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Muitos adolescentes, jovens, adultos e idosos ingressos na 

EJA trazem modelos internalizados de vivências escolares ou 
outras. Neles, predomina a ideia de uma escola tradicional, 
onde o educador exerce o papel de detentor do conhecimento 
e o educando de receptor passivo desse conhecimento. Por 
isso, muitos supõem que seja da escola a responsabilidade 
pela sua aprendizagem. Torna-se fundamental, portanto, 
problematizar estas ideias com os educandos, para que se 
rompam esses modelos, e para que se construa uma 
autonomia intelectual a fim de que eles se tornem sujeitos 
ativos do processo educacional. (PARANÁ, 2006, p.30).  



SILVA, Luiz Eduardo Paulino da. Inter-relação dos Saberes da disciplina de Biologia 
e as do Técnico Agropecuário no PROEJA: Implicações na formação profissional 
dos educandos(as), Campina Grande, 2016. Dissertação orientada do Curso de 
Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática. Universidade Estadual da 
Paraíba.  
 
 
RESUMO 
 
No contexto educacional brasileiro, muitos jovens que participam do Programa 
Nacional de Integração da Educação Profissional incorporado a Educação Básica na 
modalidade da Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) enfrentam uma realidade 
marcada por desistência e resistência, expectativa e superação devido ao aumento 
das suas atividades em tempo integral. Investiga-se proximidade e distanciamento 
entre saberes da disciplina de Biologia e as do Técnico Agropecuário inscritos em 
suas ementas, verificando suas implicações na formação profissional dos 
educandos(as) no PROEJA. Esta pesquisa caracteriza-se como qualitativa 
etnográfica, bibliográfica, documental e empírica contendo informações adquiridas 
com aplicação de um questionário a educandos(as) do PROEJA (ANDRÉ, 1997; 
GIL, 2010; MICHALISZYN, 2009; RICHARDSON, 2012). Teoricamente, esta 
discussão considera autores que discutem a Educação de Jovens e Adultos, a 
Educação Profissional (MANFREDI, 2003; KUENZER, 2002), o PROEJA (FREIRE, 
2007; BARBOSA, 2008; BOGDAN&BIKLEN, 1994; CURY, 2000; GARCIA, 2001; 
MANTOAN, 1991; MOURA, 2009; REGO, 2000) saberes docentes (TARDIF, 2002) e 
Interdisciplinaridade (FAZENDA, 2002). Ao inter-relacionar informações empíricas 
(questionário) e documentais (ementas) verificamos que, entre os saberes 
disciplinares da Biologia e Técnico Agropecuário no PROEJA, prevalece o 
distanciamento teórico-prático expressado nos depoimentos na maioria dos 
informantes, ainda que de forma elementar. Entende-se que a formação educacional 
nesta modalidade de ensino demanda mais proximidade entre as propostas teórico-
práticas das suas disciplinas, pois a ausência deste diálogo interdisciplinar 
compromete a formação profissional inicial e continuada dos educandos(as). 
 
 
Palavras-chave: PROEJA. Disciplinas. Ementas. Formação profissional.      
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SILVA, Luiz Eduardo Paulino da. Inter-relation of the Knowledge of the disciplines of 
Biology and the Agricultural Technician in PROEJA: Implications in the professional 
formation of the students, Campina Grande, 2016. Dissertation oriented of the Master 
Course in Science Teaching and Mathematical Education. State University of 
Paraíba. 
 
 
ABSTRACT 
 
 
In the Brazilian social context, many young people who participate in the National 
Program for the Integration of Vocational Education incorporated into Basic 
Education in the modality of Youth and Adult Education (PROEJA) face an 
educational reality marked by withdrawal and resistance, expectation and 
overcoming due to the increase in Full-time activities. We investigate the proximity 
and distance between the knowledge of the discipline of Biology and those of the 
Agricultural Technician enrolled in their menus, verifying its implications in the 
professional formation of the students in PROEJA. This research is characterized as 
qualitative ethnographic, bibliographical, documentary and empirical containing 
information acquired with application of a questionnaire to students of PROEJA 
(ANDRÉ, 1997; GIL, 2010; MICHALISZYN, 2009; RICHARDSON, 2012). 
Theoretically, this discussion considers authors who discuss the Education of Young 
and Adults, Professional Education (MANFREDI, 2003; KUENZER, 2002), PROEJA 
(Freire, 2007; Bargoos, 2008; Bogdan & BIKLEN, 1994; CURY, 2000; GARCIA, 2001 
(TARDIF, 2002) and Interdisciplinarity (FAZENDA, 2002). By interrelating empirical 
(questionnaire) and documentary information (menus), we verified that, among the 
disciplinary knowledges of Biology and Agricultural Technician in PROEJA, the 
theoretical-practical distancing expressed in the incipient forms with which the 
informants relate such knowledge prevails. It is understood that the educational 
formation in this modality of education demands more proximity between the 
theoretical-practical proposals of its disciplines, because the absence of this 
interdisciplinary dialogue commits the initial and continued professional formation of 
the students. 
 
 
Keywords: PROEJA. Subjects. Menus Professional qualification. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A escolha do tema: Inter-relação dos saberes da disciplina de Biologia e as 

do Técnico Agropecuário no PROEJA: implicações na formação profissional dos 

educandos(as) aplica-se ao curso Técnico Agropecuária de Nível Médio no Colégio 

Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN), ligado ao PROEJA (Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos), realizado na Universidade Federal da Paraíba 

(Campus III), que investiga se seus educandos/as estabelecem um diálogo entre a 

disciplina de Biologia com as disciplinas do Técnico Agropecuário ministradas no 

PROEJA em tempo integral. 

O interesse por este objeto de estudo surgiu de experiências vivenciadas 

como aluno no curso de Pedagogia neste Campus universitário ao ouvir as escutas 

espontâneas dos estudantes do curso Médio Técnico Agropecuária no (PROEJA), 

acerca das atividades teóricas e práticas propostas nesta modalidade de ensino 

integral. Nos contatos informais com estes educandos sempre escutava algumas 

inquietações acerca das proximidades temáticas das disciplinas do Curso Técnico 

Agropecuária e das disciplinas propedêutica1 do referido curso, sobretudo em 

relação à disciplina de Biologia. Neste sentido, muitos afirmavam que os conteúdos 

ou mesmo o que se aprendia na disciplina de Biologia não se aproximava das 

disciplinas do Técnico em Agropecuária, pelo fato destes alunos perceberem que 

não há conexão disciplinar do ensino médio com as disciplinas do Técnico 

Agropecuária.  

Ao participar, empiricamente, destas inquietações dos alunos com minha 

experiência de aluno e professor de Biologia no ensino regular, propus-me investigar 

entre a disciplina de Biologia e as do Técnico Agropecuário apontadas pelos alunos 

do PROEJA, a primeira adotada no sistema regular de ensino como disciplina 

propedêutica e, as demais do Técnico Agropecuária, oferecida no curso PROEJA de 

cunho técnico profissional. Esta inquietação me motivou a entender a Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) inserida num programa integral profissional PROEJA, 

visando à formação profissional de jovens e adultos em nível do ensino médio. Com 

                                                 
1 Trata-se de um curso ou parte de um curso introdutório de disciplinas em artes, ciências, 
educação, etc. É o que provém ensinamento preparatório ou introdutório, os chamados 
conhecimentos mínimos.  
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este foco, busquei maiores informações para compreender tanto as inquietações dos 

educandos(as) em seu processo formacional, quanto melhor entender esta proposta 

governamental em relação ao atendimento educacional de educandos(as) no 

PROEJA. 

Ao adentrar nas fontes informacionais acerca deste projeto direcionado a 

jovens percebemos que esta modalidade de ensino enfrenta dificuldades para 

executar suas propostas educacionais voltadas à profissionalização de jovens e 

adultos (educandos da EJA), pois sua realização não depende apenas de fatores 

estruturais, administrativos, pedagógicos ou curriculares, mas de implementação de 

políticas públicas direcionadas a diferentes demandas profissionais voltadas a 

realidade do campo, influenciadas pela realidade socioeconômica vigente. Estas 

colocações se aproximavam das inquietações compartilhadas no dia a dia entre os 

educandos(as) no ambiente universitário, sempre ouvindo suas queixas em relação 

ao curso PROEJA. 

Ao escutar tais inquietações senti necessidade de investigá-las nesta 

pesquisa, sobretudo pelo fato de ter vivenciado a docência polivalente no ensino da 

EJA na Rede Pública Municipal (Belém-PB), ao ministrar todas as disciplinas do 

fundamental I (português, história, geografia, matemática e ciências), verificando a 

ausência de estrutura didático-pedagógica nestas séries do ensino na EJA. Isto 

reforça as dificuldades instauradas, historicamente, no ensino regular da EJA, as 

quais se tornam mais comprometedoras em relação à proposta integral no PROEJA.   

