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RESUMO

A presente monografia intitulada: “Trajetória e implicações na implantação do 
PROEJA  FIC  no  IF-SC  Campus  Araranguá”  apresenta  o  percurso  de 
implantação  da  primeira  turma   na  modalidade  PROEJA FIC  do  Instituto 
Federal de Santa Catarina – Campus Araranguá. A construção deste trabalho se 
configura como um relato de como aconteceu este momento, o qual teve-se a 
oportunidade de acompanhar.  Faz parte dos textos apresentados, a pesquisa de 
interesse realizada na comunidade entorno para definição das áreas profissionais 
de  pretensão  para  o  lançamento  do  curso,  referencial  teórico  sobre  o  tema, 
entrevista com alunos e professores que atuam no curso ou estiveram envolvidos 
na formatação do projeto. 

Palavras-chave: PROEJA, Aluno, Educação, Oportunidade.



ABSTRACT

This monograph, "Trajectory and implications for the implementation of the IF-
FIC PROEJA SC Campus Araranguá" illustrates the process of implementation 
of the first class in the form PROEJA FIC Federal Institute of Santa Catarina - 
Campus Araranguá. The construction of this work is configured as an account of 
how this happened now, which we had the opportunity to follow. It is part of the 
texts  presented,  the  research  carried  out  in  the  community  of  interest 
surrounding areas to define the professional pretense to launch the course, the 
theoretical framework on the subject, interviews with students and teachers who 
work in progress or have been involved in shaping the project.

 Keywords: PROEJA, Student, Education, Opportunity
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1 INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta o caminho percorrido para abertura do PROEJA FIC no IFSC 

Campus Araranguá. Tem por objetivo descrever está trajetória, fazer o registro e mostrar as 

especificidades deste processo. Para isso, foi realizado levantameno bibliogŕafico, aplicação 

de questionário com alunos, e entrevista com professores.

Em épocas de tanta preocupação dos governantes em relação a expansão e oferta da 

educação, pode-se presenciar o esforço das instituições de ensino para garantir o acesso à 

educação de qualidade. Existe hoje vários programas educacionais voltados a formação do ser 

humano e dentre eles  destaca-se o PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos) que é objeto 

de nosso estudo, mas especificamente o PROEJA FIC do IFSC Câmpus Araranguá.

Em  linhas  gerais,  este  estudo  apresenta  uma  discussão  sobre  EJA,  Educação 

Profissional  e  implantação  de  cursos  PROEJA,  para  entendimento  desta   modalidade  de 

ensino.

Segundo Arroio (2005), “a EJA, em sua longa trajetória prioriza a inclusão social, 

política, cultural.  Hoje a EJA pode se pautar na educação como direito, em consideração ao 

grande esforço que os jovens e adultos fazem para voltar à escola, para garantir seu direito à 

educação, ao trabalho, à cidadania e à inclusão social.” Para que isso aconteça a escola quanto 

instituição e o poder público principalmente, devem implementar políticas educacionais que 

tornem esse direito real. Para Cury (2005, p.4), políticas de educação igualitárias respondem 

por  uma  educação  em  que  os  estudantes  possuem  os  mesmos  direitos,  sem  nenhuma 

discriminação, tendo direito ao acesso, à permanência e ao sucesso nas etapas da educação 

básica.  Trata-se de efetivar a igualdade de oportunidades e de condições,  ante um direito 

inalienável da pessoa: a cidadania e os direitos humanos.

Com a determinação legal do Decreto 5840/06, do MEC, surge uma possibilidade de 

contribuir para que o direito à educação se concretize, considerando o ser humano de forma 

global, integrando o acesso aos conhecimentos científicos e tecnológicos e os de formação 

geral, levando em conta os saberes existentes e as especificidades dos sujeitos envolvidos.

O PROEJA,  abre  possibilidades  dessa  concretização da  educação  como direito  de 

todos,  mas apresenta muitos desafios pedagógicos e políticos, com questões relacionadas a 

currículos, permanência, formação continuada e metodologias de inclusão, que vão além de 

nossa realidade. 



1.1 OBJETIVO GERAL

   

Partindo  do  tema  e  objeto  da  pesquisa,  o  objetivo  geral  consiste  em descrever  a 

trajetória para a implantação do curso PROEJA FIC no IFSC Câmpus  Araranguá.

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Para  obtenção  do  objetivo  geral  foram  estabelecidos  os  seguintes  objetivos 

específicos:

• Registrar  o  processo  de  implantação  do  primeiro  curso  PROEJA FIC no  Campus 

Araranguá;

• Verificar os processos realizados para abertura da turma

• Identificar o perfil dos alunos 

• Ressaltar a importância da Especialização PROEJA para os envolvidos.



2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 EDUCACAÇÃO PROFISSIONAL E EDUCACAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

As mudanças tecnológicas, tem influenciado muito a vida das pessoas no mundo do 

trabalho, na organização social  e inovações no conhecimento,  e a cada dia surgem novos 

desafios.  De acordo com Delors (1998), 4 pilares são essenciais na educação:  Aprender a 

conhecer,  aprender  a  fazer,  aprender  a  viver  juntos  e  aprender  a  ser.   Os  vínculos  entre 

profissão  e  educação  tem se  estreitado,  e  pode-se  perceber  em muitos  a  necessidade  de 

formação. 

A partir dos anos 30 houve muitas alterações e reformas educacionais, começando a 

inclusão de programas de governo da educação básica de adultos.  Nos anos 40 com o êxodo 

rural  e  a  busca  de  melhores  condições  na  cidade,  surgindo  as  diretrizes  educacionais 

determinando a responsabilidades dos estados e municípios, incluindo também o ensino de 

jovens e adultos.  Neste período a EJA  que era considerada uma extensão da escola formal.  

No final da década de 50  se críticava a campanha de educação de jovens e adultos 

levarando a um novo paradigma, cuja referência foi Paulo Freire com a educação popular, 

educação libertadora e educação funcional, nos anos 60.  Com o golpe militar de1964 esses 

programas, foram vistos como ameaça e só em 1967 é que o governo permitiu o MOBRAL 

(movimento brasileiro de alfabetização) extinto em 1985.  

Na década de 80 pequenas experiências de alfabetização foram se ampliando e chega 

nos anos 90 reclamando reformulações pedagógicas na nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional N.o 9,394/96.  A Educação de Jovens e Adultos se tornou uma obrigação, 

atendendo aqueles a quem foi negado o direito de uma educação pela oferta regular quando 

crianças ou adolescentes.  Lima (1999) “observa que um programa de Educação de Jovens e 

Adultos, não pode ser avaliado apenas pelo seu rigor metodológico, mas pelo impacto gerado 

na qualidade de vida da população atingida.” 

A  educação  de  jovens  e  adultos  está  condicionada  as  possibilidades  de  uma 

transformação  real  das  condições  de  vida  do  aluno-trabalhador.   È  necessário  fazer  um 

diagnóstico  histórico-social-econômico  do  grupo  ou  comunidade  onde  trabalham  e 

estabelecem um canal de comunicação entre o saber científico e o saber popular. “Conhecer 

os educandos, seu cotidiano, sua história de vida, são condições para a formulação de uma 



política  pública  que  considere  o  saber  acumulado  dos  educandos  no  processo  formativo 

(caderno do Educador, 2003, p 155)”.

