
RELATÓRIO DE PROPOSTA (S) DE INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

ESTÁGIO DOCÊNCIA - PROGRAMA OBEDUC 

 

Bolsista Mestranda: Heliane Braga Coelho 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Maria Emília de Castro Rodrigues 

Linha de pesquisa: Educação, Trabalho e Movimentos Sociais do 

Programa de Pós-Graduação em Educação, da Faculdade de Educação 

da Universidade Federal de Goiás 

 

Projeto: “Desafio da educação de jovens e adultos integrada à educação profissional: identidade dos 

sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais” 

Período: 1º de outubro de 2016 a 30 de março de 2017 

 

Um dos principais desafios político-pedagógicos dos Institutos Federais citados, à priori, no 

Documento Base do Proeja, que é a consolidação de um “projeto que busque não apenas a inclusão nessa 

sociedade desigual, (…) mas que vise uma escola vinculada ao mundo do trabalho numa perspectiva 

radicalmente democrática e de justiça social.” (BRASIL, 2007, p. 8).  

Enquanto pesquisadora e bolsista do Obeduc foram desenvolvidas cinco atividades 

interventivas com o objetivo de promover uma educação com qualidade social aos jovens e adultos 

trabalhadores matriculados no IFG-Câmpus Inhumas, além de um momento de formação pedagógica para 

os educadores da EJA. 

 

 

 

Atividades desenvolvidas: 2016-2017  

 

1. Reestruturação da Proposta Pedagógica do Curso da Educação Profissional Técnica 

Integrada ao Ensino Médio em Panificação, na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos (Período: setembro/2016 a agosto/2017) 

Considerando a importância de um currículo integrador de diversos conhecimentos e 

questionador da realidade social, “nenhuma pedagogia realmente libertadora pode ficar distante dos 

oprimidos [...]. Os oprimidos hão de ser o exemplo para si mesmo, na luta por sua redenção” (FREIRE, 

2011, p. 56) o IFG instituiu, mediante a Resolução CONSUP/IFG de nº 008, de 30 de março de 2017, o 

Regulamento Acadêmico dos Cursos da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA), que estabelece normas de funcionamento dos cursos 

dessa modalidade oferecidos nos campi. Atendendo a essa exigência, a Chefia de Áreas Acadêmicas do 

IFG Inhumas compôs a equipe técnica de reestruturação da Proposta Pedagógica do Curso Técnico em 

Panificação. 

As principais alterações foram a redução do curso de 4 anos para 3 anos, certificação 

intermediária como Masseiro (CBO 8483-15) e inclusão das disciplinas integradoras, fundamentais para a 

formação integral do discente e que favoreçam a apropriação ativa dos temas e conteúdos que fazem parte 

do processo de ensino-aprendizagem.  

O novo plano buscou aproximar-se da legislação vigente da Educação Profissional e do 

Programa de Integração da Educação Profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – EJA 

(BRASIL, 1996, 2006, 2008, 2012) com o Catálogo Nacional dos Cursos Técnicos e com as legislações 

acadêmicas do IFG (IFG, 2016, 2017), para evitar uma prática reducionista da escola a um 

economicismo/tecnicismo, que considera os sujeitos apenas como fatores de produção.   

A finalidade principal dessa reestruturação é evitar uma formação baseada na transmissão de 

conhecimentos e nos interesses dos grupos hegemônicos e a desconsideração de conteúdos que 

possibilitam reflexões sobre a estrutura da sociedade e suas implicações, condicionam os sujeitos sociais a 



uma única visão de mundo. A educação como transmissão/adaptação restringe as possibilidades de novas 

alternativas e formas de vida, produzidas pelas relações sociais submetidas ao ditame técnico-econômico. 

Essa conformação situa-se na contramão das propostas emancipatórias, as quais buscam (re)conhecer nos 

sujeitos características humanitárias que possibilitam o desenvolvimento de processos reflexivos e 

participativos por meio do protagonismo deles próprios, podendo desencadear, dessa maneira, o 

fortalecimento de ações direcionadas à transformação social.  