Por isso, o interesse desta pesquisa, também, surge da continuidade de 

outros trabalhos de pesquisa direcionados a modalidade do ensino na EJA, a 

exemplo da monografia: “Percepção dos Docentes e Discentes sobre o tema 

Motivação” na 2ª série do Ensino Médio da EJA, realizada no curso de 

Especialização em Educação Profissional Integrada à Educação Básica na 

modalidade de Jovens e Adultos, oferecida pela Universidade Federal da Paraíba 

(Campus III). Por meio deste trabalho, analisamos a percepção dos discentes sobre 

o tema motivação na 2ª série do Ensino Médio na EJA, em uma Escola Estadual de 

E. F. M. no Município de Belém-PB. Além de outras, a exemplo do trabalho com o 

Programa Alfabetização Solidário e Educação de Jovens e Adultos no Ensino 

Fundamental I.  

Nestas experiências constatei que esta modalidade educacional continua 

enfrentando limitações na sua organização e prática educativa, observando que a 
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mesma depende de propostas políticas, não apenas no sentido da formação inicial 

dos educandos(as), mas da formação de educadores(as) da EJA, sobretudo, para os 

cursos técnicos profissionais, a exemplo do PROEJA. As políticas públicas voltadas 

ao ensino no PROEJA, no contexto brasileiro, suscitam questionamentos e reflexões 

educacionais com relação à proposta de formação teórica e prática destinada aos 

discentes da EJA no Ensino Médio e no Curso Técnico Profissional.  

Em face destas observações, suscitadas de experiências vivenciadas, esta 

pesquisa investiga proximidade e distanciamento entre a disciplina de Biologia e as 

do Técnico Agropecuário, uma vez que, em termos de propostas político-

educacionais existem lacunas quanto as demandas na formação profissional dos 

educandos(as) do PROEJA, conforme seus depoimentos. Partindo deste 

pressuposto, investigamos se os educandos(as) do PROEJA conseguem relacionar, 

tanto os saberes teóricos da disciplina de Biologia, quanto os saberes técnicos das 

disciplinas do Técnico Agropecuária com a sua formação profissional voltada às 

demandas e suas vivências no campo. Para esclarecer ao leitor deste trabalho, 

evidenciamos que estes alunos cursam as disciplinas Propedêuticas no turno da 

manhã e, no período da tarde, estudam as disciplinas do Curso Técnico 

Agropecuária em tempo integral no PROEJA.  

Uma das peculiaridades do PROEJA em âmbito nacional, sobretudo na 

cidade de Bananeiras (Campus III-UFPB), é atender discentes oriundos do Estado 

da Paraíba e circunvizinhos, a exemplo do Ceará, Rio Grande do Norte e 

Pernambuco, como também educandos(as) de localidades próximas ao município de 

Bananeiras. No entanto, alguns veem nesta modalidade de ensino a oportunidade 

de se prepararem frente às demandas sociais no meio rural, buscando adquirir uma 

formação teórica e prática em diversos cursos técnicos oferecidos no Campus de 

Bananeiras, como: piscicultura, avicultura, bovino, suíno, solos, entre outras 

disciplinas que trabalham diretamente a realidade do campo. O PROEJA, por ser 

uma proposta voltada a um curso técnico profissional e, respaldada nas atuais 

propostas da educação brasileira, suscita discussões entre educadores ao refletirem 

sobre o ensino teórico dos conteúdos e do ensino prático profissional.  

Neste sentido, interessa continuar investigando esta complementaridade 

educacional propostas pela disciplina de Biologia e as do Técnico Agropecuária, 

enfatizando desafios educacionais enfrentados pelos educandos(as) e suas 

expectativas quanto a sua formação profissional. Um dos desafios refere-se à faixa 
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etária, uma vez que estes enfrentam um processo de exclusão socioeducacional. 

Esta realidade de frequentar o curso técnico do PROEJA em tempo integral, torna-se 

desafiante para estes estudantes, pois eles se sobrecarregam ao acumularem 

tarefas e atividades exigidas pelas disciplinas propedêuticas do ensino regular, 

como: História, Biologia, Geografia, Matemática, Português, e outros, como também 

pelas do Curso Técnico em Agropecuária, a exemplo de: Apicultura, Avicultura, 

Bovino, Caprino–Ovinocultura, Colheita, e Pós-colheita Construções rurais, 

Cuniculturas, ranicultura, Solos, Planejamentos e projetos, Culturas e outras. 

Desta maneira, estes educandos(as) sentem-se desfiados a cumprirem uma 

carga horária elevada, muitas vezes, assumindo sobrecargas de atividades 

educacionais distantes tanto das disciplinas propedêuticas quanto das  do técnico 

agropecuária, além dos mesmos serem desafiados a cursarem integralmente 

diferentes propostas educacionais. Os educandos(as) do PROEJA (técnico 

agropecuária), provavelmente buscam atender expectativas profissionais ao 

cursarem esta modalidade de ensino, uma vez que o referido curso é uma referência 

da região local, por isso, uma oportunidade de preparação profissional direcionada 

às demandas locais onde residem, a fim de investirem e implantarem técnicas 

aplicáveis ao desenvolvimento de atividades no campo, a exemplo da agricultura, 

pecuária em suas características. Nestes termos, os educandos(as) do PROEJA que 

possuem experiências do campo, deixam de trabalhar no horário oposto para se 

dedicarem a sua formação profissional, cuja realidade torna-se desafiante para estes 

educandos(as).  

Ao considerar estes desafios, a exemplo dos educandos(as) que participam 

do curso profissional técnico em agropecuária em tempo integral, propomos 

investigar se há proximidade ou distanciamento entre os saberes teóricos e práticos 

da disciplina de Biologia com as do curso técnico, consideramos algumas questões 

que orientam a construção desta pesquisa: Que relação teórico-prática existe entre o 

conteúdo das disciplinas de Biologia e os das disciplinas do Curso Técnico 

Agropecuária no PROEJA? Em que aspecto o conteúdo da disciplina de Biologia se 

aproxima ou se distancia dos conteúdos disciplinares do Técnico em Agropecuária?  

Há diálogo entre estas disciplinas de que forma contribuem na capacitação 

profissional destes educandos(as)?  

Com base nestas questões, temos como objetivo geral analisar a inter-

relação dos saberes teórico-práticos entre os conteúdos da disciplina de Biologia e 
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as do Técnico Agropecuário no PROEJA, verificando contribuições na sua formação 

profissional. Em relação aos objetivos específicos temos: i) Identificar conteúdos da 

disciplina de Biologia que se aproximam das disciplinas do Técnico Agropecuário 

(PROEJA); ii) Averiguar distanciamento e proximidade entre os conteúdos contidos 

nas propostas ementárias das referidas disciplinas; iii) Verificar se estes conteúdos 

contribuem na formação profissional destes educandos(as); iv) Propor, junto aos 

educandos(as), ciclos de debates no sentido de aproximar conteúdos entre a 

disciplina de Biologia e as do Técnico Agropecuária (PROEJA).  

Com intuito de aproximar as atividades teórico-práticas relacionadas às 

disciplinas de Biologia e as do Curso Técnico Agropecuária, propomos encontros 

com os educandos(as) para ouvi-los acerca das contribuições deste curso para a 

sua formação, pois deles surgiram inquietações que originaram esta pesquisa, 

atentando para os registros das propostas apontadas pelos educandos(as) e 

conduzidas ao Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. 

      A estrutura organizacional deste trabalho contém a introdução seguida da 

metodologia, fundamentação teórica, discussão e análise dos dados, mais as 

considerações finais e referências bibliográficas. Na introdução apresentamos a 

problemática de estudo e questões norteadoras dos objetivos: geral e específicos, 

além da justificativa e relevância para o meio acadêmico em termos da formação 

docente e ensino integral do PROEJA no ensino médio. No Capítulo I, apresentamos 

os procedimentos metodológicos através do qual verificamos a tipologia desta 

pesquisa e instrumentos, lócus da pesquisa e sujeitos que dela participaram que 

direcionou a seleção do corpus para análise. No capítulo II, evidenciamos o aporte 

teórico ao discutir a Educação de Jovens e Adultos: Desafios e avanços, tomando 

direcionamento para a Educação profissional e técnico, como também a Educação e 

Interdisciplinaridade. No capítulo III, tratamos da EJA na Educação Integral no 

contexto brasileiro, enfatizando sua proposta atual integrada ao Curso Técnico 

Profissional enquanto proposta de formação docente no PROEJA. No capítulo IV, 

destacamos a realidade enfrentada pelos Educandos(as) no PROEJA: Articulação 

de saberes e fazeres, norteando as temáticas: Diálogos dos saberes disciplinares e 

profissionais e formação aluno no PROEJA: (Des)conexão dos saberes teórico-

prático. Finalmente delineamos as considerações finais, as referências bibliográficas, 

os apêndices e anexos 
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CAPÍTULO I 
 
1 PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 
 
1.1 Tipologia da pesquisa e instrumentos  
 

Com a pretensão de analisarmos proximidade e distanciamento entre 

saberes teórico-práticos das disciplinas de Biologia e do Curso Técnico em 

Agropecuária (PROEJA) ao contribuírem na formação profissional dos 

educandos(as), fundamentamos esta pesquisa numa abordagem qualitativa de 

cunho exploratória e descritiva com análise etnográfica. Esta análise na visão 

etnográfica enfatiza a interpretação do objeto de pesquisa explorado, descrito e 

construído no seu contexto imediato com observação participante como meio de 

compreender como os sujeitos nela inseridos dão sentido social as suas práticas.  

