com. 

Dorisdei Vieira Rodrigues é professora da SEDF atua na Escola 
Bilíngue Libras e Português Escrito de Taguatinga. Bolsista professor de 
educação básica da rede de pesquisa do Obeduc/Capes. Licenciada em 
Artes Visuais e Artes Cênicas (UnB). Especialista em arte e tecnologia, 
coordenação pedagógica e psicopedagogia. Mestre e Doutora em 
Educação (UnB). E-mail: dorysdey@gmail.com. 

Edna Castro de Oliveira é doutora em Educação Brasileira pela UFF. 
Professora associada do CE da UFES. Integra a linha de pesquisa 
Diversidade e Práticas Educacionais Inclusivas do PPGE/CE/UFES. 



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 361

Coordena o NEJA e o Núcleo 1 do Obeduc/Capes – INEP-UFG/UnB. 
E-mail: oliveiraedna@yahoo.com.br. 

Edna Graça Scopel é formada em Pedagogia, mestre em Educação e 
doutoranda na linha de pesquisa Diversidade e Práticas Educacionais 
Inclusivas do PPGE/UFES. Servidora do Ifes campus Vitória, como 
pedagoga do Proeja. Membro do Núcleo I da rede de pesquisa PPG/
UFES do Observatório da Educação – Obeduc/Capes – INEP-UFG/
UnB/UFES. E-mail: egscopel@yahoo.com.br. 

Elizangela Ribeiro Fraga é doutoranda em Educação do PPGE/
CE/UFES. Bolsista da Capes. Membro do Grupo de Pesquisa do 
Observatório da Educação (Obeduc/Capes-INEP). E-mail: elizangela_
fraga@yahoo.com.br. 

Erlando da Silva Rêses é doutor em Sociologia pela Universidade 
de Brasília (UnB). É professor da Faculdade de Educação (FE) e do 
Programa de Pós-Graduação em Educação da UnB (PPGE).  Líder do 
Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Materialismo Histórico-Dialético 
e Educação (ConsciênciaA) da FE/UnB. Coordenador de Programas de 
Extensão de Acesso à Educação Superior e membro do GTPA – Fórum 
EJA/DF. E-mail: erlando@unb.br.

Flavya Herzog Adamkosky Botti é mestranda em Educação do PPGE/
CE/UFES. Membro do Grupo de Pesquisa do Observatório da Educação 
(Obeduc/Capes-INEP). E-mail: flavyaherzog@yahoo.com.br. 

Germano Augusto Caracol Costa é professor de Filosofia no CECAN/
DF. Mestre em Educação. Membro do grupo de pesquisa OBEDUC-
PROEJA Transiarte. E-mail: prof.germanocosta@gmail.com. 

Henrique José Alves Rodrigues é doutorando do Programa de Pós-
graduação de Educação da Universidade Federal do ES; bolsista 
Obeduc/Capes. Integrante do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos 
do Centro de Educação da UFES. Professor da rede municipal de 
Vitória – ES. E-mail: hjarodrigues@gmail.com.  



362 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

Isabela Dantas é aluna do curso de Letras, do Instituto Federal do 
Espírito Santo campus Vitória. Aluna de Iniciação Científica e Membro 
do Núcleo I da rede de pesquisa PPG/UFES do Observatório da 
Educação – Obeduc/Capes – INEP – UFG/UnB/UFES. E-mail: dantas.
isa@hotmail.com. 

Jacqueline Maria Barbosa Vitorette é professora do Instituto Federal 
de Goiás/câmpus Goiânia. Graduada em Química pela UFG. Mestre 
em Tecnologia área Educação Tecnológica pelo antigo CEFET-PR 
atualmente a Universidade Tecnológica Federal do Paraná UTFPR, 
Doutora em Educação pelo PPGE da Faculdade de Educação da UFG. 
Coordenadora do projeto de pesquisa: A EJA integrada a Educação 
Profissional. Pesquisadora CAPES/OBEDUC. E-mail: vitorettejac@
gmail.com. 

Julieta Borges Lemes Sobral é doutoranda em Educação pela 
Faculdade de Educação da Universidade de Brasília. Pesquisadora em 
educação de jovens, adultos, idosos, na perspectiva histórico cultural, 
do Grupo de Ensino-Pesquisa-Extensão em Educação Popular e Estudos 
Filosóficos e Históricos Culturais/Genpex/Faculdade de Educação/
Universidade de Brasília. Autora do livro: O Itinerário formativo do 
Proeja Transiarte de Ceilândia, DF. Autores Associados, Campinas, 
2013. Fundamenta-se na metodologia da pesquisa-ação de base 
marxista. E-mail: jujucampanha@gmail.com. 