O PROEJA Formação Inicial e Continuada - Ensino Fundamental,  objetiva a elevação 

de escolaridade integrada à formação inicial e continuada para o trabalho, busca qualificar 

seus egressos para a inserção  no mundo do trabalho,  trabalhando a inclusão e garantindo 

mão de obra profissional  e geração de renda familiar.  Para planejar um curso PROEJA a 

instituição deve levar em conta as demandas sociais, os arranjos produtivos sociais e culturais 

da região e  o eixo  educacional  da instituição,  podendo ser  organizados através  das  áreas 

profissionais adotadas pelo MEC, instituídas por meio dos Pareceres CNE/CEB nº16/99 e 

CNE/CEB nº16/05. 

O PROEJA pode ser articulado com ensino médio ou fundamental e pode  abranger 

cursos  de  Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (FIC), ou Educação Profissional 

Técnica de Nível  Médio.  O Campus Araranguá com o objetivo de possibilitar  a  inclusão 

educacional e social de jovens e adultos,  optou em elevar a escolaridade dos trabalhadores 

ofertando PROEJA em nível fundamental. A ideia de construir um projeto de curso PROEJA 

surgiu a partir do curso de capacitação em PROEJA  oferecido aos servidores do campus no 

ano de 2008. A partir daí, muitas mãos se uniram para projetar o curso.  Várias foram as 

reuniões onde os professores planejaram o projeto político pedagógico e  a formatação do 

projeto do curso em conjunto com outros Campus.

Um dos  maiores  desafios  para  os  construtores  do  currículo  foi  ter  uma  visão  de 

educação  contextualizada,  aluno  como  sujeito,  professor  como  pesquisador,  ter  como 

pressupostos uma pedagogia crítica e compromisso com a transformação da realidade social, 

levando em conta o homem, suas necessidades, de modo especial  os sujeitos da EJA que 

necessitam de estratégias e tratamentos próprios.  Para isso várias discussões, ideias, modelos 

surgiram, na tentativa de integrar o currículo de forma a atender o público da EJA.  É preciso 

construir uma organização curricular que promova integração dos saberes de formação geral e 

profissional.

“ O currículo leva em conta o oculto, que encobre as  experiências 
sociais,  históricas,  culturais,  de  classe  e  de  sociedade,  de  todos  nele 
envolvidos.  Trança histórias e com elas saberes de conhecimentos, saberes de 
experiência, feitos resultantes de processos culturais que a humanidade vive, 
de  conhecimentos  produzidos  pela  ciência  e  na  vida  cotidiana,  formando 
redes que emergem da realidade da escola, como emergem da realidade da 
vida.  Implica movimento de reconstrução coletiva na relação que as pessoas 
estabelecem  umas  com  as  outras,  em  sociedade,  e  por  meio  das  quais 
aprendem,  pelo  forte  traço  educativo  destas  relações,  e  que  não  nega  as 



experiências, mas dialoga com elas, no sentido de investigá-las com um olhar 
de estranhamento” .  (Documento Orientador  da  Segunda  Etapa  da 
Pesquisa: Os estudos de Casos, 2004).

A integração proposta pelo currículo deve superar a fragmentação do conhecimento e 

proporcionar evolução da ciência, do ser humano através da interdisciplinaridade.  Isso  será 

possível se considerar alguns pressupostos:  O sujeito como trabalhador e cidadão; o trabalho 

como atividade vital e como princípio educativo; as demanda de formação para o trabalho e 

relação entre currículo, trabalho e sociedade. E se forem trabalhados alguns princípios que 

propiciem a aprendizagem  significativa, o respeito  a identidade cultural dos alunos e seus 

saberes,  a  construção   do  conhecimento  de  forma  compartilhada,  e  integração  entre  a 

educação básica e profissional, e avaliação como processo  de aprendizagem.

2.2 ESPECIFICIDADES DO PROFESSOR PROEJA

O professor PROEJA, precisa ter talento, gostar dessa modalidade e preferencialmente 

com  formação especifica, pois precisa levar em consideração o ritmo de cada aluno, suas 

características, suas experiências, interesses e expectativas.  Os profissionais também devem 

entender a educação nos dias atuais. O educador EJA precisa respeitar as condições culturais 

do aluno, precisa entender e conviver com essa realidade para poder dar sentido a esta missão. 

Segundo Paulo Freire , “a pratica não pode ater-se a leitura descontextualizada do mundo, ao 

contrario,  vincula  o  homem nessa  busca  consciente  de  ser,  estar  e  agir  no  mundo,  num 

processo que se faz único e dinâmico, e apropriar-se da prática dando sentido a teoria, na 

prática, e ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo.” (FREIRE 1983, 

p.40).  Considerando  a  própria  realidade  dos  alunos,  o  educador  conseguirá  promover  a 

motivação necessária à aprendizagem, despertando neles interesses e entusiasmos, abrindo-

lhes um maior campo para atingir o conhecimento. O jovem e o adulto querem ver a aplicação 

imediata  do  que  estão  aprendendo  e,  ao  mesmo  tempo,  precisam  ser  estimulados  para 

resgatarem a sua auto-estima.

Para  Baracho  e  Silva  (2007,  p.  8):   O  PROEJA por  ser  um  campo  peculiar  do 

conhecimento, exige que se implante e se implemente uma política específica para formação 

de professores para nele atuar,uma vez que há carência significativa no magistério superior de 

uma sólida formação continuada de professores para atuar nessa esfera.  O professor precisa 



saber muito mais  do que apenas saber ensinar,  além de que deve se identificar com esse 

público de aluno com perfis tão diversificados.

2.3 ESPECIFIDADES DO ALUNO PROEJA

O aluno PROEJA, EJA é alguém especial e que já pertence ao mundo do trabalho ou 

do desemprego e que busca escolaridade para conquistar ou construir sua carreira profissional. 

Para Gevaerd apud Oliveira (1999, p.59) o aluno de EJA é assim definido:

Ele é geralmente o imigrante que chega às grandes metrópoles, proveniente 
de áreas rurais empobrecidas, filhos de trabalhadores rurais não qualificados 
e com  baixo nível de instrução escolar (muito frequentemente analfabetos),  
ele  próprio  com  uma  passagem  curta  e  não  sistemática  pela  escola  e 
trabalhando em ocupações  urbanas  não  qualificadas,  após experiência  de 
trabalho rural na infância e na adolescência, que busca a escola tardiamente 
para alfabetizar-se ou cursar algumas áreas do ensino supletivo.

É importante destacar que estes alunos são prováveis vítimas das desigualdades sociais 

e educacionais,  com diferentes níveis de conhecimento e estágios de desenvolvimento,  de 

maturidade, de comportamentos, com valores e atitudes diversificados.   O  Documento Base 

do PROEJA ressalta a importância do olhar sobre esses sujeitos como

   [...] marginais ao sistema, com atributos sempre acentuados  em 
  conseqüência de alguns fatores adicionais com raça/etnia, cor, gênero, entre 
  outros. Negros,quilombolas, mulheres, indígenas, camponeses, ribeirinhos, 
  pescadores, jovens,idosos, subempregados, desempregados, trabalhadores 
  informais são emblemáticos representantes  das múltiplas apartações que a 
  sociedade brasileira, excludente, promove para grande parte da população 
  desfavorecida econômica, social e culturalmente (BRASIL, 2007, p. 11).