A utilização etnográfica, no entanto, deve ser feita de forma cuidadosa, já 

que no processo de transplante para a área de educação eles sofreram uma serie 

de adaptações, afastando-se mais ou menos do seu sentido original (LÜDKE & 

ANDRÉ, 1986). Neste sentido, a abordagem etnográfica funda-se na metodologia 

qualitativa voltada ao campo educacional, como apontam os trabalhos realizados por 

Garcia (2001), Lima (2001), sobretudo, André (1997, p. 46) ao ressaltar que, 

 

No final dos anos 70, os pesquisadores educacionais mostram 
grande interesse pela etnografia, especialmente motivados pelo 
estudo das questões de sala de aula e pela avaliação curricular. 
Esse movimento de aproximação vai, pouco a pouco, se adensando, 
e com a produção crescente de trabalhos ficam cada vez mais 
evidentes os ganhos, mas também os problemas e as futuras 
direções. 

 

 

Para efetuar o estudo desta pesquisa e atingir seus objetivos propostos foi 

desenvolvido um processo de observação pautado na flexibilidade, pelo fato de que 

neste processo participativo surgir enfoque de coleta e análise gerado pela 

criatividade e à imaginação surgida durante as observações no campo da pesquisa. 

Para Bogdan e Biklen (1994, p. 49), a pesquisa qualitativa de cunho 

etnográfico é descritiva, seus dados são recolhidos em forma de palavras e imagens, 

não encerrando aspectos quantitativos expressos em números. As autoras atentam 

para a compreensão de que os resultados escritos das investigações devem conter 
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citações feitas com base em dados descritivos para ilustrar e substanciar a sua 

apresentação. Para tanto, é preciso envolver-se na pesquisa qualitativa ao enfocar a 

busca pelo sujeito e com ele interagir, pois estes ao tematizarem e problematizarem 

o objeto pesquisado fornecem pistas empíricas para o seu estudo teórico.    

Segundo Gil (2010), a pesquisa qualitativa descritiva tem como principal 

objeto descrever características determinadas e apontadas pela população inserindo 

no próprio fenômeno, estabelecendo relações entre diversas variáveis determinadas 

pela situação explorada e pesquisada. Richardson (2012) comenta que, neste tipo 

de pesquisa, deve haver procedimentos de investigação com indivíduos, classes, 

fenômenos ou fatos, com vistas a ressaltar as diferenças e as similaridades entre 

eles ou dado objeto pesquisado.  

Portanto, o desenvolvimento deste trabalho, também, foi estruturado 

utilizando-se da pesquisa bibliográfica que tem o propósito de subsidiar o 

pesquisador nas diversas ferramentas de leituras, apropriando-se de um universo de 

fontes mais amplas como, livros, revistas, artigos, dissertações, teses, anais de 

eventos científicos e materiais disponíveis pela internet. Neste aspecto, Gil (2010, 

p.29) afirma que:  

 

Praticamente toda pesquisa acadêmica requer em algum momento a 
realização de trabalho que pode ser caracterizado como pesquisa 
bibliográfica. Tanto é que, na maioria das teses e dissertações 
desenvolvidas atualmente, um capítulo ou sessão é dedicada a 
revisão bibliográfica, que é elaborada com o propósito de fornecer 
fundamentos teóricos ao trabalho, bem com a identificação do 
estágio atual do conhecimento referente ao tema.  

 

 

Com este propósito qualitativo etnográfico utilizamos como instrumentos 

técnicos de pesquisa o questionário semiestruturado (apêndice A), contendo 

perguntas abertas e fechadas acerca da entrada dos educandos(as) no curso e  nas 

disciplinas teóricas e práticas aplicados aos discentes do PROEJA. O questionário 

envolveu questões que perfilou a quantidade de alunos participantes do curso 

mencionados, a busca majoritária por parte de homens e mulheres, identificação de 

gênero, faixa etária, estado civil.  

As questões abertas seguiram em torno do desejo pelo conteúdo da 

disciplina de Biologia e as disciplinas do técnico agropecuário, a preponderância do 
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conteúdo destas disciplinas, sendo possível relacionar proximidades e 

distanciamentos em relação aos conteúdos teóricos e práticos do PROEJA, no que 

se refere ao seu ensino e a aprendizagem dos educandos/as na sua formação 

profissional.   

 O questionário foi aplicado individualmente, a fim de situar o perfil 

educacional dos educandos(as), quanto a procura do curso de preparação 

profissional, além de perfilar seus interesses e expectativas em relação ao PROEJA 

(técnico agropecuária) para a sua formação profissional. Sendo possível, com base 

nestas informações, estabelecer uma relação entre a literatura que trata do curso 

técnico profissional e do ensino PROEJA frente à escolha dos alunos em relação ao 

ensino integral implantado no Campus de Bananeiras (UFPB). Neste sentido, muitos 

cursam o PROEJA tendo em vista a continuidade do ensino superior na 

Universidade, assim como, em busca de uma preparação profissional, haja vista a 

existência de outros cursos. 

Segundo Michaliszyn (2009) num dado questionário é o próprio respondente 

quem preenche o instrumento de investigação, portanto, foram os próprios 

educandos(as) que forneceram as respostas, informaram sobre os dados 

qualificáveis e interpretáveis desta pesquisa. O questionário foi elaborado pelo 

pesquisador com a finalidade de melhor compreender a opinião dos educandos(as) 

sobre a aprendizagem na disciplina de biologia (EJA) no sentido da sua relação com 

os saberes das disciplinas profissionais do técnico em agropecuária-PROEJA.  

 

1.2 Lócus da pesquisa  

 

A pesquisa foi realizada no Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, situado no 

Campus Universitário III (UFPB), município de Bananeiras, cidade paraibana 

localizada na microrregião do Brejo paraibano. O colégio oferece cursos Técnicos de 

Nível Médio de forma integrada: agropecuária e agroindústria, também oferece o 

técnico pós-médio denominado subsequente: agropecuária, agroindústria e 

aquicultura e a modalidade PROEJA integrado: agropecuária, sendo esses cursos 

oferecidos nos turnos: manhã e tarde. 
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Figura 1: Frontispício do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros – Pavilhão de aulas 
Fonte: http://bragganeto.blogspot.com.br/ - 2015  

 

 

O Colégio Agrícola "Vidal de Negreiros" é uma instituição de ensino público 

mantida pela Universidade Federal da Paraíba através do decreto n°. 62.173 de 

25/01/1968, a 141 km de João Pessoa, localizado no Centro de Ciências Humanas, 

Sociais e Agrárias, Campus III - UFPB. O Colégio foi fundado no dia 07 de setembro 

de 1924, sob a responsabilidade de Dulphe Pinheiro Machado, e dos auspícios do 

então Presidente Epitácio Pessoa. Em 1976, a então Escola Agrícola Vidal de 

Negreiros, foi vinculada à UFPB, quando se criou o Centro de Formação de 

Tecnólogos, juntamente com o Curso Técnico de Nível Superior em Cooperativismo, 

que já teve suas atividades encerradas.  

Em março de 2008, por meio de consulta democrática, a comunidade 

acadêmica determinou a mudança do nome do Centro de Formação de Tecnólogos-

CFT para Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias-CCHSA. O CAVN busca 

oferecer à comunidade uma educação de qualidade voltada às necessidades 

socioculturais, científicas e tecnológicas do presente milênio, pautada no 

desenvolvimento tecnológico e no equilíbrio do meio ambiente, dentro de um modelo 

dinâmico de geração, produção de conhecimento e aplicação de saberes. Por meio 

de um Projeto pedagógico curricular que segue os princípios da educação pública e 

gratuita, congregando ensino, pesquisa e extensão, com o objetivo de capacitar 

http://bragganeto.blogspot.com.br/
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profissionais para o trabalho e prosseguimento de estudos posteriores para o 

exercício de atividades produtivas e sociais, visando o desenvolvimento da região. 

 

 

Figura 2: Frontispício do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros – Vista aérea. 
Fonte: http://bragganeto.blogspot.com.br/ - 2015  

 

 

O CAVN utiliza toda a infraestrutura da UFPB em diferentes setores no que 

tange ao espaço físico e equipamentos. No setor de Agricultura encontramos 

ambiente da coordenação e salas de aulas, Laboratório de Entomologia, Laboratório 

de Frutas e Hortaliças, Laboratório de Sementes, Laboratório de Mecanização, 

Laboratório de Solos, Clínica Fitossanitária, Sala de equipamentos e fertilizantes, 

Estufa, Galpão do Viveiro, Reservatório e Cozinha.  

No setor de Zootecnia existem vários laboratórios, a exemplo da 

Suinocultura, Laboratório de Cunicultura, Laboratório de Apicultura, Laboratório de 

Bovinocultura, Laboratório de Ranicultura, Laboratório de Caprino-ovinocultura, 

Laboratório de Avicultura de Corte, Laboratório de Avicultura de Postura e 

Laboratório de Piscicultura. No setor de Agroindústria encontramos o Laboratório de 

Controle de Qualidade, Coluna de Refrigeração para gás, UPEDA, Laboratório de 

Nutrição Animal, Padaria e Lanchonete, Abatedouro e Fornalha. 