Karla R. de Assis Cezarino possui graduação em Língua e Literatura de 
Língua Inglesa pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado 
em Technology Education – Tecnologia Educacional – West Virginia 
University e doutorado em Educação – West Virginia University. 
É professora associada da Universidade Federal do Espírito Santo. 
Membro do Núcleo I da rede de pesquisa PPG/UFES do Observatório 
da Educação – Obeduc/Capes – INEP – UFG/UnB/UFES. Coordenadora 
do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos da Ufes e coordena o 
subprojeto de Letras – Inglês do Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação à Docência (PIBID). E-mail: kakaher@yahoo.com.br. 

Lucio França Teles é professor Doutor da Faculdade de Educação da 
Universidade de Brasília. Área de especialização na aprendizagem 



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 363

colaborativa. Coordenador do grupo de pesquisa OBEDUC-PROEJA 
Transiarte. E-mail: teleslucio@gmail.com. 

Marcelo Lima é doutor em Educação pela UFF, Professor Adjunto II do 
DEPS-CE-UFES. Membro do PPGE-UFES, do Núcleo de Estudos Sobre o 
Trabalho – NET e do OBEDUC-CAPES. E-mail: marcelo.lima@ufes.br.

Mad´ Ana Desirée Ribeiro de Castro é graduada em História pela PUC-
GO, fez mestrado e doutorado na área de educação, na Faculdade de 
Educação da UFG. Atualmente é professora efetiva do IFG/Câmpus 
Goiânia. Desenvolve projetos de pesquisas sobre Educação Profissional 
e Tecnológica, Educação de Jovens e Adultos, formação de professores 
e formação integrada. É líder do Núcleo de Pesquisas e Estudos em 
Educação e Formação de Trabalhadores (Nupeeft) e pesquisadora 
voluntária do projeto Capes/Obeduc/UFG/IFG.

Márcia Castilho de Sales é professora aposentada da Secretaria de 
Educação do Distrito Federal. Doutoranda em Educação na Faculdade 
de Educação da UnB. Mestre em Engenharia de Mídias para a Educação 
pela Universidade de Poitiers, Fr, Especialista em Tecnologia Educativa 
pela Universidade Técnica de Lisboa - PT e em Formação de Professores 
para início de escolarização pela Universidade de Brasília. Atualmente 
desenvolve formação pedagógica para professores do Instituto Federal 
de Brasília. E-mail: mcastilhosales@gmail.com. 

Maria Aldina Gomes da Silva Francisco é mestre em Educação e 
graduada em História pela Universidade Federal de Goiás (UFG), 
graduada em pedagogia pelo IESA. Coordenadora pedagógica da 
Faculdade Brasileira de Educação e Cultura (FABEC BRASIL) e 
professora da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. Atuou 
como assistente de pesquisa no Centro Memória Viva da UFG-FE - na 
linha de Educação e Movimentos Sociais, em Educação de Jovens e 
Adultos. Email: dinagsf80@gmail.com 

Maria Emília Castro Rodrigues é graduada em Pedagogia (1986), 
mestrado (2000) e doutorado em educação (2008) pela Universidade 
Federal de Goiás, UFG. Professora da graduação em Pedagogia 
(Didática, Estágio e EJA, Educação Popular) e pós-graduação da UFG, 



364 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

coordenadora da Rede de Pesquisa do Programa Observatório da 
Educação (Obeduc) que envolve a participação dos Programas de 
Pós- Graduação (PPGs) da UFG, Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES) e Universidade de Brasília (UnB) no desenvolvimento 
do Projeto de Pesquisa:  “Desafios da Educação de Jovens Adultos 
integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo 
integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais,” e do 
subprojeto: Educação de Jovens e Adultos na Secretaria Municipal 
de Educação de Goiânia: história e memória, vinculado ao Centro 
Memória Viva: Educação de Jovens e Adultos, Educação Popular e 
Movimentos Sociais do Centro-Oeste. E-mail:  me.castrorodrigues@
gmail.com. 

Maria José de Resende Ferreira é graduada em História pela 
Universidade Federal do Ceará (1990). Especialista em História do Brasil 
(PUC/MG). Mestre em Pedagogia Profissional pelo Instituto Superior 
Pedagógico para a Educação Técnica e Profissional Hector A. Pineda 
Zaldivar. Havana/ Cuba, revalidado pela UFG (2003). Doutoranda do 
Programa de Pós Graduação em Educação da Ufes. Professora efetiva 
do Instituto Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo. Integra 
a rede de Pesquisa Observatório da Educação (UFES/UnB/UFG – Capes 
– INEP) e o Grupo de Pesquisa do Programa Mulheres Mil (Setec/Brasil/
Canadá). E-mail: majoresende@yahoo.com.br. 

Maria Luiza Pinho Pereira é mestre em Educação pela Universidade 
de Brasília (1988), professora aposentada da Faculdade de Educação 
da Universidade de Brasília, pesquisadora dos Grupos CNPq Lattes: 
1) Aprendizagem, Tecnologias e Educação a Distância (Atead); 2) 
Estudos e Pesquisas em Materialismo Histórico-Dialético e Educação 
(Consciência); 3) Transiarte – Educação de Jovens e Adultos e Educação 
Profissional. Coordenadora do Portal dos Fóruns de Educação de 
Jovens e Adultos do Brasil (2005-2012) e membro-fundadora do GTPA/
Fórum EJA/DF, desde 1989. E-mail: mlpp1242@gmail.com. 

