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RESUMO 

 

O presente estudo de pesquisa tem por finalidade analisar o ensino de química por meio 

do projeto político pedagógico do curso técnico em cozinha e técnico em serviços de 

alimentação do Programa Nacional de Integração da Educação na modalidade de Jovens 

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

(IFG) câmpus Goiânia, com o intuito de identificar as principais razões da diminuição 

das cargas horárias das disciplinas na área de ciências da natureza – as alterações nos 

conteúdos ministrados no ensino de química nos anos de 2006 a 2016. Registrar os 

projetos desenvolvidos, antes da mudança de curso, e que ainda não foram tratados e 

analisados nesse período pesquisado centradas na aprendizagem e especificidades do 

público de EJA e que representam possíveis esforços e tentativas de construção de 

currículo integrado. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa está sendo desenvolvido com o objetivo de analisar o ensino de 

química por meio do projeto político pedagógico do curso técnico em cozinha, na 

modalidade PROEJA no IFG- campus Goiânia e o antigo projeto inicial de serviços de 

alimentação. Existem outros dois cursos na área do PROEJA: técnico integrado em 

transporte e técnico integrado em informática, mas optamos por analisar o técnico em 

cozinha que existe na instituição há um tempo maior, pois, o mesmo foi implementado 

já em 2006 enquanto os outros somente foram implantados em 2012. 

Nas leituras iniciais sobre o Proeja no IFG câmpus Goiânia registramos que algumas 

disciplinas vêm perdendo espaço no currículo ao longo dos anos em especial as 

disciplina de química, que se encontra na formação geral nesse sentido refletimos que 

essa diminuição prejudica a formação integral dos sujeitos e cria caminhos de 

afastamento com a ideia de currículo integrado presente no documento base do Proeja, e 

da apropriação do conhecimento que foi historicamente construído, pois,  

 

[...] o currículo integrado é uma possibilidade de inovar pedagogicamente na 

concepção de ensino médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais para os 

quais se destina, por meio de uma concepção que considera o mundo do 

trabalho e que leva em conta os mais diversos saberes produzidos em diferentes 



espaços sociais. Abandona-se a perspectiva estreita de formação para o 

mercado de trabalho, para assumir a formação integral dos sujeitos, como 

forma de compreender e se compreender no mundo. (BRASIL 2006, p. 43) 

 

A concepção de ensino médio integrado intenciona uma formação humana no 

sentido completo e integral, se busca superar com educação fragmentada ou voltada 

apenas para a formação profissional em detrimento da formação geral, uma educação 

que perpassa em torno do trabalho, da cultura e da ciência. Desta forma, Frigotto (2004) 

explica que “(...) a relação entre o trabalho, a cultura e o conhecimento científico se 

constitui no eixo central do ensino médio integrado concebido como etapa final da 

educação básica” (p. 76). O que na verdade se busca é a indissociabilidade entre a 

formação geral e profissional agregando a formação do trabalhador escolaridade e 

educação profissional. (CIAVATTA, 2005). Está perspectiva de formação humana se 

constitui em um posicionamento oposto as regulamentações recentemente postas no 

governo Temer, com a reforma do ensino médio, em 2016. Estas orientações do 

governo federal fragmentam o ensino médio, este deixa de ser a etapa final da educação 

básica. A qual significa um retrocesso para educação, e a ideia do técnico integrado 

defendido aqui e por outros autores, Gaudêncio; Ramos; Ciavatta (2004). 

 Para organizar o currículo do ensino médio integrado à Educação Profissional 

Marise Ramos (2004) salienta que se devem integrar os objetivos e métodos em um 

projeto unitário, buscando integra-lo à ciência, à tecnologia e à cultura. Ela enfatiza que 

pela produção científica inserida aos componentes curriculares do ensino médio “(...) o 

processo específico de produção científica pode se constituir num contexto próprio de 

formação no ensino médio, formulando-se objetivos, projetos e processos pedagógicos 

de iniciação científica”. (p. 8). 