Neste espaço existem algumas residências com alojamentos destinados à 

alunos dos Cursos Técnicos; Residência; para funcionários; Residência para 

Professores; Residência do Diretor do CAVN. Outras construções são verificadas 

nesse espaço, como restaurante universitário, Bloco de salas de aula dos Cursos 

http://bragganeto.blogspot.com.br/
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Técnicos, Auditório CAVN, Direção do CAVN, Salas de Professores, Departamentos, 

LABINF, Prédio da Pós-Graduação, Laboratório de Química e Biologia, Lavanderia e 

PROLICEN, Bloco de Banheiros, Guarita; Capela; Creche (Grãozinho); Estação de 

Tratamento da água; Biblioteca; SINTESPB, ADUFPB, Grêmio Livre; Quadra de 

esporte; Ginásio de esporte; Garagem; Vestiários do Campo de Futebol; Casa de 

festa (ASCAMB); Restaurante Novo; Setor de Eletricidade; Casa de Máquinas. 

De acordo com o relatório da Secretaria de Recursos Humanos (SRH/UFPB) 

em outubro de 2015, estavam lotados 75 professores na UFPB/CCHSA, exercendo 

suas funções no CAVN, no Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e Magistério 

Superior, dentre os quais 64 lecionam no curso profissional técnico de nível médio 

em Agropecuária, assim como o quadro técnico-administrativo composto por 52 

funcionários, totalizando 126 servidores federais ativos. O quadro de docente em 

sua maioria com formação de doutorado e mestrado, poucos especialistas.  

No ano de 2015 foram matriculados apenas 35 discentes na modalidade 

PROEJA, observando-se que há uma baixa procura pelos cursos regular e 

profissional, respectivamente, fato que se atribua a necessidade de os jovens 

trabalharem e, outros, verificando-se que suas oportunidades de acessar e 

continuarem estudando vão sendo negadas. Tal realidade contribui para muitos 

jovens, sobretudo os da zona rural, sequer se matricularem e tentarem inserir-se na 

sua formação educacional e profissional. 

Os cursos oferecidos pelo CAVN são técnicos em nível médio com ênfase no 

Ensino Agrícola, tendo em vista investir em suas técnicas de produtividade agrícola, 

disseminar seus saberes e potencializar sua produtividade no espaço local, uma 

demanda desta realidade socioambiental. Baseados nos Art. 4º, § 1º do Decreto nº 

5.154/2004, que estabeleceu a organização e funcionalidade da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio, podemos classificar os cursos oferecidos no 

CAVN como segue: 

a) Forma Integrada: os alunos estudam o ensino médio e o ensino 

profissionalizante de forma integrada. Nesse caso é oferecida somente a quem já 

tenha concluído o ensino fundamental e que esteja na faixa etária do ensino médio 

(idade inferior a 18 anos). O curso é planejado de modo a conduzir o aluno à 

habilitação profissional técnica de nível médio, na mesma instituição de ensino, 

contando com matrícula única para cada aluno. 
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b) Forma Subsequente: também chamada pós-médio, os alunos cursam 

apenas o ensino técnico profissionalizante. Os cursos nesta forma são oferecidos 

apenas a quem já tenha concluído o ensino médio. 

c) Modalidade PROEJA: também destinado a alunos que possuam o ensino 

fundamental completo, mas que estão fora da faixa etária escolar (acima de 18 anos 

completos). Nesta modalidade o ensino médio e o ensino profissionalizante são 

integrados. A oferta desta modalidade no CAVN iniciou-se em 2008, com o curso 

técnico em Agropecuária e, por ser integrado, cada aluno possui apenas uma 

matrícula.  

Conforme estas modalidades de ensino muitos jovens não têm oportunidades 

de cursarem o profissional, ainda que lhes sejam oferecidos em forma de 

continuidade, subseqüente após conclusão do nível médio, tampouco, o PROEJA 

voltado aos alunos que possuem ensino médio, muito menos, para os alunos que 

gostariam de cursar o nível médio regular paralelo ao PROEJA, a exemplo da 

modalidade integral.  

 

Quadro 1 
Cursos, formas de ensino e número de vagas oferecidas (2015) 
 

CURSO TÉCNICO 
MÉDIO 

 

FORMAS DE ENSINO 
 

NÚMERO DE VAGAS 
(2015) 

Agropecuária Integrada 80 

Agropecuária Subsequente 40 

Agropecuária Integrada/PROEJA 40 

Agroindústria Integrada 40 

Agroindústria Subsequente 40 

Aquicultura Subsequente 35 

Total de vagas 275 

Fonte: Comissão do Exame de Seleção CAVN-2015 
 
 

Apesar destas dificuldades a procura pelos cursos técnicos no CAVN é maior 

em relação à oferta de vagas oferecidas pela instituição. Dessa forma, é necessária 

a escolha de critérios na realização da seleção para o ingresso dos alunos. Os 

requisitos de seleção para ingresso em qualquer curso no CAVN são o atendimento 
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ao nível de escolaridade e idade escolar mínima exigida para cada forma de curso e 

a classificação no Exame de Seleção realizado pela instituição.  

Para o processo seletivo de educandos(as) dos cursos técnicos no ensino 

médio regular devem ter no mínimo 14 anos e ter concluído o 9º ano do Ensino 

Fundamental, já  a seleção dos educandos(as)   da EJA no PROEJA,  devem ter no 

mínimo 18 anos, ter concluído o 9º ano do Ensino fundamental e ter disponibilidade 

para cursar integralmente as disciplinas do médio e do técnico. Os curso 

subsequente os educandos(as) devem já terem concluído o ensino médio regular ou 

EJA, pois o mesmo oferece apenas disciplinas do técnico. Portanto para entrada de 

cursos no CAVN, existe um processo seletivo.  

 

Quadro 2 
Inscritos por curso e relação de candidatos/vagas no Exame de Seleção (ingresso 
em 2015) 
 

 Fonte: Comissão do Exame de Seleção CAVN-2015 

 

O Exame seletivo no CAVN consta de provas escritas conjuntas contendo 

conhecimentos de Português, Matemática e Ciências em nível do Ensino 

Fundamental para alunos que pretendem fazer os cursos na forma integrada em 

nível médio e prova escrita conjunta contendo conhecimento de matemática e 

português para alunos interessados em ingressar no PROEJA. A entrevista e as 

avaliações do histórico escolar destinam-se a alunos que já concluíram o Ensino 

Médio, mas pretendem fazer os cursos na forma subsequente. A classificação é feita 

por ordem decrescente baseada no total de pontos obtidos por candidato, com nota 

Cursos Nº de Inscritos Nº de Vagas Relação 
Candidato/Vaga 

Técnico em Agropecuária 
(Integrado) 

122 80 1,5 

Técnico em Agropecuária 
(Subsequente) 

129 40 3,2 

Técnico em Agropecuária 
(PROEJA) 

64 40 1,6 

Técnico em Agroindústria 
(Integrado) 

54 40 1,4 

Técnico em Agroindústria 
(Subsequente) 

124 40 3,1 

Técnico em Aquicultura 
(Subsequente) 

23 35 0,7 
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diferente de 0,0 (zero), no exame escrito ou na entrevista conforme o número de 

vagas ofertadas pelos cursos. 

Ao verificar a oferta cursos/vagas (Quadro 2), contendo condições de 

ingresso para jovens inseridos no processo de exclusão educacional, constata-se 

que suas oportunidades de estudarem continuam desafiantes. Neste sentido, o 

curso integrado à modalidade PROEJA que integra o ensino médio regular e 

profissional em tempo integral configura-se com baixa oferta de vagas/inscrições, 

embora a demanda vaga/candidato se apresente como uma das mais baixas (1,6), 

quando comparado demais cursos.  

Com isto verifica-se que os alunos que necessitam de cursar o ensino médio 

regular e profissional deve enfrentar o horário integral e, muitos alunos, ficarem 

alojados no colégio. Neste sentido, ainda se verifica que o curso que oferece mais 

vaga é o Técnico em Agropecuária de caráter subseqüente que exige a 

permanência de alunos concluintes do ensino médio com maior quantidade de 

inscritos, (129), embora oferecendo apenas 40 vagas. Observamos que os cursos 

que oferecem mais oportunidades com acesso de vagas confirmadas são os 

completares (subseqüentes). Apesar das propostas diferenciadas para atender os 

jovens por parte do colégio, observa-se que estas oportunidades não atendem a 

maioria dos jovens, pois muitos se encontram inseridos em atividades ocupacionais 

ou mesmo trabalhando, outros responsáveis pelo sustento familiar, além de outros 

motivos, desta forma, não inseridos nestas oportunidades.   

 

 

1.3 Sujeitos da pesquisa  

 

Esta pesquisa parte da necessidade de entrevistarmos os educandos(as) dos 

1º e 3º ano do Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, os quais foram nossos sujeitos 

ativos para perfilar suas características pessoais, como também, fazer uma analise 

acerca de questões relacionadas a disciplina de Biologia e as do curso técnico em 

agropecuária, portanto neste primeiro momento iremos demonstrar o perfil dos 

educandos(as), como está descrito no quadro a seguir. 
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Quadro 3 
Perfil pessoal dos entrevistados (PROEJA) em relação ao conhecimento prévio – 1º 
ano  
 

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Com esta realidade ingresso/candidato/vaga nesta pesquisa consta um 

universo com 17 (dezessete) educandos/as matriculados no 1º e 3º ano do Ensino 

Médio regular no ano letivo de 2015, apesar de o Colégio ser o único da região local 

que possui esta modalidade de ensino, representando 100% dos matriculados no 

referido curso e ano. Com eles aplicamos um questionário no dia dezoito de 

novembro de 2015 com 08 (oito) educandos(as) do 1º ano do ensino médio em nível 

técnico em agropecuária-PROEJA, no turno manhã, sendo 5 (cinco) do sexo 

masculino equivalente a 62% e 3 (três) do sexo feminino equivalente a 38%. 