Maria Margarida Machado é Graduada em História, especialista em 
políticas públicas, mestre em Educação pela Universidade Federal de 
Goiás (1997) e doutora em Educação: História, Política, Sociedade pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2002). Atualmente é 



EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES. 365

professora associada da Universidade Federal de Goiás, na Faculdade 
de Educação e bolsista do CNPq. Atua em pesquisas nos seguintes 
temas: educação de jovens e adultos, formação de professores, políticas 
educacionais e política de educação em Goiás.

Miguel Vinicius Teixeira da Silva é licenciado em Ciências Sociais pela 
Universidade Federal do Espírito Santo (2012), Mestre em Educação – 
PPGE/UFES (2016). Integrante do Núcleo de Educação de Jovens e Adultos 
do Centro de Educação da UFES. E-mail: miguelitocso@gmail.com. 

Miriam Fábia Alves é doutora em Educação pela UFMG. Professora 
da área de Políticas Educacionais da Faculdade de Educação e do 
Programa de Pós-Graduação em Educação/UFG. E-mail: miriamfabia@
gmail.com. 

Reginaldo Flexa Nunes é bolsista do Obeduc/Capes, Vitória, professor 
do PROEJA do IFES Campus Vitória e mestrando do Programa de Pós-
Graduação em Educação – UFES. E-mail: rfnunesvix@yahoo.com.br. 

Reinouds Lima Silva é professor de História da Rede Federal de 
Educação Profissional e Tecnológica desde 2007. Mestre em Educação 
pela Universidade de Brasília. Especialista em História Regional, 
Educação de Jovens e Adultos e Gestão Pública e doutorando do PPGE/
UnB. Professor orientador de projetos de iniciação científica nas áreas 
de História, Memória e Patrimônio Histórico. Dedica-se a pesquisas 
sobre Educação de Jovens e Adultos e Políticas Públicas em Educação. 
E-mail: reinouds.silva@gmail.com. 

Renato Hilário dos Reis é doutor em Educação pela Universidade de 
Campinas. Pesquisador em educação de jovens, adultos, idosos, do 
Grupo de Ensino-Pesquisa-Extensão em Educação Popular e Estudos 
Filosóficos e Histórico-Culturais- GENPEX/Faculdade de Educação/
Universidade de Brasília. Autor do livro: A Constituição do Ser Humano: 
amor, poder, saber na educação/alfabetização de jovens e adultos. 
Autores Associados, Campinas, 2011. Fundamenta-se na metodologia 
da pesquisa-ação de base marxista. Atualmente é Professor Colaborador 
da Universidade de Brasília. E-mail: hilarioreis@uol.com.br 



366 EDITORA MERCADO DE LETRAS – EDUCAÇÃO

Rodrigo Borges de Andrade é mestre em Geografia Humana. Professor 
do Instituto Federal Goiano – Campus Morrinhos.

Selena Carvalho Martins possui graduação em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de Goiás (2003) e graduação em Gastronomia 
pela Faculdade Cambury de Goiânia (2008). Com pós-graduação em 
Direito Público pela FESUV (2005). Professora efetiva do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás. Tem experiência na área 
de Ciência e Tecnologia de Alimentos, com ênfase em Gastronomia, 
atuando principalmente nos seguintes temas: gastronomia, cultura, 
tradição alimentar e cozinha. Atualmente é professora da área técnica 
do curso de Técnico em Cozinha Integrado na modalidade EJA. E-mail: 
selena.martins@yahoo.com.br. 

Tatiana de Santana Vieira é doutoranda e mestra em Educação pela 
UFES. Licenciada em História (UFES). Professora da rede estadual de 
Ensino (SEDU/ES). Membro do Núcleo 1 do Obeduc/Capes – INEP-
UFG/UnB e do NEJA/CE/UFES. E-mail: tattisantana@yahoo.com.br. 

Tatiana S. Machado de Oliveira é especialista em Educação Inclusiva. 
Licenciada em Pedagogia (UFES). Professora da Rede Municipal de 
Ensino de Cariacica. Membro e professora bolsista do Núcleo 1 do 
Obeduc/Capes – INEP-UFG/UnB e do NEJA/CE/UFES. Coordenadora 
do Fórum EJA/ES. E-mail: tatismoliveira@gmail.com. 





Esta obra foi impressa em papel reciclato 
75 gs. Instrução Normativa SRF nº 71 de 24 
Agosto de 2001. Na capa foi utilizado Papel 
Super 6, 250 gs., laminação fosca. Impressão 
e acabamento por processo digital book on 
demand da METASOLUTIONS GRÁFICA a 
partir de arquivos do editor.