São diferentes identidades presentes num mesmo espaço em busca com a intenção de 

recuperar o atraso educacional. Conforme está posto em Brasil (2006, p. 16): Os alunos vem 

com um desempenho pedagógico anterior comprometido, o aluno da EJA volta à sala de aula 

revelando  uma  auto-imagem  fragilizada  expressando  sentimentos  de  insegurança  e  de 

desvalorização pessoal frente aos novos desafios que se impõem.  Outro dado importante são 

as  especificidades  de  modo  de  aprendizagem  dos  adultos,  que  de  acordo  com  estudos, 

aprende  melhor  de  forma experimental,  envolvendo participação  pessoal,  física,  mental  e 

emocional, por meio do real e contextualizadas na fase em que vivem.  Para Ries (2006, p. 



32),  qualquer  prática  educativa  voltada  para  a  realidade  adulta  precisa  [...]  considerar  o 

contexto de vida destes sujeitos bem como seu desenvolvimento pessoal e social.

 



3 CAMINHOS METODOLÓGICOS

A  presente  monografia  intitulada  TRAJETÓRIA  E  IMPLICAÇÕES  NA 

IMPLANTAÇÃO  DO  PROEJA FIC  NO  IF-SC  CAMPUS  ARARANGUÁ,  apresenta  o 

percurso de implantação do curso PROEJA FIC. Se trata de um relato do acompanhamento 

deste processo na instituição e foi construída em quatro etapas assim definidas: 

1) Pesquisa bibliográfica sobre EJA, Educação Profissional e  PROEJA.

2) Historicidade da ideia inicial do projeto, destacando a importância da parceria com a 

prefeitura,  apresenta os resultados  da pesquisa feita  na comunidade em torno para 

construir uma proposta de curso que atendesse a necessidade  quanto a qualificação 

profissional e pesquisa realizada no CEJA(Centro de Educação de Jovens e Adultos) 

de Araranguá, com o mesmo  objetivo .

3) Análise  da  proposta  e  encaminhamentos  para  por  em  prática  esta  modalidade, 

dinâmica e organização do PPC para integração curricular e etapa de divulgação do 

curso.

4)  Relatos de professores atuantes no curso, perfil e expectativas dos alunos.

5)  Reflexão sobre a importância  da especialização PROEJA para os docentes.

A  pesquisa   se  classifica  como  uma  pesquisa  qualiquantitativa,  que  busca  a 

compreensão  dos  processos  para  implantação  do  curso  PROEJA FIC  em  Araranguá.   A 

investigação  realizada  apresenta  a  trajetória  para  implantação  deste  curso.  Procurou-se 

identificar  o  perfil  dos  alunos,  as  etapas  deste  processo,  ressaltando-se  a  importância  da 

especialização PROEJA  para a atuação dos docentes neste programa. Trata-se  de um estudo 

de caso, com a descrição detalhada do processo. Para desenvolvimento deste estudo,  utilizou-

se como instrumentos de coleta de dados, os resultados de uma pesquisa realizada anterior ao 

curso e um questionário com questões fechadas com o objetivo de identificar  o perfil  da 

turma, os resultados foram apresentados utilizando-se gráficos. Também foi realizado uma 

entrevista semiestruturada com  professores atuantes no curso. De forma breve apresentou-se 

uma reflexão sobre a formação em PROEJA para os docentes.

Este estudo justifica-se pela importância para a sociedade local e para a instituição a 

oferta  desta  modalidade  de  ensino,  que  busca  a  inclusão  daqueles  que  não  tiveram  a 

oportunidade de obter  formação escolar  no período considerado “normal” de frequentar  a 

escola e também para registrar este processo de envolvimento pessoal e institucional para 

implantação desta  modalidade no Campus.   A proposta  central  consiste  no registro desse 



esforço,   no estudo sobre o tema e no conhecimento  da realidade da primeira  turma de 

PROEJA FIC de Araranguá.



4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

4.1 IDEIA DO PROJETO, PESQUISAS DE DEMANDA E PARCERIA COM A 
PREFEITURA

A  elaboração  do  projeto  passou  por  muitas  mãos,  vários  foram  os  servidores 

envolvidos no projeto.  Destaca-se a importância da parceria com a prefeitura Municipal de 

Araranguá, que desde o início mostrou interesse e apoiou a ideia. Para definir a área técnica a 

ser ofertada, foi realizado uma pesquisa  na comunidade em torno construindo uma proposta 

de  curso  que  atendesse  a  necessidade   quanto  a  qualificação  profissional  desse  sujeitos. 

Foram realizadas entrevistas na comunidade  Vila Esperança (UCCA)  e Osmar nunes.  Estas 

entrevistas foram realizadas de casa em casa.  A pesquisa foi realizada entre os dias 9 e 30 de 

setembro de 2008. A margem de erro nesta modalidade de coleta de dados é de 5% . O IF-SC 

optou em trabalhar com PROEJA FIC fundamental para elevar a escolaridade da comunidade 

em geral e especificamente das duas comunidades vizinhas à instituição.   Apresenta-se a 

seguir as principais questões da pesquisa.

A primeira questão abordada, tentou identificar o interesse em cursar educação básica 

na modalidade de educação de jovens e adultos,  juntamente com um curso de qualificação 

profissional.   Entre  os  entrevistados,  90%  demonstraram  interesse  em  terminar  os  seus 

estudos  junto  com  um  curso  de  qualificação,  enquanto  10% não  possuem  interesse  nos 

estudos conforme mostra o gráfico a seguir.



Figura 1:  Gráfico  de  Interesse  em Cursar  Educação Básica  juntamente  com Curso FIC  

(Formação Inicial e Continuada)

Fonte: dados da pesquisa

 A  segunda  questão  tinha  como  objetivo  descobrir  que  curso  de  qualificação  a 

população teria  interesse.   Entre  os entrevistados 34% demonstraram maior  interesse em 

curso  de  Costura;  22%  demonstraram  interesse  em  um  curso  de  Eletricista;  17%  por 

Informática  Básica;  14%  gostariam  de  cursar  Tornearia  e  Soldagem;  7%  escolheram 

Estamparia e por fim, 6% se interessaram por Modelagem do Vestuário como mostra a seguir.

90%

10%

Sim
Não



 Figura  2: Gráfico Interesse por cursos.

Fonte: dados da pesquisa

  

 Na  pesquisa  realizada  com  alunos  do  CEJA (Centro  de  Educação  de  Jovens  e 

Adultos ) de Araranguá, se verifica outros enfoques profissionais que merecem destaque. O 

curso  mais  pedido  foi  informática,  tendo  eletromecânica  e  costura  alcançados  as  outras 

primeiras colocações (PASCOALI, 2008).

A partir do resultado da pesquisa de demanda que apontam como área profissional a 

formação em eletricidade  e  costura,  por  meio  dos  resultados  das  pesquisas  anteriormente 

realizadas em 2008 e 2009, a coordenação passou a desenvolver o projeto pedagógico e a 

elaboração da matriz curricular que atendesse esse modelo de formação para o mundo do 

trabalho dos jovens e adultos destas comunidades.  