Havendo uma prevalência do sexo masculino nesta modalidade de ensino. A faixa 

etária dos educandos(as) do 1º ano, 7 (sete) tem idade entre 18 a 23 anos que 

equivalem a 87%, enquanto que apenas 1 (um) se insere na faixa etária entre 24 a 

29 anos, equivalente a 13% desta faixa etária.  

Acerca do estado civil desses educandos(as) 8 (oito) respondentes 

afirmaram ser solteiros(as), equivalente a 100% dos que responderam o 

questionário. Ao serem interrogados sobre algum exercício profissional, 8 (oito) 

estudantes, ou seja 100% afirmaram que não trabalham, uma vez que o colégio 

oferece bolsa de estudo no valor 200 (duzentos reais), além de colégio oferecer, 

diariamente, três alimentações básicas, quais sejam, café, almoço e jantar e também 

alojamento. Portanto, subtendendo-se que o colégio exige dos estudantes uma 

dedicação exclusiva quanto à aprendizagem nas disciplinas do ensino regular e nas 

disciplinas referentes à formação profissional oferecida na instituição.  

Curso Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos – PROEJA  

Quantidade 8 alunos 

Séries 1º ano do curso técnico em agropecuária  

Gênero Masculino e feminino  

Estado Civil Solteiros  

Faixa etária 7 entre 18 a 23 anos 
1 entre 24 a 29 anos  
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Conforme resultados do questionário sobre o que o CAVN oferece aos 

educandos(as) do PROEJA, todos deixaram transparecer sua satisfação em relação 

ao apoio proporcionado pelo colégio. Eles enfatizam que recebem “café, almoço e 

jantar”, para os alunos que são de outras cidades há “dormitório” exceto os que 

residem na cidade de Bananeiras. Além desta ajuda básica, eles recebem o “livro 

didático” de apoio, além de “apostila, laboratórios de informática, de biologia, de 

química”. Revelam que o colégio oferece eventos educativos, biblioteca com acervo 

do ensino regular e profissional, salas de aulas amplas e arejadas, referindo-se 

também aos recursos didáticos como data show, som, DVD e outros.  

Em termos da área de lazer os alunos informaram que há quadra de futebol, 

ginásio esportivo, piscina para lazer e aulas práticas (caprino, suíno, apicultura e 

outras) destinadas as atividades das disciplinas do curso técnico. Neste sentido, foi 

escolhido o depoimento do aluno E1 (PROEJA) que concentra o que os demais se 

referiram em termos da infraestrutura do colégio e dos seus serviços proporcionados 

aos educandos(as), conforme transcrição a seguir: 

 

E1  
Bolsa referente ao valor de R$ 200 reais (duzentos reais), refeições: 
café, almoço e janta, dormitório para alunos de outros municípios 
com exceção aos que residem na cidade de Bananeiras PB, 
fardamento, livro didático, apostila, laboratórios de informática, de 
biologia, de química, e outros. Oferece ainda eventos educativos, 
biblioteca, salas de aulas amplas e arejadas, recursos como: Data 
show, aparelho de som, DVD e outros, quadra de futebol, ginásio 
esportivo, piscina para laser, aulas práticas (caprino, suíno, 
apicultura e outras).  
 
 

No que concerne à forma do ingresso no PROEJA, oito (08) educandos/as 

participantes do 1º ano, afirmaram ter sido através do processo seletivo com prova 

de questões objetivas de português e matemática. Ao referir-se à localidade de 

moradia apenas três (3), isto é, 37% são oriundos da zona rural, enquanto que cinco 

(5), ou seja, 63% habitam na zona urbana. Com estes dados verifica-se que os 

jovens da cidade podem encontrar facilidade para acessar e permanecer no colégio 

com perspectiva de concluir a educação do curso técnico que direcione a formação 

profissional, enquanto os jovens da zona rural enfrentam cada vez mais o processo 

de exclusão social. 
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No dia vinte de novembro de 2015 aplicamos o questionário com os 

educandos(as) do 3º ano do ensino médio em nível técnico em agropecuária no 

turno tarde, sendo que no início desta modalidade eram mais de 20 educandos/as 

matriculados/as, com a questão das greves esses alunos foram desistindo, como 

mostra o quadro abaixo:  

 

Quadro 4 
Perfil pessoal dos entrevistados (PROEJA) em relação ao conhecimento prévio – 3º 
ano  

Fonte: Arquivo do autor (2016) 

 

Aplicamos o questionário com 09 (nove) educandos(as) do 3º ano do ensino 

médio em nível técnico em agropecuária no turno vespertino. No entanto, em 2015, 

apenas 09 (nove) deram continuidade aos estudos, no 3º ano, por alguns fatores, a 

exemplo da greve, alguns educandos/as desistiram no decorrer do curso. Vale 

lembrar que em 2015, o colégio não oferecia turma de ensino médio 2º ano na 

modalidade PROEJA, isto porque, em um ano os alunos cursam os 1º e 2º anos, 

sendo que quando os educandos(as) já estavam no 3º ano, abriu processo seletivo 

para fazer uma nova turma de 1ª ano, por esse motivo não tinha turma 2º ano do 

PROEJA, verificamos que dos jovens que estudam o ensino integral PROEJA, ainda 

há uma demanda de desistência.   

Entre os educandos(as) do 3º ano do ensino médio que responderam o 

questionário, sete (7) são do sexo masculino, equivalente a 78%, mas apenas dois 

(2) são do sexo feminino, isto correspondendo que 22% das educandas 

matriculadas neste colégio. Quanto à faixa etária do 3º ano médio, temos oito (8) 

educandos com idade entre 18 a 23 anos, equivalente a 89%, enquanto que, apenas 

um (1), possui idade entre 30 a 35 anos, equivalentes a 11% desses estudantes. 

Curso Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e 
Adultos – PROEJA  

Quantidade 9 alunos 

Séries 3º ano do curso técnico em agropecuária  

Gênero Masculino e feminino  

Estado Civil Solteiros  

Faixa etária 8 na faixa etária de 18 a 23 anos 
1 na faixa etária de 30 a 35 anos.  
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Sobre o estado civil dos educandos/as todos afirmaram ser solteiros, isto é, 9 (nove) 

que corresponde a 100%. Sobre os educandos que trabalham oito (8) dos/as 

entrevistados/as afirmaram que não trabalham e, apenas um (1) afirmou que 

trabalhava, evidenciando sua profissão de borracheiro. Acerca da localidade onde 

reside apenas dois (2) afirmaram que são da zona rural, isto equivalente a 22% dos 

entrevistados, enquanto que, sete (7), afirmaram que são da zona urbana, 

equivalente a 78%.  

Tanto os educandos/as do 1º ano, quanto do 3º ano do ensino médio do 

nível técnico em agropecuária, em sua maioria são da zona urbana, de cuja 

realidade suscita um questionamento sobre a educação no campo e aplicabilidade 

de suas políticas públicas voltadas ao curso técnico profissional. Neste caso, as 

politicas de curso profissionalizante existem de maneira tímida na educação do 

campo, sobretudo na proposta integral, pois o sistema de Educação Profissional 

mantido pelo governo federal é integrado por uma rede de escolas em nível médio e 

pós-médio, constituindo-se das Escolas Agrotécnicas Federais (AEFs) e Escolas 

Técnicas Federais (EFTs), também, dos Centros Federais de Educação 

Tecnológicas.  

Com relação à expansão do ensino profissional, Manfredi (2002) afirma que 

as escolas técnicas abrem espaço para uma demanda que busca atender as 

expectativas de muitos jovens que necessitam de oportunidades para se 

profissionalizarem e acessarem o mercado de trabalho, priorizando os 

conhecimentos prévios que os sujeitos possuem acerca da sua comunidade local. 

Antes da aplicação dos questionários, fizemos uma visita ao Colégio Agrícola Vidal 

de Negreiros com vistas à identificação dos tipos de recursos e os laboratórios 

(como está descrito no item lócus da pesquisa) que existiam na mesma e 

estivessem disponíveis para o uso dos educandos(as). 

No decorrer da pesquisa houve várias visitas ao CAVN as quais possibilitaram 

a elaboração de um questionário que aplicarmos aos educandos/as divido em duas 

partes: na primeira identificamos o perfil social (gênero, estado civil, trabalho, faixa 

etária, residência, série), na segunda traçamos a relação dos educandos com o 

Colégio CAVN (trajeto casa-escola, ingresso no colégio, o curso técnico escolhido e 

infraestrutura do CAVN). A terceira parte refere-se às informações acerca da 

disciplina de Biologia (se gosta de estudar a disciplina, o conteúdo que mais gosta, a 

sua aproximação com o trabalho e ocupações cotidianas, a relação dos conteúdos 
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da disciplina de Biologia e das disciplinas do Curso Técnico em agropecuária, 

aprendizagem do conteúdo de Biologia e das disciplinas do técnico profissional 

agropecuária, materiais didáticos utilizados em suas aulas e laboratórios).  

