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O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com Educação Básica 

na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Fundamental (Proeja-FIC) foi 

criado pelo governo federal, através do Decreto 5.840/2006, com o objetivo de integrar a 

Educação Básica (EB) com a Educação Profissional (EP), visando “[...] contribuir para a 

melhoria das condições de inserção social, econômica, política e cultural dos jovens e adultos 

que não concluíram o ensino fundamental. Assim, essa nova possibilidade educativa 

considera as especificidades do mundo do trabalho, mas não se restringe a elas” (BRASIL, 

2007, p. 20). O referido Decreto estabelece que o Programa pode ser desenvolvido nos 

sistemas estaduais e municipais de ensino, bem como em entidades educativas mantidas pelo 

sistema S.  

Diante dessas possibilidades de oferta, iniciou-se em Goiânia no de 2010 uma 

experiência do Proeja-FIC, que é fruto da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação 

(SME) de Goiânia e o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG). 

Essa primeira experiência começou com uma turma do curso de Auxiliar de Cozinha, 

desenvolvida inicialmente na Escola M.T.I.J.N.M no período noturno para os alunos da 

Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), que diferentemente do restante do país 

não se chama EJA. Esta diferença de EJA para EAJA decorre da presença de muitos alunos 

adolescentes em sala de aula, que buscam o ensino noturno cada vez mais cedo porque 

precisam começar a trabalhar. Para que essa primeira experiência acontecesse a SME de 

Goiânia disponibilizou sua estrutura física juntamente com os professores da EB, e o IFG 

disponibilizou os profissionais da EP para a realização do ensino específico. 
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Dois anos depois essa primeira turma se formou obtendo uma avaliação satisfatória, 

com pouca evasão e a maioria dos alunos conseguiu concluir o curso, de modo que grande 

parte deles seguiu estudando no Proeja do IFG, em nível médio. Assim, esta experiência foi 

renovada e estendida para mais nove escolas da SME, contando agora com o financiamento 

do Programa Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), assim a 

experiência passou a denominar-se Proeja-FIC/Pronatec. Todavia, cabe ressaltar que os 

princípios que orientaram essa experiência inovadora de integração da EB com a EP, foi 

desde o início os princípios do Proeja-FIC, cujo objetivo é proporcionar aos alunos da EJA 

uma formação humana e integral, de modo que possam concluir o ensino fundamental com 

uma qualificação para o mundo do trabalho, e principalmente, possam dar continuidade aos 

estudos. Ao contrário do Pronatec que oferece cursos aligeirados e totalmente desvinculados 

de uma formação continuada. Nessa expansão para mais nove escolas, além da SME de 

Goiânia e do IFG, o Proeja-FIC/Pronatec, contou nesse momento com mais uma parceiro: a 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás (FE/UFG), que ficou encarregada 

de realizar a formação dos profissionais envolvidos com o desenvolvimento do Proeja-FIC.  

A proposta de formação humana e integral desenvolvida pelo Proeja-FIC/Pronatec, 

pressupõe uma educação omnilateral, capaz de desenvolver nos alunos várias condições 

dentre elas física, mental, estética e lúdica. Segundo Frigotto (1996) estas condições devem 

satisfazer as “[...] múltiplas necessidades do ser humano no seu devenir histórico. Está, pois, 

no plano dos direitos que não podem ser mercantilizados e, quando isso ocorre, agride-se 

elementarmente a própria condição humana” (p.31-32), segundo o autor a intenção desta 

ampla educação é criar condições para os alunos perceberem que também são sujeitos 

criadores de cultura, produtores de conhecimentos, compreendendo que a vida não é algo 

estático, pronto e acabado, tendo desta forma condições de intervir para mudar a realidade na 

qual estão inseridos. 

Para cumprir com este objetivo e alcançar esta formação integral, o Proeja-

FIC/Pronatec busca romper com a dicotomia, entre a formação geral e a formação específica, 

historicamente tão presente na organização dos conteúdos curriculares. Assim, os conteúdos 

do processo de ensino e aprendizagem das escolas que desenvolveram a experiência do 

Proeja-FIC/Pronatec, foram organizados por meio do currículo integrado, o qual segundo 

Lotterman (2012) faz parte de uma concepção de educação que deve contemplar “[...] todas as 

formas de conhecimento produzidas pela atividade humana” (p. 21). Segundo o autor esta 

organização é uma visão progressista da educação, pois nela não haverá a separação entre os 
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conhecimentos historicamente sistematizados que a escola deve ensinar, e os conhecimentos 

que o aluno adquire “[...] no cotidiano das suas relações culturais e materiais” (Idem). 