Os quadros abaixo apresentam a matriz curricular de formação geral e  profissional 

proposta pelo curso especificamente  para área profissional de eletricidade e costura.   De 

acordo  com  o  Projeto  Pedagógico  do  Curso  (IF-SC  2009),  apresenta-se  o  perfil,  as 

competências e habilidades do aluno PROEJA FIC eletricista: 

É o cidadão com qualificação profissional capaz de: aplicar 
habilidades básicas para instalar, fazer manutenção e reparos em 
fiação elétrica não energizada, em equipamentos elétricos e/ou 
eletrônicos e dar continuidade a seus estudos. 
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Costura
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Competência do Profissional 

Instalar,  fazer  manutenção  e  reparos  em  fiação  elétrica  não 
energizada,  em  equipamentos  elétricos  e/ou  eletrônicos  com 
responsabilidade socioambiental.

   Habilidade do Egresso do Curso 

Estudar e interpretar desenhos técnicos de fiação elétrica; 
Instalar e fazer manutenção de equipamentos e fiação elétrica; 
Executar reparos e substituir equipamentos elétricos com problemas; 
Fazer manutenção de máquinas elétricas; 
Testar a segurança de serviços elétricos; 
Registrar histórico de problemas com equipamentos e o reparo que foi 
executado; 
Discutir custo de serviços com clientes; 
Aplicar técnicas de segurança do trabalho (equipamentos de proteção 
individual e coletiva);
Selecionar e separar os resíduos;
Utilizar os recursos naturais conscientemente;
Organizar o local de trabalho.

Não houve tempo hábil para modificação significativa do modo de apresentar o curso 

formalmente, de modo que foi utilizado modelo semelhante ao aplicado no IF-SC  para o 

curso PROEJAS FIC. Abaixo matriz curricular Eletricista Domiciliar e costura, sendo que a 

mudança acontece apenas na parte profissional:

Figura 3 - 1º Módulo- 80h - 5ª série (6º ano)

o Unidade Curricular C.H 
Eletricidade I ou Costura I 64h
Ética Profissional 8h
Responsabilidade Ambiental 8h
Artes 15h
Matemática 45h
Ciências 30h
Geografia 30h
Inglês 15h
Português 45h
Filosofia 30h
Projeto Integrador (Artes – Inglês – Português) 45h

o TTotal 335h

Figura 4 - 2º módulo - 160h - 6ª série (7º ano)

o Unidade Curricular C.H 
Eletricidade II ou Costura II 64h
Ética Profissional 8h
Responsabilidade Social 8h
Ciências 15h
Artes 30h



Matemática 60h
Português 45h
Inglês 30h
História 30h
Geografia 30h
Filosofia 15h
Projeto Integrador (Ciências – Filosofia) 30h

o TTotal 365

Figura 5 - 3º Módulo –240h - 7ª série (8º ano)

o Unidade Curricular C.H 
Eletricidade III ou Costura III 56h
Ética Profissional 8h
Empreendedorismo 30h
Responsabilidade Social 8h
Matemática 45h
Ciências 30h
Artes 30h
História 30h
Geografia 30h
Inglês 30h
Português 45h
Filosofia 8h
Projeto Integrador ( História e Eletricidade) 45h

o TTotal 395

Figura 6- 4º Módulo 320h - 8ª série (9º ano)

o Unidade Curricular C.H 
Eletricidade IV ou costura IV 64h
Empreendedorismo 8h
Responsabilidade Social 8h
Inglês 30h
Artes 30h
Geografia 15h
História 15h
Matemática 45h
Português 45h
Ciências 15h
Filosofia 15h
Projeto Integrador 15h

o TTotal 305

O Grupo que trabalhou no projeto pedagógico do curso teve como base o catálogo de 

ocupações e a formação integral do cidadão para conceber o perfil do egresso. 

                 No perfil do egresso eletricista importa o desenvolvimento de competências 

profissionais como: Instalação, manutenção e reparos em fiação elétrica não energizada, em 



equipamentos elétricos e/ou eletrônicos com responsabilidade socioambiental.    

4.2 MÃOS A OBRA

Definida a área de qualificação profissional através da pesquisa,  foi  designado um 

servidor como coordenador do grupo que  participou de várias reuniões na Reitoria,  para 

tomada de decisões quanto a estrutura, pessoal, recursos envolvidos na implantação do curso. 

Durante 3 anos o curso não saiu do papel. Estando pronta  a  proposta de curso em 

2009  foi  lançado  o  edital  de  abertura  da  primeira  turma,  o  resultado  das  inscrições  foi 

frustante, pois teve apenas duas inscrições efetivadas e o curso não abriu. O motivo alegado 

foi a falta de divulgação.

 Em janeiro de 2011, com a chegada de novos docentes no campus, o diretor resolveu 

seguir com o projeto e por em prática, destinando um grupo para divulgação e nomeando uma 

coordenadora  para trabalhar nesta modalidade de ensino.

Os  servidores  ao  serem  convocados  a  fazer  a  divulgação  do  curso,  de  imediato 

constituíram  um  GT  (Grupo  de  trabalho)  de  forma  organizada  desenvolveram  um 

planejamento para atingir o público interessado neste curso. 

Foram  várias  as  ações  planejadas:  participação  de  reunião  UAMA  (União  das 

Associações de Moradores), envio de materiais para as associações de moradores, visita ao 

PSF (programa saúde da família) e Dengue, releases para as mídias do IF-SC, entrevistas nas 

radias e TV da região, notas escritas para  os  jornais, e-mail para servidores e alunos da 

especialização  PROEJA,  distribuição  de  flayers  no  encontro  de  carismáticos,  visita  as 

empresas  locais,  SINE (Sistema  Nacional  de  Emprego),  Casa  Lar,  casa  da  Fraternidade, 

COOPERAR(Cooperativa de reciclagem de Araranguá),ACIVA (Associação da Industria do 

Vale Araranguá) e CDL (Câmara dos diretores Lojistas),  panfletagem no centro,  envio de 

cartazes  para  escolas  municipais  e  estaduais,  ligação  para  lista  de  eletricistas  da  cidade, 

parceria com CRAS  (Centro de Referência de Assistência Social),e distribuição de cerca de 

300 convite para o Lançamento do Curso, todas tarefas executadas com êxito pelo grupo.  O 

grupo  considerou  interessante  sair  da  escola  e  visitar  os  diversos  locais  incluindo  a 

Comunidade de Vila Esperança e Flor do Campo.  

Em  10 de fevereiro de 2011 foi  realizado o Lançamento do Curso PROEJA FIC 

popularmente  divulgado  como EJA PROFISSIONALIZANTE no  Campus,  momento  este 



preparado para apresentar o curso para  a comunidade. Na ocasião uma  paródia PROEJA foi 

escrita  por  servidores  convidados.   Este  foi  um momento de  esclarecimento de dúvidas, 

realização  de  inscrições,  integração  e  confraternização.   Na ocasião  foram inscritos  nove 

candidatos. Todo esse empenho resultou em 32 inscritos para eletricista e 17 candidatos  para 

costura, número este comemorado um a um pelo grupo.    A seguir apresenta-se fotos que 

registram alguns momentos deste trabalho e outros relacionados a implantação do curso.

A etapa de divulgação do curso nas comunidades foi realizada casa por casa e contou 

com a colaboração das servidoras do poder público municipal responsáveis pelo CRAS. 