 Ao prosseguir com a autora, para Ramos (2004), o trabalho, a ciência e a cultura 

fazem parte das dimensões da prática social devem estar inseridos no ensino médio de 

forma integrada em uma base unitária, mas que podem apresentar várias possibilidades 

de formações específicas, por exemplo: “(...) no trabalho, como formação profissional; 

na ciência, como iniciação científica; na cultura, como ampliação da formação cultural” 

(p.10). Nesse sentido a autora sugere que a construção do currículo integrado do ensino 

médio proporcionará uma escola dinâmica e criativa de formar a se compreender o seu 

universo social, ao ampliar seus conhecimentos científicos e culturais que foram 

historicamente construídos, ultrapassar as ações imediatistas e de cunho só 



assistencialistas que fez parte do mundo educativo das classes dos debaixo 

(FERNANDES, 2006), os pobres. 

 A proposta de ensino médio integrado é ousada ao buscar construir sujeitos 

emancipados, criativos e leitores críticos da sua realidade e da realidade onde vivenciam 

e que dispõem de consciência de que podem agir sobre essas realidades, busca também 

superar com o individualismo que o capitalismo impõe, com o reconhecimento da 

interação social, além de focar a educação no sujeito e não só no mercado, sendo este 

sujeito da EJA o ponto de partida da aprendizagem, poder compreender e atuar com as 

bases técnico-científicas do processo produtivo. 

 Esclarecemos que aqui não se defende uma formação profissional em detrimento 

da formação geral, ou vice-versa, mas dá-se ênfase a integração entre educação 

profissional e educação básica tendo o trabalho como princípio educativo, pois para a 

classe trabalhadora a formação profissional permite a possibilidade de se apropriar de 

conhecimentos que os contribuam a estruturar-se com dignidade na vida produtiva, 

ademais, os jovens brasileiros nascidos nas classes menos favorecidas não podem ter o 

privilégio de adiar para depois da educação básica ou do ensino superior o ingresso na 

atividade econômica. (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005). 

 

Enquanto o Brasil for um país com as marcas de uma história escrita com a exploração 

dos trabalhadores, no qual estes não têm a certeza do seu dia seguinte, o sistema sócio-

político não pode afirmar que o ensino médio primeiro deve ‘formar para a vida’, 

enquanto a profissionalização fica para depois. A classe trabalhadora brasileira e seus 

filhos não podem esperar por essas condições porque a preocupação com a inserção na 

vida produtiva é algo que acontece assim que os jovens tomam consciência dos limites 

que sua relação de classe impõe aos seus projetos de vida. (RAMOS, 2004 p. 35). 

 

A educação profissional quando integrada a educação básica pode contribuir 

para a inserção do indivíduo no trabalho proporcionando com que o mesmo possa se 

manter na escola. De outro lado, não se deve negar aos trabalhadores o direito ao 

conhecimento que foi historicamente construído e que constitui um direito. 

Refletimos que o currículo busca agregar as pessoas que vão seguir tal currículo, 

pois, o currículo expõe o tipo de conhecimento considerado relevante justamente a 

partir de descrições sobre o tipo de pessoa que elas querem formar e para tipo de 

sociedade gostaria de contribuir para sua construção. Que tipo de pessoa se deseja para 

um determinado tipo de sociedade? Talvez uma pessoa com características de 

competitividade, individualismo, otimizadora dos atuais modelos neoliberais de 



educação? Ou talvez a pessoa que seja crítica dos arranjos sociais que se encontra 

escrito nas teorias educacionais críticas? (Silva 1999).  

