
PROEJA  NO IF GOIANO: DESAFIOS E CONTIGÊNCIAS NO PERCURSO DA SUA 
CONSOLIDAÇÃO 

Introdução 
O Instituto Federal Goiano, ao integrar a 
Educação Profissional ao Ensino Médio na 
modalidade EJA, inova pedagogicamente sua 
concepção de Ensino Médio, em resposta aos 
diferentes sujeitos sociais para os quais se 
destina, por meio de um currículo integrador de 
conteúdos do mundo do trabalho e da prática 
social do aluno. No entanto, a experiência de 
implantação do Programa Nacional de Integração 
da Educação Profissional com a Educação Básica 
para Jovens e Adultos - PROEJA - no Câmpus 
Ceres, revelou alguns desafios e possibilidades 
para consolidar  e incluir esta nova modalidade de 
ensino no Instituto. Esta pesquisa tem como 
objetivo realizar uma análise prospectiva e 
retrospectiva da trajetória de implantação deste 
programa, sua expansão na educação profissional 
e técnica, visando responder à demanda social 
por políticas públicas perenes relacionadas à 
Educação de Jovens e Adultos,   definindo 
dimensões, caminhos e possíveis, oportunizando 
e contribuindo para a formação de cidadãos e 
profissionais qualificados que atendam à 
necessidade do mercado emergente, e ofereça 
uma melhor qualidade de vida estes jovens e 
adultos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodologia 
Na implantação do PROEJA  no IF Goiano,  
diferentes setores da sociedade foram ouvidos em 
um seminário que estabeleceu a área de 
formação para a criação do curso.  Foi realizada 
pesquisa de campo em várias cidades: Ceres, 
Carmo do Rio Verde, Itapaci, Rialma, entre outras. 
Com base nos resultados dessa pesquisa e no 
seminário que ouviu os diferentes setores da 
sociedade, ficou estabelecido que o curso a ser  
oferecido seria o Técnico em Agroindústria. Ao 
pensar no público alvo, que se diferenciava do 
público dos cursos regulares já oferecidos pela 
instituição, foi necessário desenvolver um novo 
currículo que viesse a atender a essa nova 
demanda. Era fundamental definir os novos 
conteúdos a serem ministrados e para ajudar 
nessa tarefa, foi convidada uma consultora na 
área de currículo para ampliar os estudos e 
discussões sobre este novo modelo curricular. 
Foram criados eixos que estruturaram a base do 
currículo, tais como: 1) Abordagem centrada nos 
elementos da vida cotidiana. 2) Conteúdos e 
metodologias contextualizadas. 3) Valorização da 
experiência de trabalho dos educandos na relação 
trabalho-educação. 4) Sistematização do 
conhecimento coletivo. 
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Resultados 
O PROEJA foi instituído pelo Decreto Federal n. 
5.478/2005 e posteriormente substituído pelo 
5.840/2006, que obrigou todas as instituições da 
Rede Federal de Educação Profissional e 
Tecnológica a destinarem no mínimo 10% das 
vagas existentes para o atendimento do público 
jovem e adulto. Segundo Rummert (2007b), o 
período compreendido entre 2003 a 2006, 
referente ao primeiro governo de Luiz Inácio Lula 
da Silva, traz para a educação dos trabalhadores 
jovens e adultos um destaque que não lhe havia 
sido conferido nos governos anteriores. Em 
relação à construção curricular, Santomé (1998) 
afirma: “O currículo globalizado e interdisciplinar 
converte-se em uma categoria capaz de agrupar 
uma ampla variedade de práticas educacionais 
desenvolvidas na sala de aula contribuindo para 
m e l h o r a r  o s p r o c e s s o s d e E n s i n o 
Aprendizagem.”(p.35) 
Na ótica de Di Pierro, a educação de jovens e 
adultos é convidada a reavaliar sua identidade e 
tradição.... 

Conclusão 
Ao analisar o caminhar deste curso, constatou-se 
que, apesar do curso ser noturno, o que atendia a   
este grupo social necessitado e de terem sido 
oferecidas possibilidades de acesso, permanência 
e  crescimento pessoal e profissional, surgiram 
obstáculos que afetaram a qualidade do curso, 
como: falta de infraestrutura no turno noturno 
(servidores e acompanhamento pedagógico); 
serviços de transporte e alimentação ineficientes; 
falta de preparo e capacitação dos docentes e de 
outros profissionais envolvidos no curso na área 
de EJA; falta de material pedagógico adequado; 
alto índice de evasão. A partir desses desafios, 
algumas alternativas foram buscadas: utilização 
do recurso do MEC para custear o transporte dos 
alunos; reuniões quinzenais e/ou mensais para 
t r o c a e a v a l i a ç ã o d a s e x p e r i ê n c i a s ; 
desenvolvimento de projetos interdisciplinares e 
capacitação dos professores internamente e na 
especialização. Portanto,  esta pesquisa terá 
outros pontos a serem trabalhados, buscando 
avaliar e determinar como está o nosso aluno do 
PROEJA, sob a ótica social, educacional e 
econômica, após efetivar seus estudos. 
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