    Figura 7: visita na Vila Esperança para divulgação do curso – casa a casa



    Figura 8: visita na Vila Esperança para divulgação do curso – casa a casa

     Figura 9: Divulgação do curso na comunidade Osmar Nunes



    Figura 10: Reunião na COOPERAR (Cooperativa de catadores de Araranguá)

Neste evento, os servidores marcaram uma reunião com os catadores pertencentes a 

COOPERAR,  cerca  de  50  trabalhadores  participaram deste  momento  de  apresentação  do 

curso para a comunidade.  O encontro foi realizado no próprio galpão da cooperativa.



    Figura 11: Reunião de planejamento do curso no IF-SC

Vários  foram os  momentos  de  reunião da  coordenação do curso realizada  com os 

professores e técnicos envolvidos no desenvolvimento deste projeto, nesta foto apresenta-se 

um  deles.  Na  figura  a  seguir,  mostramos  o  laboratório  de  costura   e  eletricidade  a  ser 

disponibilizado para as aulas práticas de costura e eletricista.

     Figura 12: laboratório de costura utilizado pelo curso



Figura 13: Laboratório de elétrica utilizado pelo curso.

Como obteve-se mais inscritos do que o número de vagas, em 09 de março realizou-se 

o sorteio público para o curso de eletricista, para nossa surpresa compareceram 2 candidatos e 

uma parente  de  um dos  candidatos,  o  sorteio  foi  realizado  de  forma  transparente  e  bem 

organizado, mas para nossa surpresa o primeiro sorteado foi Ivangelo, o motorista do nosso 

campus e o candidato presente foi o sexto sorteado, ficando muito feliz com a classificação.

Após o fechamento da primeira turma, a coordenadora começou a articular o curso: 

reunião com professores, proposta pedagógica, discussão sobre projeto integrador.  A seleção 

dos professores foi realizada no IF-SC,  assumindo alguns professores da formação geral e os 

da formação técnica em costura e eletricidade, os demais foram selecionados pela prefeitura 

municipal de Araranguá, os quais desempenharão o trabalho de forma compartilhada com os 

professores do IF-SC.

Em 21 de março de 2011, as 19 horas foi realizado a aula inaugural  com a presença do 

Diretor do Campus, Prefeito Municipal, Secretario Municipal de Educação, professores do 

curso, com apresentação da peça teatral: O Palhaço do Grupo de Teatro Diakoniai, apresentou 

uma peça que  serviu de reflexão e foi de encontro com a realidade do grupo e do curso. Com 

respaldo do poder público municipal foi servido um coquetel de recepção.  Assim iniciou-se a 

primeira turma PROEJA FIC campus Araranguá.



Uma das investigações propostas por esta pesquisa  foi identificar o perfil da turma,  o 

interesse/necessidade  e expectativas dos alunos, e para  conhecer esta realidade, realizou-se 

uma pesquisa nas primeiras semanas de aula, conforme questionário em anexo.  Os resultados 

são apresentados a seguir.  Infelizmente, de todas as vagas ofertadas, somente 13 permanecem 

cursando, os demais por muitos fatores que não serão tratados nesta pesquisa, mas que merece 

análise, desistiram no primeiro módulo.  O esforço dos professores e o excelente trabalho da 

assistência social do Campus, contemplando os alunos com a assistência estudantil, não foram 

suficientes para mantê-los no curso e  evitar  a  evasão.   No final  do primeiro semestre  só 

permaneceram  13 alunos.



4.3 PERFIL  ALUNOS PROEJA FIC

Entende-se que permanência do estudante no curso pode estar ligada com a proposta 

de curso não ser a mais adequada ao seu perfil sócio econômico, ou ao menos seu perfil social 

pode servir como mais um desestimulador ao processo de ensino aprendizagem, esse ponto 

merece ser pesquisado. Atualmente é um procedimento comum a todos os cursos de gradua-

ção e técnicos do IF-SC, mas, não é praxe nos cursos PROEJA FIC. Por isso, sentiu-se a ne-

cessidade de aplicação deste tipo de questionário no aluno ingresso do curso de eletricista re-

sidencial.  Foram realizadas perguntas sobre idade, renda familiar, estado civil, tipo de trans-

porte usado para vir ao instituto. 

O primeiro gráfico apresentado é um disco sobre a idade dos alunos e revela que o 

grupo é formado  em grande maioria por sujeitos adultos.

Figura 14: Grafico Idade dos alunos do curso PROEJA FIC
Fonte: Dados da pesquisa

Através da aplicação de questionário na turma, tentamos identificar o perfil da turma. 

De acordo com os resultados dos questionários, podemos observar que a idade dos alunos va-

ria entre 16  e 60 anos sendo que a maior parte deles encontra-se na faixa entre 41 e 50 anos. 

Os alunos desta faixa etária necessitam de aulas diferenciadas, pois estão a mais tempo afasta-

dos da esola. O que demanda planejamento por parte dos educadores. O fato de ter alunos em 

diferentes faixa etárias mostra diversidade de técnicas que o professor vai ter que disponibili-

2

3

2

4

2

Idade dos Alunos PROEJA FIC

16   -  20
21  -  30
31  -  40 
41  -  50
51   -  60



zar para envolver simultaneamente todos os alunos nas atividades de ensino-aprendizagem.

O próximo gráfico totaliza as perguntas sobre estado civil. A questão era de multiplica 

escolha, solteiro, casado, separado ou viúvo, sem opção para outros. Para tentar isolar a variá-

vel tipo de união, quando for estudada esta turma em termo de assiduidade, frequência, exito 

escolar, desistência e ancoramento do egresso no mundo do trabalho, em futuros trabalhos do 

IF-SC.
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Figura 15:Grafico Estado civil
Fonte: dados da pesquisa

Os alunos estão distribuídos entre os tipos de união, sendo 6 deles casados, 5 solteiros, 

um viúvo e um  separado. Normalmente alunos que não apresentam união tem mais tempo 

para se dedicar aos estudos. Alunos casados e com família apresentam menos tempos para 

esta atividade. O que não os limita. Pois de maneira geral, se organizam para realização das 

atividades  acadêmicas,  cita  como  exemplo  o  depoimento  do  Aluno  Sidnei  no  Livro  O 

ALUNO da editora do IF-SC.

 O  próximo  gráfico  mostra  o  grau  de  escolaridade  dos  alunos  que  atualmente 

frequentam o curso.   Pode-se perceber   que 35 % deles já  possuem ensino médio e isso 

acontece pelo fato do edital não ter proibido a participação desses alunos, que acreditam estar 



fazendo  uma  revisão,  mas  que  fogem  da  proposta  inicial  que  é  formação  em  nível 

fundamental,  pois  deveriam  dar  continuidade  nos  estudos  cursando  em  nível  técnico  ou 

graduação,  mas  que  se  interessam  pela  qualificação  profissional  ofertada  e  por  isso 

permanecem. 
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Figura 16: Grafico Escolaridade
Fonte: dados da pesquisa

Nos próximos gráficos apresentam-se uma realidade diferente do que se conhece sobre 

perfil  de  EJA,  afinal  69% dos  alunos  trabalham atualmente.  Esse  resultado  nos  levam a 

refletir que condições e disponibilidades esses estudantes tem para se dedicar as atividades 

escolares. Em 50% dos casos, a renda familiar é em média R$1.200,00,  isso demonstra a 

inclusão produtiva do cidadão e a busca por uma qualificação que possa aumentar a renda 

atual.