A questão de pesquisa que nos inquieta é: Por que algumas disciplinas, da formação 

geral, em especial a de química, vêm perdendo espaço no curso técnico em cozinha na 

modalidade Proeja no IFG câmpus Goiânia nos anos de 2006 a 2016? A outra questão 

é: Quais as atividades e metodológicas que foram desenvolvidas na química centrada 

nos sujeitos da EJA, portanto, considerando suas especificidades, aprendizagem e 

construção do currículo integrado? 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 

 O estudo sobre o currículo é necessário no meio cientifico e educacional, pois 

afirma Silva (1999), o currículo é parte delimitada de um espaço, território, é relação de 

poder, é trajetória, ato de partir de um lugar para outro, relativamente distante, e o 

resultado desse ato, percurso, é autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo 

se estabelece nossa identidade, é texto, discurso, documento, é documento de 

identidade. Portanto, pretendemos estudar como o ensino de química no currículo é 

concebido e implementado e vem sendo alterado no Proeja técnico em cozinha do IFG- 

campus Goiânia e técnico em serviços de alimentação ao longo dos anos de 2006 a 

2016. 

 Compreendemos que o currículo tem relação com o poder é o resultado de um 

processo que envolve conflitos e disputas em torno de quais conhecimentos deviam 

fazer parte do currículo, como essa disciplina e não outra acabou se inserindo no 

currículo, como esse tópico entrou e não outro, porque essa forma de organizar e não 

outra qual carga horária e não outra, e, quais os valores, pensamentos e interesses 

sociais envolvidos nesse processo seletivo. Além disto, é a relação entre organização 

curricular e o poder que direciona com que seja realizado algum tipo de alteração 

curricular e implique modificações também nos princípios de poder. 

 

 

 

 



PROBLEMA 

 

O problema de nossa pesquisa que nos inquieta é: Por que algumas disciplinas, da 

formação geral, em especial química, vêm perdendo espaço no curso técnico em 

cozinha na modalidade Proeja no IFG campus Goiânia nos anos de 2006 a 2016? Quais 

experiências foram desenvolvidas neste período com o esforço de estabelecer a 

integração, o processo de ensino aprendizagem reconhecendo as especificidades do 

público da EJA, por meio, da química e/ou com outras disciplinas? 

 

Objetivo geral 

Analisar a proposta curricular pedagógica do Proeja no IFG câmpus Goiânia no ano 

de 2006 a 2016. Elencar as experiências de integração por meio do ensino de 

química. 

 

 

Objetivos Específicos 

 Expor o histórico do Proeja, circunscrevendo e localizando o leitor sobre o 

tema em questão. 

 Analisar a proposta curricular do curso técnico em cozinha e serviços de 

alimentação no IFG câmpus Goiânia. 

 Registrar as experiências que foram desenvolvidas na busca de construção da 

integração da química com outras disciplinas no curso técnico em serviços 

de alimentação e/ou no próprio ensino de química. 

 

 

METODOLOGIA 

 

 Ao partir da natureza desse estudo de pesquisa, optamos pela abordagem 

quantitativa, que considera os sujeitos, o subjetivo, e que a realidade não e neutra. 

Lüdke e André (2013) enfatiza que o conceito de pesquisa qualitativa vem sendo pouco 

discutido entre estudiosos da área, gerando críticas, como por exemplo, que qualitativo 

é sinônimo de não quantitativo. Contraponto essa questão os autores entendem que 

quantitativo e qualitativo estão de forma singulares relacionados, logo ao fazer uma 



pesquisa podemos nos apropriar dos dados quantitativos, mas que, na análise desses 

dados, estarão presentes as representações de referência, dos valores, da visão de mundo 

do pesquisador e dos pesquisados, portanto, a demarcação qualitativa.  

 Para o início da pesquisa, partimos da análise bibliográfica e documental.  

 

A pesquisa documental trilha os mesmos caminhos da pesquisa bibliográfica, 

não sendo fácil por vezes distingui-las. A pesquisa bibliográfica utiliza fontes 

constituídas por material já elaborado, constituído basicamente por livros e 

artigos científicos localizados em bibliotecas. A pesquisa documental recorre 

a fontes mais diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, tais como: 

tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, 

filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de empresas, vídeos de 

programas de televisão, etc. (MATOS; VIEIRA, 2002, p. 40). 

