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O presente texto vem discutir sobre os avanços, limites, 

contradições e perspectivas da implementação do Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade 

de Jovens e Adultos, na Formação Inicial e Continuada com Ensino 

Fundamental PROEJA-FIC/PRONATEC na Escola Municipal Joel Marcelino de 

Oliveira no ano de 2013. O recorte realizado concentrou-se na formação 

continuada com foco nos conceitos sobre o trabalho, trabalho como princípio 

educativo, currículo integrado e mundo do trabalho. 

No primeiro semestre de 2013 ocorreram as primeiras experiências 

com a implementação do PROEJA-FIC/PRONATEC nas 10 escolas da Rede 

Municipal de Educação da cidade de Goiânia. Os professores efetivos das 

referidas escolas tiveram o primeiro contato com a implementação do 

Programa na formação realizada no mês de janeiro, na Universidade Federal 

de Goiás. Na oportunidade foram apresentados o Programa e a proposta de 

estudo. Os professores receberam uma coletânea de textos para ser lido e 

discutido durante o planejamento e os horários de estudos. 

Os avanços com o PROEJA para modalidade EAJA constitui em 

construir um currículo integrado entre a Educação Básica e a Educação 

Profissional na perspectiva da Escola Politécnica. Dessa forma busca a 

superação da dualidade trabalho manual e intelectual, assumindo o trabalho na 

sua perspectiva criadora e não alienante. 

Constatou-se uma grande expectativa e incertezas dos professores 

da referida Unidade Educacional quanto à materialização das ações 

pedagógicas, a saber: horários de aulas; regência compartilhada e momentos 

de estudos. 



Nesse sentido vale destacar alguns apontamentos na formação e 

prática pedagógica na U.E Joel Marcelino de Oliveira nos cursos de Informática 

e Modelagem. Nos encontros quinzenais ocorreram discussões sobre a 

Proposta Político- Pedagógica da EAJA (Goiânia, 2010-2013), focalizando nos 

princípios e eixos norteadores, buscando maior esclarecimento sobre a 

organização curricular por Tema Gerador, Eixo Temático e Projeto Ensino 

Aprendizagem. O coletivo de professores orientados pela coordenação 

pedagógica e pelo orientador formador sobre as opções metodológicas acima 

citadas optaram em trabalhar a metodologia de eixo temático. Destarte, o eixo 

temático, Cidadania e Trabalho, foi escolhido por meio da análise da avaliação 

diagnóstica e pelas discussões no planejamento pedagógico. 

Verificou-se a necessidade de articular os planejamentos quinzenais, 

os horários de estudos e as aulas na perspectiva do currículo integrado.  

Os planejamentos quinzenais com a dispensa de educandos foi uma 

ação que possibilitou a realização da formação continuada. Nesse momento de 

reflexão e ação, foram propostas diferentes estratégias de estudo pelo 

orientador formador, juntamente com a coordenadora pedagógica, ou seja, 

tentativas de consolidar o currículo integrado. 

No ‘currículo integrado’, conhecimentos de formação geral e 
específicos para o exercício profissional também se integram. Um 
conceito específico não é abordado de forma técnica e instrumental, 
mas visando a compreendê-lo como construção histórico-cultural no 
processo de desenvolvimento da ciência com finalidades produtivas. 
(RAMOS, 2009, p.2). 
 

Nesse sentido, a formação dos profissionais na U.E Joel Marcelino 

de Oliveira foi ressignificada no segundo semestre por meio da análise crítica 

discutida pelo orientador formador, juntamente com coordenadora pedagógica, 

acerca das ações pedagógicas desenvolvidas no primeiro semestre de 2013.  

Assim, foi estruturado um plano de formação específico para a 

Unidade Educacional acima citada, onde foram abordados os temas sobre 

trabalho e currículo integrado e a leitura do livro Pedagogia da Autonomia do 

autor Paulo Freire. 

Os professores avaliaram os pontos positivos e as fragilidades na 

implementação do PROEJA e destacaram a dificuldade de articular os 

conhecimentos dos componentes curriculares com a educação profissional, 

enfatizaram os atrasos na contratação dos professores da Educação 



Profissional, a falta de material, principalmente no curso de Modelagem. No 

segundo semestre o desafio é lidar com grande número de educandos 

evadidos ou afastados. 