Na quarta parte do questionário registramos informações relacionadas às 

disciplinas do Técnico em Agropecuária (por que cursar o PROEJA, quais as 

disciplinas que mais gosta em relação à disciplina de Biologia e as disciplinas do 

Técnico, a relevância tanto da disciplina de Biologia quanto do Curso Técnico na 

aprendizagem e preparação profissional, sobre as aulas práticas e expectativas 

profissionais ao concluir o PROEJA). 

 

1.4 Corpus selecionado  

 

Neste espaço consideramos informações referentes às questões aplicadas 

aos educandos/as dos 1º e 3º anos do PROEJA em tempo integral, relacionadas à 

proximidade e ao distanciamento dos saberes teórico-práticos em relação ao 

conteúdo da disciplina de Biologia e das disciplinas do técnico em agropecuária, a 

exemplo de Apicultura, Avicultura, Bovino, Caprino, Ovinocultura, Colheita e pós-

colheita e outras como está descrita no quadro 4, na página 37.  

Perguntamos aos educandos do 1º ano do PROEJA: Qual disciplina se 

aproxima de suas ocupações cotidianas, os mesmos descreveram as seguintes 

afirmações:       

E1: olericultura, 
E2: olericultura, 
E3: física 
E4: física 
E5, E6, E7 e E8 não responderam, 

 

 

É possível verificar que a metade dos respondentes não encontra no 1º ano 

do PROEJA uma disciplina que se aproximem das suas ocupações cotidianas, 

enquanto que a outra metade indica algumas disciplinas que se aproxima do seu 

cotidiano: Vejamos a seguir na figura 3: 
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Figura 3: Distribuição em percentual do 1º ano da disciplina que mais se aproxima 
com trabalho ou ocupação profissional dos/as educandos/as do Colégio Agrícola 
Vidal de Negreiros (Bananeiras-PB, Brasil) 
 

 

Nesta informação verificamos que 50% dos alunos do 1º ano ao cursarem o 

profissional no PROEJA não conseguem estabelecer relação disciplinar entre 

saberes técnicos com suas experiências cotidianas de trabalho, sejam da zona rural 

ou da zona urbana. Com este dado percebemos que a maioria dos alunos não 

consegue entender esta proposta de estudo na sua formação profissional. Isto pode 

ser visto na ementa da disciplina olericultura, parte do corpus desta pesquisa, ao 

expor uma definição sobre a divisão e a importância socioeconômica da horticultura, 

tratando-a em sua ementa da seguinte forma: Definição, divisão e importância da 

olericultura; Classificação das hortaliças, Valor alimentício das hortaliças, Áreas de 

produção: localização e noções de planejamento; Clima; Propagação de hortaliças.  

Pelo exposto, estes alunos por não cultivarem hortaliças no seu cotidiano 

desconhecem ou não estabelecem nenhuma relação com sua proposta prática, em 

termos do seu valor produtivo e econômico como objetiva a ementa, cuja situação se 

distancia de sua real necessidade de aprendizagem e fazeres cotidianos. Com 

relação ao conhecimento da disciplina de Física referente à grade curricular do 1º 

ano do Curso Profissional, a sua ementa trata das definições sobre movimento, 

velocidade e energia, verificando-se que esta proposta de conteúdo teórico vivencie 

em seus afazeres relacionados à física e que desejam talvez seguir carreira 

acadêmica no ramo da física. 
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Os educandos/as do 1º ano do PROEJA, quando chegam à escola fazem 

nova descoberta no ramo do ensino médio, uma vez que os mesmos vêm do 9º ano 

do ensino fundamental, onde estudavam apenas nove disciplinas propedêuticas. 

Subitamente, se deparam com outra realidade no 1º do ensino médio com uma 

demanda de disciplinas: as propedêuticas e as do técnico em agropecuária, haja 

vista que os educandos/as recebem uma carga duplicada de disciplinas e, muitos, 

sentem dificuldades de acompanhá-las no início do primeiro ano.   

Quando perguntamos os educandos/as do 3º ano sobre qual a disciplina do 

curso PROEJA mais se aproxima das experiências do seu trabalho ou das 

atividades ocupacionais cotidianas, descreveram as seguintes disciplinas:  

 

E1: capricultura, ovinocultura e bovinocultura,  
E2: ovinocultura,  
E3: mecanização,  
E4: Fitossanidade  
E5, E6, E7, E8 e E9: não existir disciplina que se relaciona com 
minhas atividades ocupacionais.  

 

Verificamos que a maioria dos educandos/as do 3º ano do ensino médio não 

identificam uma disciplina que se aproximam de suas ocupações cotidianas. 

Vejamos na figura 4. 

 

 
Figura 4: distribuição em percentual do 3º ano da disciplina que mais se aproxima 
com trabalho ou ocupação profissional dos/as educandos/as do Colégio Agrícola 
Vidal de Negreiros (Bananeiras, PB, Brasil) 
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Verificamos que os educandos/as do 3º ano do ensino médio na modalidade 

PROEJA, em sua maioria tem dificuldade de compreender uma disciplina que se 

aproxima com o seu cotidiano. Mesmo levando em consideração o tempo de contato 

com as disciplinas ao longo do curso, não identificaram uma disciplina que se 

aproxima dos seus afazeres cotidiano.  No entanto, quatro, ou seja, 44% dos 

educandos/as do 3º ano mostram-se capazes de descobrirem ocupações cotidianas 

relacionando-se com algumas disciplinas do técnico em agropecuária, como 

podermos observar na figura 4. Salientando que cinco, ou seja, 56% dos 

respondentes revelam não existir uma disciplina ligada ao seu trabalho cotidiano.  

Para as transcrições dos dados empíricos coletados junto aos educandos(as) 

utilizamos codificações para identificar suas respostas ao questionário, como E1, E2, 

E3, E4 e, assim sucessivamente, a fim de preservar sua identidade por comungar 

com o interesse de fazermos uma análise qualitativa e por dialogar com os teóricos 

estudados neste trabalho. As informações obtidas nos questionários estão descrita 

como citações da fala dos educandos(as) respondentes que ajudam na discussão 

qualitativa desta pesquisa, uma vez que se fez necessário a sinalização e exposição 

dessas informações. 

As informações dos questionários proporcionaram uma visão de como a 

relação dialética entre objeto estudado e pesquisado é preponderante na eficácia do 

aprendizado dos discentes e de que forma elas refletem sobre esses saberes 

profissionalizantes. Com relação aos aspectos éticos tivemos o cuidado de obedecer 

à ética no que tange a pesquisa com seres humanos, respeitando a voluntariedade e 

confidencialidade dos participantes. A coordenação do colégio juntamente com os 

professores da disciplina de Biologia disponibilizou a sala de aula no turno matutino 

do dia 18 de novembro de 2015 para aplicarmos o questionário com os discentes do 

1º ano no dia 20 de novembro de 2015 aplicamos o questionário aos discentes do 

3º ano do ensino médio no turno vespertino.    

Antes de aplicarmos o questionário, entregamos aos discentes o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE (apêndice B), explicando aos mesmos que 

o documento informa e esclarece ao sujeito da pesquisa de maneira que ele possa 

tomar sua decisão de forma justa e sem constrangimentos sobre a sua participação 

em nosso trabalho, foi esclarecido, que é uma proteção legal e moral do pesquisador 

e do pesquisado, visto ambos estarem assumindo responsabilidades. Explicamos 

que seus dados são confidenciais e que os mesmos não serão personalizados, 
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portanto tendo os estudantes seus nomes preservados na referida pesquisa, 

respeitando sua participação e contribuição, sem a qual esta pesquisa não se 

realizaria.  

Durante a aplicação dos questionários houve orientações e esclarecimentos 

acerca das perguntas, com tempo aberto para a sua aplicação (contextualização da 

proposta da pesquisa, leitura das questões e compreensão das perguntas), a fim de 

proporcionar mais segurança, estímulo e adesão participativa entre os estudantes. 

Outro critério estabelecido foi à participação dos que ali estavam presentes 

entregarem o questionário com o maior número de perguntas respondidas.  

As informações que propomos analisar nesta pesquisa em conformidade 

com os seus objetivos referem-se às respostas dadas pelos alunos referentes à 

proximidade e distanciamento teórico-práticos entre a disciplina de Biologia e as 

disciplina do Técnico em agropecuária (PROEJA), verificando se estes conteúdos 

são contemplados nas suas propostas ementárias e se contribuem com a formação 

profissional destes educandos(as). Por isso, expomos as disciplinas (Quadro 5) que 

caracterizam o curso técnico em Agropecuária, na modalidade PROEJA, oferecido 

pelo Colégio Agrícola Vidal de Negreiros, Bananeiras-PB.  