                 As mudanças realizadas no PPC buscou atender os princípios educativos que consideram ações 

pedagógicas que viabilizem a formação crítica dos sujeitos e a necessidade de construir currículos que 

atendam as especificidades e particularidades dos sujeitos da EJA. Dá ênfase às ideias do educador Paulo 

Freire (1992) sobre a importância da democratização da escola, dos conteúdos e do ensino na luta em prol 

da consequente democratização da sociedade a partir de movimentos que desvelam as contradições que 

constituem as relações sociais e condicionam o papel dos sujeitos na sociedade. 

Na sua fundamentação teórica considerou as dimensões ontológicas e alienantes do trabalho, 

os princípios de emancipação e adaptação na educação, bem como as tensões e contradições entre o 

capital e o trabalho, a educação e o mundo do trabalho, na tentativa de problematizar, politizar e alterar a 

realidade do espaço escolar a fim de contribuir para o fortalecimento da formação humana na interface 

educação básica e profissionalizante (Ver documento). 

 

 

 

2. Elaboração de um panfleto para divulgação do Processo Seletivo de Matrículas – EJA 

2017/2 
 

 

 Cartaz de divulgação de matrículas elaborado em 2017-1 (Autora: Heliane Braga Coelho) 

Mediante um trabalho colaborativo de divulgação nos espaços públicos e mídias virtuais foram 

realizadas mais de 30 matrículas no curso técnico em Panificação em 2017-2. 

 



3. 
1
Organização de um momento de formação pedagógica para os professores que atuam no 

Curso da Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA)  

 

 

Convite elaborado para divulgação (Autora: Heliane Braga Coelho, em maio/2017) 

 

Título: EJA: Desafios da docência na formação do jovem e adulto trabalhador 

Carga Horária: 4h 

 

Objetivos:  

 

 propor momentos de reflexão sobre os processos de construção e redimensionamento da prática 

docente dos/as professoras/es que atuam no Curso Técnico Integrado em Panificação na 

modalidade EJA; 

 problematizar a importância da formação continuada na especificidade desta modalidade de 

ensino, já que a maioria do corpo docente não teve a oportunidade desse componente curricular 

em sua formação inicial; 

 promover formação ético-político-pedagógica, conjugando as dimensões da formação humana 

integral,  das identidades dos sujeitos, da gestão coletiva do trabalho, da construção de currículo 

integrado e mundo do trabalho, buscando a efetiva formação dos sujeitos jovens e adultos 

trabalhadores;  

 apresentar estratégias inovadoras de metodologias e processos de avaliação para a modalidade 

EJA. 

                                                           
1
 Esse momento de formação estava previsto para o início do ano na Semana Pedagógica, mas por dificuldade de agenda foi 

prorrogado para o mês de maio/2017. 



 

Período de Inscrições: 10/04/2017 a 25/04/2017  

Data prevista para  realização: 26/04/2017    Data de realização: 17/05/2017  

Palestrante: Profª. Drª. Claudia Borges Costa  

 

- Participaram professores, servidores técnico-administrativos e representantes da comunidade local. 

 

Coordenadora do evento: 

Maria Angélica Peixoto 

 

Equipe de apoio:  

- Gabriel José Vital dos Reis - Colaborador  

- Heliane Braga Coelho - Organizadora  

- Alessandra Maria Ferreira Souza- Monitora 

- Lorena Fernandes Batista - Monitora 

- Sílvia Cristina Dorneles de Morais -Organizadora 

 

Depoimento da Coordenadora Pedagógica do Curso técnico em Panificação na modalidade EJA:  

"Minha avaliação da atividade é muito positiva. A professora Cláudia contribuiu para uma percepção 

mais ampliada dos limites e possibilidades da Educação de Jovens e Adultos. Ela destacou que o 

educando da EJA é um trabalhador, sendo necessário adequar metodologias e processos avaliativos a 

esses alunos. Durante a palestra, ela apresentou uma panorama geral da situação da EJA na atualidade 

e reforçou que o educador deve tomar a prática docente como prática política", analisou a professora do 

Câmpus Inhumas Maria Angélica. 