Diante do relato supramencionado é relevante refletir dialeticamente 

sobre o currículo integrado a partir das subjetividades dos sujeitos, dialogando 

com os autores do marxismo. 

Sabe-se que os sujeitos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

constituem-se como homem histórico, social e cultural os quais foram 

constituídos devido às transformações históricas da sociedade que 

configuraram cenários econômicos e contemporâneos. Os mesmos presenciam 

problemas sociais nos países em desenvolvimento, caso do Brasil, como: 

discrepância na distribuição de renda, desigualdades sociais, alto índice de 

analfabetismo, fome, péssimo funcionamento do sistema único de saúde, 

violência, precariedade do mundo familiar, corrupção, desvio de verbas, 

estranhamento/alienação do trabalho com a própria vida, luta pelas carências 

básicas (comer, beber, vestir, habitar e educar) em decorrência do descaso do 

Poder Público que atende aos ideais dos capitalistas burgueses. Esses fatores 

contribuem para alienação e atraso na escolaridade da maioria dos jovens 

brasileiros que desistem de estudar e passam a trabalhar para a subsistência 

da família ou para consumir o mínimo de mercadoria. 

A carência dos educandos pelo conhecimento crítico e emancipador 

é um dos aspectos que a 1Proposta Político-Pedagógica da EAJA (2010-2013) 

pretende superar. Vale destacar que essa P.P.P caracteriza-se pela intrínseca 

relação entre organização curricular, eixos (a identidade, a cidadania, o 

trabalho e a cultura), princípios (conhecimento, linguagem, aprendizagem e 

trabalho coletivo), objetivos, metodologia (eixo temático, projeto de ensino e 

aprendizagem e temas geradores) e avaliação, numa perspectiva dialética.  

A Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos - EAJA está 
intrinsecamente voltada para inclusão de pessoas em contextos: 
social, econômico, cultural e geracional diferenciados. Nessa 
perspectiva, ela se relaciona à educação popular, visando a 
emancipação dos sujeitos. Oferece flexibilidade no horário de início e 
término da jornada diária, respeitando as condições do educando, 
sem comprometer a qualidade do ensino ou ferir os dispositivos 
legais. (Goiânia, P.P.P da EAJA, 2010-2013, p.10). 

                                                           
1
 A Rede Municipal de Educação de Goiânia era organizada até em 2013, na modalidade de Educação de 

Adolescentes, Jovens e Adultos dentro do Ensino Fundamental. Em 2013 ocorreu alteração para 

Educação de Jovens e Adultos.  



 

Assim, a proposta da EAJA é garantir acesso aos saberes e 

conhecimentos com condições específicas e indispensáveis para a vida cidadã 

e para o mundo do trabalho. Tem como ponto de partida a realidade social dos 

educandos, mas o que se verifica é uma hierarquização dos conteúdos que 

não dialoga com o corpo, com os anseios, expectativas dos educandos 

trabalhadores no sentido ético, humano e solidário.  

         Este texto teve, ainda, o intuito de discutir a realidade desejada na EAJA, 

mas o propósito é conhecer ainda mais esse sujeito educando trabalhador na 

relação do seu corpo com o mundo do trabalho. Assim, é possível elaborar 

algumas hipóteses, após o referido aprofundamento para propor um projeto de 

educação de jovens e adultos na perspectiva do currículo integrado, pois, 

nosso objetivo é dialogar com a subjetividade desses educando da EJA que 

busca a escola para dar continuidade em seus estudos, legitimar uma 

identidade ou para atender os estereótipos do mercado de trabalho 

consumista.  

Portanto, a corporeidade é a conscientização desse trabalhador em 

busca de um corpo omnilateral. Esse processo de emancipação é viável na 

perspectiva de uma escola politécnica que tem como principio um projeto social 

para materializar um currículo integrado. Parabéns ao coletivo da EAJA da 

Unidade Joel Marcelino em prol de uma Educação cheia de sentidos por meio 

da efetivação das ações pedagógicas do PROEJA-FIC/PRONATEC.  
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