Grafico 6: Trabalhando atualmente
Fonte: dados da pesquisa
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Figura 17: Grafico  Média renda familiar
Fonte: dados da pesquisa

Grafico 5: Média salário
Fonte: dados da pesquisa
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O dado apresentado a seguir revela que em 31% dos alunos, a assistência estudantil e 

outros programas de bolsa contribuem para que estes alunos possam estudar, ou seja são 

assistidas com incentivos do governo federal.

Grafico 7: Recebe incentivo
Fonte: dados da pesquisa

Nos gráficos a seguir, pode-se perceber que 58% residem em casa própria, 8% alugada 

e 33% cedida, fato que nos leva a refletir sobre onde está nosso aluno, como vivem e que 

maioria  possui  algum  tipo  de  veículo,  seja  moto  ou  automóvel,  sendo  apenas  8%  que 

dependem de ônibus para vir estudar.
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Grafico 8: Tipo de moradia
Fonte: dados da pesquisa

Grafico 9: Meio de transporte utilizado
Fonte: dados da pesquisa
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O gráfico a seguir nos ajuda a compreender as formas de atingir esse público, seja em 

processo de divulgação dos  processos  de ingresso,  ou de informações  institucionais,  pois 

apenas  20%  tem  acesso  a  internet.   Esse  dado  reafirma  resultado  de  outras  pesquisas 

realizadas pelo ingresso que mostram a preferência por receber ligação, e divulgação em TV.

Grafico 10: Meio de comunicação mais utilizado
Fonte: dados da pesquisa

Em relação a cor  dos alunos, 100%, são de cor branca, o que demonstra que não 

conseguiu-se atingir a inclusão dos negros nesta primeira turma, e que mecanismos devem ser 

desenvolvidos para tal  descêndencia seja atingida.  Os alunos possuem  em média 2 filhos. 

100%  deles  sempre  estudaram  em  escola  pública.  Quando  perguntamos  sobre  o  tempo 

estavam fora da escola, obtivemos as seguintes respostas em anos:2, 4 ,15, 20, 22 ,29,30,43 

anos afastados da escola. Os mesmos disseram que foram incentivados a voltar estudar pela 

companheira, por interesse no curso, por incentivo do filho, pela família e pelo empregador. 

Em relação as perguntas: Por que escolheu este curso?  As respostas obtidas variaram entre 

adquirir conhecimento, terminar ensino fundamental, ter profissão, ingressar no mercado de 
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trabalho, concluir o curso de costura, por gostar de eletricidade e pretender mudar profissão, 

por  ser  um ótimo curso,  para  aprender  confeccionar  para  a  família,  para  ser  profissional 

autônomo, por ser  importante para a vida,  para concluir ensino fundamental e obter uma 

qualificação.

Quando  perguntamos  o  que  esperam  do  curso  as  respostas  foram:  muito 

conhecimento,  sair  no  final  um  profissional  qualificado,  atingir  os  objetivos  pessoais, 

aprender mais, ter uma boa formação, ser um  ótimo eletricista, conseguir  emprego melhor, 

esperança de um futuro gratificante, formação e desempenho no emprego, profissionalização, 

concluir e conseguir renda extra, sendo que a principal foi melhorar profissionalmente.

Esse é o perfil sócio econômico da primeira turma que está enfrentando o desafio, de 

ter  a formação fundamental  e  qualificação profissional,  atendendo ao perfil  desejado pela 

instituição, que de acordo com o Plano Pedagógico do curso  PROEJA FIC em eletricidade 

domiciliar o egresso deve apresentar competências e habilidades específicas para a profissão, 

além dos conhecimento gerais da formação em nível fundamental.

4.4 RELATO DOS PROFESSORES

O texto abaixo foi  escrito  com base nas respostas  da entrevista  realizada com os 

professores  atuantes  no  curso,  e  demais  envolvidos  na  elaboração  do  projeto,  fomento  e 

parceria com a prefeitura municipal de Araranguá .

 Começamos  citando  Paulo  Freire  (1996)  na  obra  pedagogia  da  autonomia,  onde 

reconhece que “formar é muito mais do que puramente treinar o educando no desempenho de 

destrezas”,   e  deixa  claro  que  “  lecionar  não  é  transferir  conhecimento,  mas  criar 

possibilidades para a sua produção ou a sua construção”. “Quem forma se forma e re-forma 

ao formar e quem é formado forma-se e forma ao ser formado.”  Nesta perspectiva  fica claro 

que  é  preciso  ter  esperança  na  educação  e  que  o  professor  deve  se  formar,  buscar 

conhecimento, reconhecer que somos inacabados para poder ensinar.  Por que ensinar exige 

mudança de comportamento, autonomia, segurança, diálogo e muito mais.

Neste sentido, por meio dos resultados dos conteúdos das entrevistas realizadas com 

os  professores  do  curso  pode  ser  afirmado  que  os   atuantes  no  curso  estão  satisfeitos  e 

realizados com o trabalho que vem desenvolvendo, brincam ao dizer que cada aula “ leva 

mais tempo do que planejaram”(professor 1), por encontrar na sala algumas dificuldades de 

relacionar a teoria na prática, um exemplo disso  é que conhecem muito bem paquímetro, 



sabem fazer  uso  do  instrumento,  mas  se  pedir  para  analisar  as  medidas  não  conseguem 

relacionar.   

Os professores entrevistados,  comentaram suas experiências em EJA e PROEJA, e 

relataram o  quanto  esta  experiência  está  sendo  gratificante  e  “maravilhosa”  ,  superou  as 

expectativas, todos muito envolvidos com o projeto (professor 2).   Acreditam que a maior 

motivação  dos  alunos  é  busca  pela  profissionalização,  mas  mesmo aqueles  que  já  tem o 

ensino médio, estão gostando muito, afinal fazem uma revisão dos conteúdos (professor 3). 

Os professores também afirmam que há um bom relacionamento com a turma e que criam 

entre eles um laço de “dependência”, digo melhor cooperação entre eles (professor 4).  “ 

Nossos  alunos  mesmo  com  certas  dificuldades,  apresentam  vontade  de  aprender,  tem 

expectativa de mudança, querem aproveitar essa oportunidade.” (professor 5)

Ao perguntar sobre o maior desafio, os professores responderam que seria controlar a 

evasão, criar maior integração com o todo.

Vale  lembrar  que  durante  as  entrevistas  também  foi  ressaltada  a  importância  da 

formação dos professores através da especialização PROEJA.  Além da formação acadêmica é 

necessário também a identificação com a causa.  Com base nestas concepções desde o início 

do curso de especialização PROEJA 2009, iniciou-se a produção um artigo com este enfoque 

o qual apresenta-se a seguir.

4.5 FORMAÇÃO DO DOCENTE PARA ATUAR NO PROEJA

Neste espaço apresenta-se partes do artigo escrito durante a especialização PROEJA 

da turma de 2009, ele já foi apresentado em congressos e faz parte dessa monografia por seu 

tema ser pertinente, tratando da importância da formação docente para atuação no PROEJA 

FIC. Com o título: Implicações da Especialização PROEJA para a formação do docente, na 

introdução faz-se uma contextualização sobre a realidade presente, onde é impossível falar de 

qualidade do ensino sem falar da formação dos professores.

Tive  a  oportunidade  de  participar  da  pesquisa  realizada  pelo  Instituto  Federal  de 

Educação Ciência e tecnologia para definição do projeto do curso de PROEJA a ser realizado 

no Campus.  Ao entrar na Vila, pode-se perceber a diversidade de “problemas” enfrentados 

pela comunidade, e isso nos conduz a uma reflexão ainda maior sobre o que é educação, como 

mudar esse quadro, como incentivá-los a alfabetização e o letramento. 



