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Análise da formação continuada do Programa Nacional de Integração da Educação
Profissional com a Educação Básica (Proeja-FIC), de 2010 a 2015, na Rede Municipal de
Educação de Goiânia (RME).

• Pesquisa EJA na SME-Goiânia: história e memória e o Obeduc - acompanharam o
desenvolvimento do Proeja-FIC/Pronatec em 10 escolas da Secretaria Municipal de
Educação de Goiânia (SME), e registraram este processo as práticas pedagógicas e o
currículo implementado, bem como o percurso da formação continuada dos profissionais
que nele atuam, promovida pelo Projeto de Extensão Educação de Jovens e Adultos (EJA):
Fórum Goiano de EJA e Grupo de Estudos de Educação de Adolescentes Jovens e Adultos
(Geaja).

• Foram coletados muitos materiais durante o acompanhamento desta experiência,
realizada no período de 2010-2015/1, em parceria com a UFG, SME e o Instituto Federal
de Educação Profissional e Tecnológica de Goiás (IFG).

• Esta pesquisa busca contribuir na organização, sistematização e análise dos dados da
formação continuada dos formadores e professores, registrados em materiais impressos
no CMV e on line disponíveis no Portal do Fórum Goiano de Educação de Jovens e Adultos
(http://forumeja.org.br/go/node/1506).

Tema:

Justificativa da pesquisa

http://forumeja.org.br/go/node/1506


Objetivos Gerais: 

• Realizar estudos sobre pesquisa participante e documental, categoria trabalho, educação
profissional, currículo, currículo integrado, tema gerador e eixos temáticos, regência
compartilhada, interdisciplinaridade, formação continuada, apropriando do referencial que
auxilie a análise dos dados do Proeja-FIC/Pronatec na SME-Goiânia;

• Participar das reuniões, atividades e seminários do grupo de pesquisa do CMV e Obeduc,
contribuindo com as discussões, estudos, registro, análise e sistematização da experiência.

• Organizar os dados da formação continuada dos formadores e professores que atuaram no
Proeja-FIC/Pronatec da SME-Goiânia ocorrida no período de 2010 a 2015, presentes em
cadernos de campo, relatórios, artigos, planos de aula, memoriais, entre outros
documentos, com vistas a sistematizar, analisá-los e divulgá-los no banco de dados do CMV,
no Portal do Fórum Goiano de EJA;

• Elaborar artigos, relatórios parciais e final do desenvolvimento do plano de trabalho,
contendo o processo de investigação, instrumentos utilizados e resultados alcançados.

Analisar os dados coletados durante o acompanhamento da formação continuada na
experiência do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação
Básica (Proeja-FIC) e do Proeja-FIC/Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego
(Pronatec), da Secretaria Municipal de Educação de Goiânia (SME), no período de 2010-2015.

Objetivos Específicos: 



Metodologia: 

• Estudo de caso com :

- Organização e análise documental dos registros presentes no CMV: memoriais produzidos por
educadores sobre sua formação e percurso profissional; questionários com alunos, professores e
gestores avaliando sobre a formação continuada e suas implicações nas aulas; cadernos de campo
com observações das formações na FE/UFG, advindos da pesquisa anterior do Pibic; relatos de
experiências de educadores das escolas e dos professores pesquisadores da SME-Goiânia, no
Obeduc; entrevistas com os educadores e outros profissionais envolvidos no Programa.

- Análise documental dos registros disponíveis no Portal do Fórum Goiano de EJA: vídeos das
formações dos formadores, coordenadores e professores pesquisadores na FE/UFG e seminários
com relatos de experiências e avaliação dos profissionais envolvidos na formação continuada;
planejamentos e materiais utilizados em sala de aula pelos educadores.

-Leitura e análise de textos, dissertações, slides, vídeos utilizados nas formações na FE-UFG/escola;

-Análise das observações registradas em caderno de campo: dos planejamentos e da formação
contínua dos professores e demais funcionários em uma escola.

Freire (1987a, 1987b; 1994; 1995; 1996); Moll (2010); Oliveira (2001); Costa, Rodrigues, Machado
(2014); Machado (1997); Santos (2007), Costa (2008), Araújo (2014), etc., para subsidiar a
sistematização e análise dos dados obtidos, os quais foram cotejados, resultando em relatórios de
pesquisa, artigos, o TCC da ex-bolsista Pibic etc.