 

Usamos fontes documentais, tais como leis, decretos, o Documento Base do Proeja, 

além de livros, teses, dissertações e artigos produzidos sobre a temática, e projetos 

elaborados no curso. A análise documental pode-se constituir num passo estratégico 

para selecionar, tratar e interpretar as informações presentes nos documentos estudados, 

estes documentos são fontes de dados que se podem retirar as evidências que dão 

fundamentos as afirmativas e declarações do pesquisador. Constituem material de 

informação. Não somente uma fonte de informativa contextualizada, mas também 

emergem num determinado contexto que fornece informações ao mesmo tempo deste 

mesmo entrelaçar de contextos. Ademais, caso seja necessário, para análise e resposta a 

pergunta de pesquisa, pode se acercar de forma complementa de outras técnicas de 

coleta de dados. (LÜDKE e ANDRÉ, 2013). 

 Vale lembrar que o autor da presente pesquisa é graduando em química 

bacharelado na instituição pesquisada, tendo contato com alguns professores que 

participaram da implantação do Proeja, além disso, participa do projeto de pesquisa 

Obeduc/Capes-núcleo IFG
1
, sobre o Proeja, onde serão coletados vários materiais para a 

construção da pesquisa ademais está cadastrado em pesquisa no Gepex – (Gerência de 

Pesquisa, Pós- Graduação e Extensão) câmpus Goiânia. Entendemos a pesquisa como 

                                                           
1 “O projeto tem como centralidade o fortalecimento, consolidação e aprofundamento das pesquisas no 

âmbito da EJA integrada à educação profissional, realizadas a partir da rede constituída pelo Edital nº 

3/2006 Proeja Capes-Setec. Busca estabelecer diálogos entre a produção dos Programas de Pós-

Graduação em educação da UFG, UFES, UnB e gestores e profissionais da escola básica envolvidos com 

as políticas e ações da EJA nas diferentes configurações de sua oferta, assumida pelas redes públicas nos 

sistemas municipais, estadual, distrital e federal e suas relações com o mundo do trabalho.” (OBEDUC, 

2012, p. 7). 



processo, mesmo tendo uma hipótese formulada e um objetivo definido pode ocorrer 

modificações e/ou reformulações à medida que vão avançando os trabalhos de campo e 

as análises de dados. 

 

Referencial Teórico 

 O que ensinar? De acordo com Silva (1999) essa pergunta, a princípio as teorias 

do currículo tentam responder. Concebida nas perspectivas tradicionais como uma 

questão simplesmente técnica, ela se tornaria mais complexa na medida em que as 

teorias críticas passavam a conceber o currículo como um campo ético e moral. Nas 

perspectivas tradicionais a resposta se concentrava na questão de como ensinar, ou seja, 

discutir as melhores e mais eficientes formas de organizar o currículo. 

 As teorias críticas iriam contestar, de forma radical, esse raciocínio, questiona-se 

o conhecimento corporificado no currículo. As teorias críticas perguntam: por que esse 

conhecimento faz parte do currículo e não outro? Por que alguns conhecimentos são 

considerados válidos e não outros? Quais são os interesses e as relações de poder que 

fazem com que determinados conhecimentos acabem fazendo parte do currículo, 

enquanto outros são excluídos?   

 Para discutir essas questões e a questão que envolve a pesquisa, vamos utilizar 

as teorizações de autores como Freire, também, será utilizada para a presente pesquisa 

autores como: Frigotto; Ramos; Ciavatta entre outros, além do documento oficial - 

Documento Base do PROEJA.  

Cronograma  

Mês/Tarefa 1 2 3 4 5 6 

Pesquisa Bibliográfica X X X    

Leitura das 

bibliografias  

X X X X   

Sistematização dos 

dados 

X X /x    

Análise dos projetos de 

curso 

   X   



Redação e finalização X X X X X x 
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