Essa experiência foi lembrada em sala de aula e algumas vezes citada como exemplo 

de prováveis alunos que estarão freqüentando nossas classes em breve, e isso nos leva a um 

posicionamento sobre até que ponto estamos realmente preparados para ajudar a promover 

essa transformação.   Sabendo que as transformações sociais geram transformações no ensino 

e com base nas diferentes áreas de formação dos alunos da turma da especialização: física,  

matemática, letras, administração, moda, engenharia, biologia, ciências, história, pedagogia e 

fundamentada na percepção e sentimento de que não basta o professor ter o conhecimento 

técnico e cientifico de sua área,  mas que também precisa de muita pedagogia, andragogia e 

didática para conseguir exercer o papel de docente, é que foi desenvolvimento o artigo  sobre 

a importância desta especialização na atuação do professor PROEJA. 

A maior  preocupação seria  descobrir:  Quais  as concepções  que os  docentes  têm a 

respeito de PROEJA? Até que ponto conhecem o documento base e lei que estabelecem esta 

modalidade de ensino? Quais suas concepções sobre a educação profissional? Como estes 

profissionais da educação compreendem sua atividade de docência junto aos jovens e adultos? 

Como  conduzem  sua  atuação  para  a  reflexão  do  contexto  vivenciado?  Será  que  os 

profissionais  estão  preparados  para  avaliar  os  sujeitos  da  EJA?   Em  que  as  reflexões 

promovidas em sala de aula têm contribuído para a atuação?  O objetivo principal é mostrar a 

importância   da  formação  dos  docentes  que  já  atuam  ou  pretendem  trabalhar  nesta 

modalidade.  São  grandes  os  desafios  que  o  docente  PROEJA enfrenta,  mas  manter-se 

atualizado, e desenvolver práticas pedagógicas eficientes, são os principais. 

O educador PROEJA vai conviver com as mais variadas experiências, são alunos que 

se encontram em diferentes contextos e que buscam na sala de aula uma oportunidade para 

melhorar suas relações familiares, sociais e de trabalho. 

 Este profissional precisa saber lidar e compreender diversos problemas e necessidades 

vividas por este tipo de aluno, que na grande maioria foge de suas dificuldades ou encaram de 

forma errada, são os marginalizados, excluídos, perseguidos e com certo grau de dificuldade 

de aprendizagem. Aprende-se na especialização que estes alunos  são especiais e que  trazem 

consigo uma grande bagagem que é experiência de vida, embora muitas vezes fracassadas ou 

desmotivadas, pelo sistema social em que vivem. Eles estão na escola, mas envoltos de vários 

outros problemas e motivos que impedem de terem sucesso.  Falta planejamento familiar, 

oportunidade de trabalho, saneamento, saúde, higiene, dignidade muitas vezes. 

Este  profissional enfrenta o desfio de ensinar muitos que tem idade de serem seus 

pais,  que  tem  muito  mais  experiência  de  vida  que  o  próprio  professor,  mas  que  vive 

escondido, calado, perdido no mundo, sem formação profissional,  sem escolarização,  sem 



muitas perspectivas.  São alunos que chegam cansados, outros muitas vezes desmotivados 

com a miséria e a falta de estrutura, vítimas  da ignorância. A classe fica cheia de homens e 

mulheres em diferentes situações, mas com o mesmo objetivo neste momento: aprender. O 

Documento Base do PROEJA, que devemos tratar esses sujeitos como;

[...]  marginais ao sistema, com atributos sempre acentuados em conseqüência de 
alguns  fatores  adicionais  como  raça/etnia,  cor,  gênero,  entre  outros.  Negros, 
quilombolas,  mulheres,  indígenas,  camponeses,  ribeirinhos,  pescadores,  jovens, 
idosos, subempregados, desempregados, trabalhadores informais são emblemáticos 
representantes  das  múltiplas  apartações  que  a  sociedade  brasileira,  excludente, 
promove  para  grande  parte  da  população  desfavorecida  econômica,  social 
eculturalmente (BRASIL, 2007, p. 11).

Não é tarefa  fácil  para o professor,  que  se torna para a  maioria   destes  sujeitos,  o 

exemplo. Precisa dar muita atenção, ter muito cuidado com as palavras, com as citações, estar 

com olhos e  ouvidos voltados as expectativas destes alunos e saber conduzi-los para que 

através da aprendizagem seus sonhos se concretizem. 

 O aluno PROEJA é protegido e amparado por Lei.   O PROEJA foi instituído pelo 

Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006 e manifesta uma determinação governamental de 

atender à demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível 

fundamental  e  médio.  O  PROEJA  é  uma  oportunidade  para  jovens  e  adultos  darem 

continuidade a sua formação que por hora e por vários motivos foram interrompidos, é uma 

oportunidade para  aprender a sonhar mais, a lutar pelos direitos, a querer viver, a buscar 

melhorias, aprender a reinventar seus caminhos e mudar sua história de vida, um programa 

que veio para integrar a escolaridade com a profissão.

[...] o preparo de um docente voltado para a EJA deve incluir, além         das 
exigências formativas para todo e qualquer professor, aquelas relativas à 
complexidade diferencial desta modalidade de ensino. Assim esse profissional do 
magistério deve estar preparado para interagir empaticamente com esta parcela de 
estudantes e de   estabelecer o exercício do diálogo.  Jamais um professor aligeirado 
ou motivado apenas pela boa vontade ou por um voluntariado idealista e sim um 
docente que se nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como 
formação sistemática requer [1].

A formação do professor deve ser um processo contínuo, e  segundo Nóvoa [4]: “A 

troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de formação mútua, nos 

quais cada professor é chamado a desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de 

formando.” O conhecimento que permite o desenvolvimento mental se dá na relação com os 

outros. Nessa perspectiva o professor constrói sua formação fortalecendo e enriquecendo seu 

aprendizado.  A busca por uma formação baseada em teorias traz para o professor não só  o 

saber em sala de aula, ele   aprende as questões da educação, as diversas práticas analisadas na 



perspectiva histórico, sócio-cultural. 

O professor precisa também, enxergar e reconhecer o desenvolvimento do seu aluno nos 

seus múltiplos aspectos: afetivo, cognitivo, e social, bem como  refletir criticamente sobre seu 

papel diante de seus alunos  e da sociedade. Estudos mostram que existe a necessidade de que 

o professor seja capaz de refletir sobre sua prática e direcioná-la segundo a realidade em que 

atua,  pois somente assim poderá, compreender e agir melhor nesta complexa atividade de 

ensinar e aprender. Donald Schön, foi idealizador do conceito de professor prático-reflexivo, 

percebeu  que  em  várias  profissões,  não  apenas  na  prática  docente,  existem  situações 

conflitantes,  desafiantes,  que  a  aplicação  de  técnicas  convencionais,  simplesmente  não 

resolvem os  problemas,  em cada  caso  se  faz  necessária  reflexões  profundas,  buscando  a 

melhor saída.

E Paulo Freire [3] reforça: “Por isso é que, na formação permanente dos professores, o 

momento  fundamental  é  o  da  reflexão crítica  sobre  a  prática.  É  pensando criticamente  a 

prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática.  O próprio discurso 

teórico,necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo concreto que quase se confunda 

com a prática.  O seu “distanciamento”  epistemológico  da prática enquanto  objeto  de  sua 

análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo.”