Nele expomos seus componentes curriculares distribuídos nos dois turnos, 

sendo que, no período da manhã, os alunos estudam as disciplinas propedêuticas, 

configuradas na proposta do ensino regular, a exemplo de Arte, Biologia, Educação 

Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Informática, Matemática, Português, 

Química e Sociologia. No turno da tarde, esses alunos estudam disciplinas 

específicas do curso técnico em agropecuária.  

No quadro 6 expomos as Disciplinas, ementas e carga horária semestral da 

disciplina de Biologia-PROEJA durante os três semestres do curso e no quadro 7 

podemos verificar as disciplinas do técnico em agropecuária com suas respectivas 

ementas e carga horária, apresentada pelo próprio Projeto Político Pedagógico do 

Colégio Agrícola Vidal de Negreiros. As ementas detalhadas da disciplina de 

Biologia se se encontram (anexo A) e as do Técnico em agropecuária (anexo B). 

As ementas das disciplinas foram analisadas a partir das observações 

realizadas nos documentos que o Colégio disponibilizou para uma averiguação 

precisa. Vejamos os quadros a seguir: 
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Quadro 5 
Disciplinas do curso técnico em agropecuária (PROEJA) do Colégio Agrícola Vidal 
de Negreiros 
 

Fonte: Comissão do Exame de Seleção CAVN-2015 

 

Os educandos/as tem um prazo de até 1 ano e meio para pagar todas essas 

disciplinas do técnico em agropecuária-PROEJA, e fazer um TCC-Trabalho de 

Conclusão de Curso, isto é, elaborar um projeto executado em uma das áreas 

técnicas que se identificaram no percurso do curso. Já as disciplinas propedêuticas, 

como Biologia e outras, eles estudam em todos os três semestres do ensino médio, 

as mesmas apresentam um plano diversificado como poderemos ver no quadro 6, 

disciplinas e ementas da disciplina de Biologia nas três séries do PROEJA.  

 
Quadro 6 
Disciplinas, ementas e carga horária semestral da disciplina de Biologia-PROEJA 
(durante os três semestres do curso) 
 

DISCIPLINAS EMENTAS C.H. SEMESTRAL 

Biologia 1º ano  Estudo sobre a composição química 
celular e os tipos de células, as suas 
partes e as devidas funções de cada 
componente celular, o que possibilita 
um melhor entendimento sobre a 
produção dos gametas, as etapas da 
fecundação, o desenvolvimento 
embrionário e as características dos 
diferentes tipos de tecidos. 

90 h 

Biologia 2º ano Conceitos da Biologia, os diferentes 
organismos pertencentes aos 

90 h 

Apicultura  Fitossanidade Pastagem  

Avicultura Fruticultura  Piscicultura  

Bovino  Gestão e extensão rural Planejamentos e projetos  

Caprino – ovinocultura  Introdução à agroindústria Ranicultura  

Colheita e pós-colheita  Irrigação e drenagem  Silvicultura  

Construções rurais  Jardinagem Solos  

Culturas  Mecanização agrícola  Suinocultura  

Cuniculturas Olericultura  Topografia  
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diversos reinos, 
utilidades/importâncias desses seres 
vivos para o homem, assim como 
para o meio ambiente. Principais 
aspectos gerais da fisiologia dos 
seres vivos de cada um dos 
diferentes reinos. 

Biologia 3º ano Conhecimentos gerais referentes aos 
fundamentos básicos deste campo 
do saber científico, compreender as 
ciências como construção humana, 
entendendo como ela se desenvolve 
por acumulação, continuidade ou 
ruptura de paradigmas num processo 
sociohistórico, relacionando este 
desenvolvimento cientifico com a 
transformação da sociedade ao longo 
dos séculos. 

90 h  

Fonte: Comissão do Exame de Seleção CAVN-2015 

 

Os docentes da disciplina de Biologia não se baseiam em um único livro 

didático, mas buscam referências em diversas fontes, como: o livro de Biologia das 

células no 1ª ano e o livro de Biologia das populações no 3º ano, e também instigam 

os educandos(as) a vivenciarem outras leituras na internet, revistas, jornais, 

pesquisa na biblioteca do Colégio, etc. Percebemos que o conteúdo da disciplina de 

Biologia enfatiza mais conteúdos teóricos em relação ao seu objeto de estudo, 

conceitos, pesquisas e estudos teóricos relacionados ao campo deste campo do 

saber científico. Em conseqüência os educandos(as) se deparam com mais textos 

teóricos que técnicos, deles não procedendo aulas práticas que dialogam com sua 

profissão ou mesmo ocupações rurais, mas aulas experimentais desenvolvidas em 

laboratórios, cujos procedimentos se diferenciam das disciplinas do curso técnico. 

Quanto às disciplinas Técnico Agropecuária-PROEJA há uma demanda de 

ementas bem diversificadas, favorecendo os educandos/as a terem um 

conhecimento amplo e diverso das áreas, através das quais os educandos (as) 

podem seguir um futuro profissional ou acadêmico por meio da opção do exame 

nacional do ENEM.  

            Em sentido estrito a palavra ementa significa uma sequência de pontos 

temáticos reduzidos em tópicos teórico-metodológicos pertencentes a um tema, 

sendo estes apresentados como resumo de uma proposta temática abrangente, 

utilizada para facilitar trabalhos de estudos e pesquisas. Um texto sucinto que 

apresenta ideias gerais sobre um dado assunto a ser desenvolvido, pesquisado, 
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estudado, geralmente adotado na organização e realização de trabalhos 

educacionais, propostas e programas educacionais, trabalhos universitários 

(eventos, minicursos, oficinas, grupos de estudos, grades curriculares), sobretudo 

em sala de aula nos planos de curso e de aula referentes às disciplinas escolares, 

como podemos perceber no quadro 7 que se fala, introdutoriamente, de cada 

ementa disciplinar.  

Nestes termos, a Ementa de uma disciplina ou componente curricular é 

utilizada de modo a nortear o seu conteúdo temático ou indicar um apontamento de 

anotações a ser introduzido por meio de uma proposta educacional produzida num 

documento escrito. Uma orientação resumida de pontos temáticos de disciplinas 

educacionais, de cuja orientação surge sua carga horária, objetivos e conteúdos 

temáticos a serem explorados durante um dado tempo (anual, semestral, mensal, 

quinzenal, etc.) realizado por gestores da educação, sobretudo o educador em sala 

de aula no seu componente curricular ou disciplina escolar.  

Vejamos as disciplinas profissionais, suas respectivas ementas e carga 

horária semestral de cada componente curricular no quadro abaixo: 

 

Quadro 7 
Disciplinas, ementas e carga horária semestral das disciplinas técnicas do curso de 
agropecuária-PROEJA (durante os três semestres do curso) 

 
DISCIPLINAS EMENTAS C.H. 

SEMESTRAL  

Apicultura  Introdução à apicultura; Instalação de um apiário; 
Manejo básico da colmeia; Manejo especial da 
colmeia; Colheita do mel; Produtos da colheita. 

30 h 

Avicultura Avicultura de corte no Brasil e no Mundo. 
Produção de matrizes e pintos de um dia. Manejo 
alimentar, sanitário e de instalações para 
produção de frangos de corte. Avicultura de 
postura no Brasil e no Mundo. Produção de ovos 
comerciais. Incubatório. Manejo alimentar, 
sanitário e de instalações para produção de 
codorna. Raças, alimentação, sanidade, 
instalações, equipamentos e manejo voltados a 
produção avícola sustentável. Criação de 
galinhas Caipiras. 
 

60 h 

Bovino  Estudo detalhado sobre a bovinocultura, cadeia 
produtiva, nutrição e manejo alimentar, manejo 
reprodutivo, exterior e raças, escrituração 
zootécnica e índices produtivos, melhoramento 
genético, manejo sanitário, benfeitorias e 

60 h  
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instalações. 
 

Caprino-

ovinocultura  

Considerações gerais sobre a Caprino-
ovinocultura; Introdução à anatomia e fisiologia 
dos caprinos e ovinos; Manejo alimentar; Manejo 
sanitário; Escrituração zootécnica; Mercado e 
Tecnologia de processamento; Introdução à 
anatomia e fisiologia dos caprinos e ovinos; 
principais raças de caprinos e ovinos; Instalações 
e benfeitorias; Manejo Reprodutivo; Manejo 
produtivo; Introdução ao melhoramento genético; 
 

60 h 

Colheita e pós-

colheita  

Conceitos básicos. Controle da maturação e 
senescência. Colheitas e preparo para o 
mercado. Tratamentos pós-colheita. Tipos de 
embalagens. Fatores que influem no 
armazenamento. Sistemas de transporte. Tipos 
de perdas pós-colheita. Qualidade Pós-Colheita. 
 

30 h  

Construções rurais  Necessidade e importância das construções 
rurais; Elementos estruturais e esforços 
mecânicos nesses elementos; Propriedades dos 
materiais de construção; Materiais litóides, 
cerâmicos, madeira, concretos e argamassas; 
principais etapas de uma construção; algumas 
instalações rurais. 
 

30 h  

Culturas  Técnicas de cultivo de Mandioca, Cana de 
açúcar, Milho e Algodão; Importância econômica; 
Caracterização botânica; Fatores edafoclimáticos; 
Sistemas de cultivo; Colheita, beneficiamento, 
armazenamento e comercialização. 
 