Os questionamentos mais recorrentes dos participantes foram relacionados à questão da 

evasão, às metodologias de ensino e às dificuldades em reconhecer que as metodologias adotadas nessa 

modalidade precisam considerar que o educando está submetido a uma jornada de aprendizagem e a uma 

jornada de trabalho, o que pode ser inconciliável, caso o educador não saiba dosar. (Nota site IFG-câmpus 

Inhumas) 

 

Depoimentos de professores no momento de formação realizado pela Profª Claudia Borges Costa, 

intitulado: “Diálogos sobre os sujeitos, os saberes e o conhecimento na EJA integrada à Educação 

Profissional”, no dia 17 de maio, no IFG-câmpus Inhumas   

 

“Precisamos sempre ter a colaboração de outros olhares para melhorar a nossa prática. Já tivemos a 

oportunidade de fazer um curso de capacitação que foi organizado pelo Instituto Federal. Daqui do 

câmpus Inhumas apenas dois professores e um técnico participaram juntamente com outros servidores do 

IFG. Sempre coloco, de forma recorrente, que, quando lidamos com o público de jovens e adultos, 

enquanto educadores precisamos considerar que eles têm dupla jornada. Primeiro, a jornada de 

trabalhador, porque, de fato, são trabalhadores. No semestre passado, ao trabalhar com a turma da EJA em 

curso, elaborei um questionário para entender a trajetória diária, de vida de cada um deles. E, o que ficou 

evidenciado, é que a maioria deles levanta muito cedo e dorme tarde, com intervalos muito curtos. Então, 

o professor tem que ter essa sensibilidade de planejar as suas aulas considerando essa realidade. Porque, 

senão, teremos o insucesso como destino certo. Segundo, a jornada de estudante. Por isso, sempre lembro 

quando estou em sala de aula que a jornada de aprendizagem tem que acontecer agora, na sala de aula 

porque pouco tempo terá fora dela. Já que ele é trabalhador, é pai, é mãe, é avó, é avô. São múltiplas as 

realidades que temos aqui. A maioria de nossos alunos excedem 9 horas de trabalho, e geralmente chegam 

aqui atrasados. É preciso dar atenção a essa especificidade. E há muitos que têm dois trabalhos, além de 

ter uma atividade no primeiro turno, eles tem outra atividade no segundo turno, ou seja, eles têm uma 

pressão a mais devido as duas funções. Esse diagnóstico é muito importante para conhecer esses sujeitos. 



Quem são? Onde trabalham? De onde eles vêm? Esse diagnóstico o professor tem que conhecer pra que 

sua prática seja carregada de sentido para o educando.” Professora Maria Angélica (Coordenadora do 

curso Panificação no 2º/semestre 2016, em 17/05/2017) 

 

“Sobre as políticas públicas para a modalidade, o Instituto Federal de Goiás aprovou recentemente, as 

diretrizes curriculares para a EJA, tanto que na reformulação do PPC de Panificação, procuramos trazer 

os fundamentos, as concepções que a instituição está tomando nesse campo, as diretrizes para a 

reformulação dos projetos, apresentando a possibilidade de disciplinas temáticas e integradoras, 

articulando os conhecimentos da formação geral com a área técnica. O IFG tem avançado nessa 

perspectiva. Nos outros câmpus como tem sido esse movimento, e quais as dificuldades de pensar essas 

concepções, principalmente sobre o currículo integrado na rede, nas experiências de formação com os 

professores?” Professora Thaísa Lemos (Chefe do Departamento de Áreas Acadêmicas – 

17/05/2017))  

 

“O currículo integrado é uma questão séria que os educadores precisam enfrentar. É impossível fazer essa 

discussão sem planejamento. Mesmo estando no PDI, os câmpus ainda enfrentam desafios na sua 

efetivação. Os professores precisam pensar os currículos e formas de ministrar aulas compartilhadas. 