Neste mesmo sentindo cita-se Pimenta [5]:“O saber docente não é formado apenas da 

prática,  sendo  também  nutrido  pelas  teorias  da  educação.  Dessa  forma,  a  teoria  tem 

importância fundamental na formação dos docentes, pois dota os sujeitos de variados pontos 

de  vista  para  uma  ação  contextualizada,  oferecendo  perspectiva  de  análise  para  que  os 

professores compreendam os contextos históricos, sociais, culturais, organizacionais e de si 

próprios como profissionais.” 

A formação do docente voltado para a  EJA, deve ir  além da  formação dos  demais 

professores. É preciso conhecer e refletir sobre quem é o educando PROEJA: suas marcas, 

sua  vida,  sua  história,  suas  características  e  anseios.   Este  profissional  deve  propiciar  o 

diálogo, a acolhida e a orientação.

"O que se pretende é uma integração epistemológica, de conteúdos, de metodologias e 

de práticas educativas. Refere-se a uma integração teoria-prática, entre o saber e o fazer. Em 

relação ao currículo pode ser traduzido em termos de integração entre uma formação humana 

mais geral, uma formação para o ensino médio e para a formação profissional"[2].

A especialização proporciona o aperfeiçoamento e desenvolvimento do pensamento e 

atuação do professor neste contexto.  Vários foram os momentos de reflexão sobre o tema na 

sala de aula e não podemos concluir dizendo apenas que a especialização seja importante, mas 



também que ela enriquece a cada um dos professores que dela participam. Essa formação 

deveria ser formação continuada, acompanhando todas as mudanças que esta profissão precisa 

enfrentar, tornando o professor capaz de lidar com as transformações econômicas, sociais, 

políticas, culturais e locais.

É grande a responsabilidade do professor, pois a missão é ser transformador, através da 

alfabetização e principalmente do letramento, conduzir este processo de ensino aprendizagem 

aos jovens e adultos. A especialização promoveu em vários momentos a troca de experiências, 

a  reflexão  e  tratou  as  expectativas  dos  alunos.  Baseada  em  toda  essa  reflexão,  tomo  a 

liberdade de citar meus colegas de sala, que relatam sua experiência e afirmam que

esta especialização veio nos completar no entendimento e compreensão do que 
realmente é a educação de jovens e adultos. Pois eu sou formada em Pedagogia séries 
iniciais, mas desde o primeiro semestre trabalhei como voluntária na alfabetização de 
Jovens e Adultos por dois anos, e dois anos no Brasil Alfabetizado. Hoje a dois anos 
trabalho com teles sala (Ensino Fundamental e médio), para jovens e adultos e 
reafirmo então que a especialização veio me trazer mais uma oportunidade de me  
manter na educação de Jovens e Adultos (Professora da rede Municipal de Educação).

Cito-os  também   quando  dizem  que  “esse  curso  de  pós-graduação  dá  incentivo  e 

esclarecimento para que continuemos na busca de aprimoramento em nossas áreas de atuação, 

melhorando  assim,  a  formação  do  nosso  aluno”.  Com  base  no  diálogo  e  a  partir  das 

concepções  a  respeito  da  prática  de  alguns  participantes  da  especialização,  através  de 

experiências e saberes como educador, podemos observar através das atividades em sala que 

esta especialização tem proporcionado diferença na vida dos professores. 

Cada disciplina tem levado a construir uma nova forma de pensar e agir nas diversas 

situações,  desde  o  estudo  dos  documentos,  leis  e  diretrizes  até  o  estudo  das  atitudes, 

comportamentos e desenvolvimento do professor.  Para concluir,  não consigo imaginar um 

professor  atuando na EJA sem ter  antes feito  a  especialização.  Pois  além do conteúdo,  a 

sensibilização e os sentimentos desse professor deve ser despertado e acompanhado, para que 

possa  na  escola  dar  conta  de  compreender  e  ajudar  seus  alunos  nos  desafios 

ensino/aprendizagem  de cada um.



4 CONSIDERAÇÕES À GUISA DE CONCLUSÃO

Sabe-se que para o campus foi um grande desafio, lançar esta modalidade de ensino, 

mas ao concluir-se este estudo, pode-se afirmar o quanto tem sido valido o esforço, a vontade, 

o  desempenho dos  servidores,  da   direção,  da  Prefeitura  Municipal  e  principalmente  dos 

professores e alunos que fazem parte desta modalidade de ensino. Tentou-se relatar  na íntegra 

os  momentos  desta  experiência.  Foram levantados  pontos  importantes  em se  tratando  de 

Educação de Jovens e Adultos, um pouco sobre a vocação e o perfil do professor PROEJA, o 

envolvimento,  o  esforço de todos os  professores  e alunos,  a  importância  da formação do 

professor  em Educação de Jovens e  Adultos  para  atuar  nesta  modalidade,   e  os  diversos 

desafios enfrentados.  

Dos  resultados  apresentados,  destaco  a  heterogeneidade  do  grupo,  em relação  aos 

conhecimentos, experiências, idade e expectativas.

Essa história não termina aqui, novos “capítulos” estão sendo construídos no dia a dia 

da sala de aula e com as novas turmas que estão por iniciar.  

Esta pesquisa não encerra-se aqui, outros fatores como forma de integração curricular, 

permanência e sucesso dos egressos, experiências durante o percurso, indicadores de evasão 

são sugestões de novas pesquisas com este grupo. 

De acordo com as palavras de Jürgen Habermas (1990) “  Experiências quebram a 

rotina  que  é  auto-evidente,  constituindo  uma  fonte  de  contingências.  Elas  atravessam 

expectativas,  correm contra  os  modos  costumeiros  de  percepção,  desencadeiam surpresas, 

trazem coisas novas à Consciência”.  É dessa forma que vemos a experiência PROEJA na 

instituição,  buscando  as  adaptações  e  promovendo  mudanças  necessárias  para  atender  o 

público PROEJA, superando os constantes desafios.
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APÊNDICES

Apêndice 1 - Questionário para especialização PROEJA, com alunos do PROEJA FIC 

Campus Araranguá

Idade: ______anos    Cor: ____________   Estado Civil: __________Numero de filhos: ________

Onde estudou  (  ) escola publica  (  ) escola particular

Série que parou _____________Tempo fora da escola:   _____________

Quem incentivou a voltar estudar: _____________________________________________

Renda familiar média: R$_______________

Trabalha: (  )  SIM  (  )  NÂO   Média de salário: R$__________________

Recebe incentivo de programas  do governo federal:  (  )  Sim . Quais? _______________________

       (  ) Não

Moradia: (  ) própria:  (  ) alugada  (  ) cedida

Meio de Transporte utilizado para vir para o curso: ____________________________________

Meio de comunicação mais usado:  (  ) TV  (  ) celular  (  ) internet (  ) Outros?_______________

Por que escolheu este curso?

O que espera do curso?



Apêndice 2 – Roteiro de entrevista com docentes

1. Experiência em PROEJA ou EJA

2. Perspectiva em relação aos alunos e ao curso

3. Envolvimento no projeto

4. Relato das motivações, implicações, e angústias na implantação do curso.

5. Espaço aberto para outros relatos.
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