Referencial Teórico: 



• 2010 a 2012: formação continuada - professores da Educação Básica (EB) e da Educação
Profissional (EP); carga horária - 40 horas, sendo 32 presenciais e 8 horas complementares, com
atividades de implementação e análise na prática dos aspectos abordados na formação; ofertada
pela SME juntamente com o IFG, com colaboração da FE/UFG e Fórum Goiano de EJA.

Primeira experiência do Proeja-FIC

• 2013 a 2015/1:
- 2013-2014:
 Parceria do IFG com financiamento do Pronatec (Proeja-FIC/Pronatec) -> manutenção dos
profissionais da EP (professores, supervisores e orientadores formadores);
 FE/UFG: responsável pela formação dos profissionais (EB e EP) do Programa na SME em
parceria com a SME, IFG e Fórum Goiano de EJA.
 2014 – IFG ausenta-se da formação continuada.
 Periodicidade da formação:
2013 – encontro inicial de 40h em jan./ago. e semanal para orientadores formadores na
FE/UFG; quinzenal nas escolas, coordenado por orientadores formadores e coordenadores
pedagógicos, com todos os professores, diretores e supervisores;
2014 – encontro inicial de 40h e semanal para orientadores formadores na FE/UFG; nas
escolas, coordenado por orientadores formadores e coordenadores pedagógicos: semanais em
pequenos grupos e mensal com todos os professores, supervisores e diretores.

Segunda experiência do Proeja-FIC



2013 a 2015/1:
2015:

Acaba o financiamento do Pronatec para EP; dificuldades em manter parceria com IFG;

 A experiência previa apenas a EB para concluir os 2 anos e meio da experiência.

 Ampliação do público da formação na FE/UFG: professores pesquisadores do Obeduc,
coordenadores pedagógicos, apoios das URE’s, diretores;

 Formação continuada na FE/UFG: encontro inicial de 40h e semanal para coordenadores
pedagógicos, apoios pedagógicos da UREs e professores pesquisadores do Obeduc; encontros
semanais de estudo, pesquisa e formação com os professores pesquisadores de cada escola;

 10 escolas: grupos de estudo e planejamento semanal orientados pelo coordenador
pedagógico; e formação continuada quinzenal coordenada por coordenadores pedagógicos e
professores pesquisadores, com apoio da URE: com professores e diretor da escola.

Segunda experiência do Proeja-FIC



Resultados obtidos

 Organização, sistematização, estudo e análise dos dados advindos do acompanhamento e
pesquisa sobre a formação continuada do Proeja-FIC durante o período de 2010 a 2015
realizada nas 10 escolas, no horário de trabalho dos professores a qual foi avaliada positivamente
pelos profissionais e alunos das escolas -> em 2016 ampliou para 62 escolas;

 Projeto de formação continuada – partiu das necessidade e demandas dos professores e
alunos; efetivou-se através de eixos identidade, cultura, trabalho e cidadania;

Processo de formação coletivo, de forma dialógico, contou com a contribuição de todos
os envolvidos na experiência: profissionais e educandos presentes nas escolas;

Temas da formação eleitos pelos professores: categoria trabalho; educação profissional;
organização do trabalho pedagógico; concepção e organização curricular na EAJA:
currículo e currículo integrado, a partir da realidade dos educandos relacionando-as aos
conteúdos historicamente construídos (relação conhecimento de senso
comum/conhecimento sistematizado) – tema gerador, projetos de ensino aprendizagem
e eixos temáticos –; regência compartilhada; interdisciplinaridade e trabalho coletivo;



Resultados obtidos:

Os envolvidos com a experiência, após participarem da formação conseguiram obter um maior
conhecimento sobre a modalidade EJA;

 A formação contribuiu para conhecer, compreender e implementar a Proposta Político-
Pedagógica da EAJA -PPP da EAJA (2012-2014);

 Foram organizados os currículos das escolas do Proeja-FIC, por eixos temáticos ou projetos de
ensino- aprendizagem, conforme a opção das escolas, o que demanda autonomia e conhecimento
dos profissionais para tal implementação, bem como tomar o diálogo como princípio educativo;

Identificou-se nas análises documentais a presença da reflexão crítica sobre as práticas, exercício
profissional e construção identitária do profissional do magistério e a presença destas reflexões
nas práticas dos profissionais;

 Compreende-se que a formação continuada não deve ser feita a partir de uma lista de
temas/cursos prontos, mas deve considerar os problemas/desafios vindos da realidade da escola;

 Formação possibilitou que os professores encontrassem novas oportunidades de perceber o seu
trabalho, contribuindo para a realização de uma reflexão crítica sobre sua prática pedagógica no
ambiente escolar coerente com a PPP da EAJA;

A 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.
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