Dessa forma, as dez escolas que participaram da experiência do Proeja-FIC/Pronatec 

organizaram seus currículos a partir de eixos temáticos, sempre fazendo previamente uma 

escuta aos educandos, através de questionários, plenárias e observações em sala de aula, para 

conhecer os temas de interesse dos alunos e advindos da sua realidade, a partir dos quais 

seriam organizados os conteúdos científicos que deveriam ser ensinados. Pois de acordo com 

Freire (1987), “[...] será a partir da situação presente, existencial, concreta, refletindo o 

conjunto de aspirações do povo, que poderemos organizar o conteúdo programático da 

situação ou da ação política, [...]” (p. 49). 

Assim, este trabalho é referente a pesquisa desenvolvida no Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação Científica (Pibic) no período de 2013/2015, que teve como objetivo 

acompanhar e avaliar a construção do currículo integrado na EJA, em escolas da SME de 

Goiânia, no curso do Proeja-FIC/Pronatec, à luz do referencial de Paulo Freire. Nesse sentido 

fizemos o acompanhamento e a avaliação desse processo de construção do currículo 

integrado, visando contribuir com a sistematização dos dados para o enriquecimento do 

acervo sobre a EJA em Goiás. Trata-se de um estudo de caso, em que fizemos a observação, o 

registro, a sistematização e a análise da formação continuada dos orientadores formadores e 

de professores do Proeja-FIC/Pronatec que ocorreu na FE/UFG, e in loco em uma escola da 

SME de Goiânia, com o acompanhamento da práxis educativa; análise documental e de 

questionários e entrevistas aplicados aos educandos, educadores e outros profissionais da 

escola.  

Teoricamente pautamo-nos, entre outros, no referencial freireano, marxiano e 

vygotskyano na análise dos dados. No desenvolvimento dessa pesquisa Pibic, acompanhamos, 

na FE/UFG nos anos de 2013 e 2014, a formação continuada dos orientadores formadores, 

dos professores pesquisadores representantes de cada uma das dez escolas que desenvolveram 

a experiência do Proeja-FIC/Pronatec na SME de Goiânia. No primeiro semestre de 2015, não 

havia a presença dos formadores, assim, demos continuidade ao acompanhamento da 

formação dos professores pesquisadores, dos coordenadores, apoios das Unidades Regionais 

de Educação (URE's), e in loco, a formação continuada dos professores, os planejamentos 

pedagógico, que são momentos fundamentais para a construção do currículo integrado, bem 

como o desenvolvimento das aulas compartilhadas na Escola M.T.I.J.N.M,  a fim de verificar 

como se dava a realização do currículo integrado nesta escola.  
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O Proeja-FIC/Pronatec ao integrar a EB com a EP no ensino fundamental contribuiu 

para que os educandos atribuíssem maior significado a esta etapa de ensino, percebendo assim 

as melhorias em sua qualificação de forma que despertassem o interesse em dar continuidade 

aos seus estudos. O desenvolvimento do currículo integrado, partiu do entendimento que uma 

formação integral é um direito de todos os trabalhadores, e a sua construção com a 

participação dos educandos contribuiu para romper com a visão tradicional de ensino, na qual 

eram meros receptores. A experiência do Proeja-FIC/Pronatec, na EAJA, atendeu aos alunos 

que não puderam frequentar a escola ou tiveram que abandona-la para trabalhar e garantir a 

sua sobrevivência. Nas escolas participantes dessa experiência verificou-se que o número de 

evasão foi menor em relação as outras turmas da EAJA. 

Todavia, mesmo diante dos resultados positivos alcançados com a experiência do 

Proeja-FIC/Pronatec, houve desde o início problemas de gestão e repasse dos recursos do 

governo federal por parte do IFG, o qual era responsável pela contratação do pessoal do 

ensino profissionalizante e aquisição de materiais de consumo para o desenvolvimento dos 

cursos nas escolas. Estas dificuldades acirraram-se e culminou com o fim da parceria do IFG, 

que decidiu sozinho fazer o encerramento do Programa, sem discutir com as instituições 

parceiras as razões de tal atitude. A partir desse momento a SME buscou diversas vezes, 

através de reuniões, por um entendimento com o IFG, porém sem obter sucesso até o presente 

momento. 
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