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Não há docência sem discência. (Paulo Freire, 1996) 

 

EAJA: UMA ESPERANÇA PARA O EDUCANDO TRABALHADOR 

 

Estou como orientador formador 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, desde março do ano de 2013. Como sujeito social e da EAJA, tenho o compromisso de 

defender uma Educação Pública de qualidade. 

O objetivo é contribuir para discussão do Currículo Integrado, com leituras críticas, 

promover o diálogo dos professores da Educação Básica com a Educação Profissional (curso de 

Modelagem e o Curso de Informática) em prol de uma aprendizagem significativa para o educando 

trabalhador cidadão, em busca de uma formação completa para leitura do mundo.    

Inicialmente, vale destacar o papel da equipe gestora, diretor Paulo, coordenadora 

pedagógica Gláucia, coordenadora de turno, Maria Aparecida, orientadora escolar, Selma, pelo trato 

humano democrático na referida escola e pelo acolhimento ético e a sensibilidade depositada aos 

sujeitos da EAJA (professores, professoras, servidores administrativos, apoio pedagógico, educandos e 

a comunidade do Setor Finsocial).  

Nesse sentido, os professores, assim como os educandos, buscam o conhecimento mais 

aprofundado por meio dos estudos e do diálogo. É nesse diálogo crítico, criativo e pesquisa 

permanente que as propostas são refletidas e consolidadas.  

A ação acima tornou se viável, pois os planejamentos quinzenais com a dispensa de 

educandos foi uma ação que possibilitou a realização da formação continuada dos professores. Nesse 

ambiente  de reflexão, ação e reflexão, foram propostas diferentes estratégias de estudo pelo orientador 

formador, juntamente com a coordenadora pedagógica, ou seja, tentativas de consolidar o Currículo 

Integrado. 

Assim 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 os 

princípios e eixos norteadores, buscando maior esclarecimento sobre a organização curricular por 

Tema Gerador, Eixo Temático e Projeto Ensino Aprendizagem. Também foram aprofundados os 

conceitos de Trabalho e Cidadania e a realização do seminário sobre o livro “Pedagogia da Autonomia: 

saberes necessários à prática educativa” do célebre autor reconhecido mundialmente, o professor Paulo 

Freire. 

Em consonância com a formação no primeiro semestre de 2013 foi aplicado um 

questionário para conhecer o perfil do educando e também por meio da escuta pedagógica dos 

professores e de uma análise criteriosa e sistemática dos dados levantados realizados pela 

coordenadora Gláucia o coletivo optou em trabalhar o Eixo Temático Cidadania e Trabalho de forma 

Integrada. 



Nessa integração consolidou o trabalho com dois professores em uma mesma turma, 

conhecida como regência compartilhada, e os conhecimentos das disciplinas passaram a se integrar e 

dar sentido à aprendizagem.  

Por exemplo, a partir do diálogo entre os professores, principalmente nos horários de 

estudos, os conteúdos foram espiralados por meio do eixo temático Cidadania e Trabalho, ou seja, os 

10 professores (oito professores da Educação Básica e dois da Educação Profissional) que estão 

envolvidos no processo de ensino-aprendizagem buscam esse desafio de ampliar as fronteiras 

disciplinares em função da visão integradora interdisciplinar. 

Portanto, o intuito é discutir e lutar pela 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 e consolidar 

esse projeto de educação de jovens e adultos na perspectiva do Currículo Integrado, pois, nosso 

objetivo é dialogar com a subjetividade desses educando da EAJA para que os mesmos nunca percam 

a esperança em busca de uma vida melhor, menos alienante e mais humanizadora.  Parabenizo a 

Escola Joel Marcelino pelo comprometimento com a comunidade e pelas ações educacionais 

desenvolvidas por uma EAJA cheia de sentidos.  
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