Mesmo que cada professor faça a discussão de conteúdos integrados na sala de aula, é preciso pensar na 

possibilidade de momentos de estudos, na flexibilidade do currículo porque na Educação de Jovens e 

Adultos nós temos leis que nos respaldo. Precisamos desconstruir essa estrutura que está aí porque, senão, 

ficaremos somente na tentativa individual de cada um, o que não é suficiente. Sabemos que podemos 

avançar. Já temos uma história de mais de 10 anos de tentativa a partir do Proeja. Precisamos pensar em 

rede, envolver reitoria e demais câmpus, convergindo forças para perceber o que é a Educação de Jovens 

e Adultos, e a especificidade que caracteriza essa modalidade. Talvez seja essa possibilidade que está 

faltando para encher as nossas turmas de educandos jovens e adultos trabalhadores.” Professora Claúdia 

Borges Costa (17/05/2017)  

“Em relação ao nosso público, aos nossos sujeitos uma questão relacionada a partir de um diagnóstico 

quantitativo e qualitativo, pode-se dizer o que seja de mais negativo, é o número de alunos que tem 

diminuído gradativamente ao longo dos anos. Desde o primeiro curso voltado para manutenção e suporte 

em Informática que iniciava com turmas de até 35 alunos, hoje, somando as turmas do curso de 

Panificação, resumem-se a apenas sete alunos, contando que alguns faltam muito, outros concluem 

dependências ou semiabandonaram. Temos trabalhado com a possibilidade de juntar turmas, mesmo 

estando em períodos diferentes. Desses, a maioria é conservadora. Ainda traz a ideia de educação pouco 

participativa, embora eles sejam componentes da mesa, mas muito de uma educação ainda voltada para a 

ideia que se tinha do professor como centro da aula, aquele que explica o conteúdo e passa tarefa no 

quadro. Ao mesmo tempo, o professor tem procurado ministrar uma aula mais dialogada, de forma mais 

simples, fazendo com que eles participem mais, sejam mais sujeitos da aula, acaba ficando um pouco 

vago. Os alunos ficam esperando aquela aula do jeito tradicional. Sabemos que temos que trabalhar a 

questão de gênero, de gerações, de conhecimentos culturais que eles trazem.  Mas o sistema é engessado e 

acaba sendo homogeneizador. Não tem muito como trabalhar as especificidades desses sujeitos. O 

bimestre é o mesmo pra todo mundo, o sistema de notas é o mesmo pra todo mundo, os prazos são os 

mesmos. Não conseguimos dar um destaque da EJA como seria necessário, muito do que a gente faz no 

ensino superior ou no ensino médio. Os Institutos Federais têm essa característica de trabalhar como uma 

diversidade de demandas, que vai desde o ensino médio com alunos a partir de 14 e 15 anos até aos 

jovens e adultos, cursos superiores, mestrados e até doutorados. Acaba que a nossa força de trabalho fique 

também perdida nesse sentido. Não há um corpo docente específico para a EJA, porque precisam atender 

o ensino superior e o ensino médio. Todos esses elementos acabam trazendo a ideia do desafio para a 

instituição. São tantos outros que acabamos sendo prejudicados nesse sentido, embora tentemos suprir 

algumas necessidades, trabalhar dentro de algumas possibilidades, sinto que estamos mais apagando 

incêndios do que construindo um projeto que atenda a essa realidade com sentido próprio. Como resolver 

essa realidade que nos afeta? Assim acabamos infringindo o próprio discurso pautado na Educação de 

Jovens e Adultos ligada às tradições da educação popular, de Vygotsky, Gramsci, Paulo Freire, Luckesi, 

Arroyo, por uma ideia de pensamento muito ligada ao tradicional, porque hoje vemos alunos pedindo 

mais facilidade das questões, exatamente para se manter no mercado de trabalho. Esse é outro fluxo que 



acaba nos oprimindo. Parece que estamos regredindo.” Professor Paulo Henrique Castanheira 

(17/05/2017) 

“Esse formato engessado nos Institutos Federais tem repercutido no número reduzido de educandos na 

sala de aula. No começo dos cursos tinham turmas que eram compostas de até 50 alunos e que depois 

foram se esvaziando, formando até seis alunos. Essa é uma realidade que se que estende nas escolas do 

estado e dos municípios, de fechamento de turmas e poucos alunos nas turmas da EJA. Esse público é 

diferenciado. Resolver o problema do sistema engessado não é suficiente. É claro que é preciso repensá-

lo. Temos que ir além. Envolver os governos e sociedade civil na perspectiva de buscar esse educando, de 

conscientizá-lo sobre o seu lugar de direito nos espaços educativos. Esse educando tem visão, uma 

concepção diferenciada daquela que nós temos de educação. Ele tem a visão do velho, do antigo de que o 

professor é o detector do conhecimento que passa tudo no quadro e ele é o copista. Tem um texto de Vera 

Barreto e José Carlos muito interessante, intitulado: Um sonho que não serve ao sonhador. Na visão dele a 

escola é aquela que ele deixou quando era criança ou adolescente. A escola que o professor sabia tudo e a 

criança era uma tábua rasa, que o conhecimento seria colocado na sua cabeça. Porque estamos num 

contexto em precisamos de sujeitos que tenha intervenção nessa sociedade, que saibam dizer sim, que 

saibam dizer não, que sejam cidadãos. E para isso, essa condição de cidadania ele precisa exercitar isso 

dentro da sala de aula. Ele precisa ser sujeito desse conhecimento, precisa produzir e dialogar sobre esse 

conhecimento. Ele precisa ter essa visão dialógica.  E é isso que, na verdade, devemos propor a ele. 

Desvencilhar, desconstruir essa ideia que ele tem é muito difícil. O texto traz justamente isso, a 

dificuldade dele desvencilhar dessa visão que ele tem pronta e acabada. É tão pronta e acabada na sua 

cabeça, que ele está lá fora, não está dentro dos Institutos, não está dentro das escolas porque pensa que 

não precisa mais daquilo. Por outro lado, nós temos que dialogar com o que ele precisa. O que ele 

precisa? De emprego. Para isso, ele tem que passar num concurso. Olha a cilada que a gente se mete na 

educação. Porque precisamos trabalhar essa concepção de direito, daquele que faz a intervenção na 

sociedade na condição emancipatória, mas ele também precisa sobreviver. Assim, os nossos cursos 

precisa propor condições para ele passar num concurso, para conseguir um emprego. Contudo, não 

podemos formá-lo somente para o mercado de trabalho, mas também não podemos deixar de dar 

subsídios para ele conseguir um emprego. Isso é extremamente contraditório. É o que vivenciamos todos 

os dias nas turmas da EJA. Por isso precisamos repensar o currículo, trazendo essa discussão para o 

trabalho num condição total. Mas é um assunto tão complicado, quando o aluno afirma que trabalha numa 

firma terceirizada e que não tem mais direito a nada. É uma questão que ele vai trazer e juntos podemos 

pensar: Que trabalho é esse? É um trabalho que o destitui da condição de ser humano, que tira a sua 

humanidade. Veja a cilada da contradição. Não podemos ignorar, mas discutir essa temática dentro da sala 

de aula, trabalhar isso, fazendo-os perceber que, por mais que tenha essa condição exploratória que ele 

está vivenciando, ele precisa se sentir sujeito desse trabalho e que é imprescindível para a sociedade. Ele 

precisa perceber e incorporar-se desse poder, inclusive para reivindicar os seus direitos e buscar outras 

condições.” Professora Claúdia Borges Costa (17/05/2017)  

 



 

https://www.ifg.edu.br/ultimas-noticias-campus-inhumas/2928-palestra-sobre-eja 
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https://www.ifg.edu.br/ultimas-noticias-campus-inhumas/2683-palestra-jovens-e-adultos-2 
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Professores, servidores técnico-administrativo e representantes da comunidade 

 

 

Profª Maria Angélica (Ex Coordª da EJA) e Profª Claudia Costa no momento da formação 

 

 



 

 

4. Atividades pedagógicas desenvolvidas junto aos professores e educandos do Curso da 

Educação Profissional Técnica Integrada ao Ensino Médio, na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (EJA)  Período: 2016/2 e 2017/1 

 

 Recepcionar os alunos dos cursos técnicos, EJA e superiores (calourada); 

 orientar os alunos de acordo com o Regulamento Discente e as Resoluções nº 19 e 22/2011; 

 participar na elaboração do Plano estratégico Institucional para Permanência e Êxito dos 

Estudantes do IFG, realizando diagnóstico das causas de evasão e retenção, e propondo ações 

pedagógicas, de modo a ampliar as possibilidades de permanência e êxito; 

 participar da Semana de Planejamento Pedagógico; 

 controlar a entrega e devolução dos livros didáticos aos discentes, mediante assinatura do termo 

de compromisso e responsabilidade com ciência dos pais; 

 desenvolver, sempre que possível, um trabalho de pesquisa cadastrado na Gepex, envolvendo os 

discentes; 

 participar de comissões para realização de eventos e programações culturais; 

 realizar eleições dos representantes de turmas, fomentando a participação e o protagonismo 

juvenil no câmpus; 

 acompanhar as ações realizadas pelo Grêmio Estudantil e CAA; 

 construir relatórios bimestrais e gráficos estatísticos de desempenho acadêmico dos alunos a 

serem compartilhados nos Conselhos de Classe; 

 controlar diariamente a frequência dos alunos dos cursos regulares e EJA; 

 contactar, fazendo uso do telefone e das diversas mídias, o (a) discente ou responsáveis para saber 

dos motivos da não frequência nas aulas, evitando possíveis casos de evasão; 

 realizar pesquisa de satisfação com os discentes, para avaliar aspectos pedagógicos, 

administrativos e de gestão, a fim de construir uma sinergia positiva no câmpus; 

 propor momentos individuais e coletivos com os pais e/ou alunos para orientações 

psicopedagógicas e análise do desempenho acadêmico do discente; 



 divulgar e acompanhar as monitorias; 

 acompanhar a recuperação contínua e as dependências; 

 interagir com as coordenações de curso, visando dinamizar as ações da Capedisc para um melhor 

atendimento aos pais e alunos; 

 articular com a Coordenação de Assistência Estudantil o acompanhamento psicossocial dos 

discentes; 

 participar das reuniões do Conselho Departamental e demais de iniciativa da gestão do câmpus; 

 desenvolver, em parceria com a CAE, projeto educativo de combate ao uso de cigarros e 

substâncias psicoativas; 

 intensificar, em parceria com as coordenações e docentes, a realização de eventos esportivos, 

culturais e científicos; 

 valorizar e divulgar os “jovens talentos”; 

 fortalecer a participação dos pais na escola por meio de reuniões, palestras e eventos 

esportivos/culturais; 

 divulgar em banners os projetos de iniciação científica e seus resultados, destacando a 

participação dos alunos e professores orientadores... 

 

 

Equipe: 

 

Heliane Braga Coelho – Pedagoga 

Alex Bandeira Barra – Psicólogo 

Reginaldo de Fátima Gomes Pacheco – Assistente Administrativo 

 