90 h 

Cuniculturas Introdução a Cuniculturas; Seleção e 
melhoramento genético de coelhos; Sistema de 
produção de coelhos; Manejo produtivo e 
reprodutivo de coelhos; Manejo nutricional de 
coelhos. 
 

30 h 

Fitossanidade Introdução a Fitossanidade; Fitopatologia; 
Plantas daninhas; Entomologia. 

90 h  

Fruticultura  Frutíferas: Abacaxizeiro; Maracujazeiro; 
Mamoeiro; Citros e Banana. 
 

90 h  

Gestão e extensão 

rural 

O sistema econômico e as mudanças na 
produção agropecuária. A produção, os fatores e 
os custos de produção. O mercado e a formação 
dos preços dos produtos agropecuários. A 
estrutura do mercado e a comercialização dos 
produtos agrícolas. A política agrícola e seus 
efeitos no desempenho da agricultura brasileira. 
A qualidade e a preservação ambiental. 
 

60 h  

Introdução à Introdução, conceitos, histórico, agroindústria no 
Brasil, importância e tipos de agroindústrias, 

30 h  
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agroindústria componentes químicos dos alimentos, principais 
microrganismos que atacam os alimentos, 
qualidade das matérias primas, métodos de 
conservação dos alimentos, tipos de embalagens 
utilizadas nos alimentos, principais análises 
realizadas nos alimentos. 
 

Irrigação e 

drenagem  

Ciclo da água na natureza. Estudos sobre 
solo/água/planta/atmosfera. Constituintes do solo. 
Armazenamento da água no solo. Qualidade da 
água de irrigação. Instrumentos que medem a 
umidade do solo. Evapotranspiração. 
Necessidades de água dos cultivos irrigados. 
Medição de água para irrigação. Condução de 
água para irrigação. Sistematização do terreno. 
Irrigação por Superfície. Irrigação por Aspersão. 
Irrigação. Localizada e por Gotejamento. 
Drenagem superficial e Subterrânea. 
 

 

Jardinagem Noções Básicas de Jardinagem; Jardinagem de 
Implantação; Jardinagem de Manutenção; 
Propagação de plantas ornamentais; Viveiros de 
Mudas; Substratos/Compostagem/ Minhocultura; 
Ferramentas e Equipamentos usados em 
Jardinagem; 
 

30 h  

Mecanização 

agrícola  

Histórico e importância da Mec. Agrícola; Oficina 
Rural; Tração Animal; Tração tratorizada; 
Implementos agrícolas de tração motorizada; 
Implementos para preparo do solo; Implementos 
para plantio; Implementos para cultivo; 
Implementos para aplicação de defensivo; 
Implementos para colheita; Regulagem, 
manutenção, operação e custo. Noções de 
agricultura de precisão. 
 

60 h  

Olericultura  Definição, divisão e importância socioeconômica 
da horticultura; Definição, divisão e importância 
da olericultura; Características de uma 
exploração olerícola e tipos de empresas 
olerícolas; Classificação das hortaliças; Valor 
alimentício das hortaliças; Áreas de produção: 
localização e noções de planejamento; Clima; 
Propagação de hortaliças; Sementes; Formação 
e tratamento de sementeiras e viveiros; 
Repicagem e transplantio; Clima; Adubação 
mineral e orgânica; Irrigação e tratos culturais; 
Principais pragas e doenças e seu controle; 
Colheita e comercialização; Estudo das principais 
espécies de valor econômico dos grupos: 
cucurbitáceas, folhosas diversas, solanáceas, 
leguminosas, tuberosas, liliáceas condimentares, 
miscelâneas. 
 

60 h  
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Pastagem  Estudo detalhado sobre as pastagens; 
Características morfológicas de gramíneas e 
leguminosas; Descrição das principais espécies 
forrageiras; Produção de leite a pasto; Capiteiras: 
formação, adubação, manejo e utilização; 
Conservação de forragem: ensilagem e fenação. 
 

45 h  

Piscicultura  Importância econômica, cadeia produtiva, 
legislação. Sistema de cultivo. Principais 
espécies cultivadas. Instalações e equipamentos. 
Parâmetros físicos e químicos da água. 
Reprodução de peixes. Manejo de alevinagem. 
Alimentação. Manejo de engorda em viveiros e 
tanque-rede. Sanidade. Processamento de 
peixes. 
 

30 h  

Planejamentos e 

projetos  

A importância do planejamento; Tipos de 
Planejamento; Etapas de Planejamento; Projetos: 
Conceitos e Procedimentos; Processo de 
concepção de projetos; Fontes de financiamento 
de Projetos; Análise mercadológica; Análise 
Financeira e Estudo de Viabilidade Econômica. 
 

90 h  

Ranicultura  Reconhecer um anfíbio, diferenciar rãs, sapos e 
pererecas, ter noções básicas de biologia das 
rãs, deverá ter capacidade de diferenciar as 
instalações dos diferentes setores de um ranário, 
e o manejo em criação de girinos, recria, 
reprodução e moscário. Deverá ter noções 
básicas de requisitos para implantação de 
ranários, do código de conduta da ranicultura e 
da situação atual da cadeia produtiva e 
perspectivas futuras. Deverá também reconhecer 
práticas de abate. Assim, o aluno deverá 
desenvolver o conhecimento teórico e prático da 
Ranicultura, se familiarizando com as práticas 
normalmente utilizadas no setor ranícola 
brasileiro e sendo estimulado no processo de 
pensar, devendo manipular os dados obtidos em 
aulas teóricas e práticas, de modo ordenado, 
racional, inteligente e dando sua interpretação 
pessoal aos mesmos. 
 

30 h  

Silvicultura  1. Importância, divisão e fases da Silvicultura; 2. 
Viveiro florestal; 3. Tópicos em dendrologia; 4. 
Tópicos em dendrometria; 5. Manutenção e 
recuperação dos recursos florísticos; 6. Tópicos 
em legislação ambiental. 
 

30 h  

Solos  Fatores e processos de formação do solo; 
Classificação do solo; Elementos essenciais e 
benéficos; Recomendação de adubação; Erosão 
do solo e práticas conservacionistas; 
Classificação do uso da terra. 
 

90 h  
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Suinocultura  Importância social e econômica da suinocultura. 
Histórico e raças suínas. Instalações e 
equipamentos. Manejo. Nutrição e alimentação 
de suínos. Higiene e profilaxia. Manejo de 
dejetos. Abate e comercialização da carne suína. 
 

60 h 

Topografia  Conceito, objetivo e divisão da topografia; 
Trabalhos topográficos; Geometria plana em 
escala; Equipamentos topográficos; Planimetria; 
Estadimetria; Altimetria. 

60 h 

Fonte: Comissão do Exame de Seleção CAVN-2015 

 

A ementa da disciplina de Biologia propõe trabalhar uma amplitude de 

conhecimentos epistemológicos, levando em consideração saberes teóricos em 

relação aos práticos, com objetivo de proporcionar aos alunos uma aprendizagem 

cognitiva ou conceitual, nem sempre motora em sentido experimental ou 

operacional. Sua ementa essencialmente teórica nem sempre se relacionam com os 

conteúdos práticos exigidos nas disciplinas do curso técnico em agropecuária 

pontuada em suas ementas e conforme as demandas contextuais locais, pois muitos 

alunos não trabalham no campo e nem estão no campo, uma vez que estes 

permanecem residentes integralmente no colégio.  

O texto ementário desta disciplina contém assuntos teóricos que, na maioria 

das vezes, não dialogam com as propostas ementárias apresentadas nas disciplinas 

do curso técnico em referência, como a exemplo de topografia, projetos e culturas, 

que não diretiva uma abordagem interligando os conceitos biológicos. Porém, por 

parte de outras disciplinas técnicas se podem direcionar alguns conteúdos da 

Biologia, como é o caso da disciplina que trabalha os conteúdos da avicultura, 

bovinocultura, suinocultura, apicultura e outros. Por meio destes é possível haver 

uma inter-relação com populações no ambiente baseado no campo teórico da 

Biologia, através dos quais os educandos(as) podem melhor compreender o reino 

dos animais e suas características.  

Se por um lado existe à proximidade com as disciplinas do técnico, por outro 

há distanciamento quando se refere à introdução agroindústria, mecanização 

agrícola, que direciona a disciplina voltada ao fato apenas a instigação do solo, o 

conhecimento de terra, quando que na Biologia não se limita por esse ramo, a 

mesma é a ciência que estuda a vida. Portanto, ainda é preciso pensar em uma 

ementa interdisciplinar para o curso técnico em agropecuária voltada às relações 

interdisciplinares com as disciplinas propedêuticas vistas acima, proporcionando-
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lhes um diálogo temático mais próximo direcionados, tanto aos saberes técnicos, 

quanto aos saberes teóricos, sem que estes permaneçam distantes dos conteúdos 

das disciplinas do ensino médio.  

É notório que os educandos do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos (PROEJA), estudam uma estrutura curricular diversificada de 

disciplinas durante um ano e meio de curso, ou seja, estudam disciplinas que se 

relacionam com o componente de Biologia, como também disciplinas que nada 

interagem com a mesma.  

Por existir esta ausência os encontros pedagógicos se mostram como de 

reflexão no sentido de rever esta questão ementaria entre as disciplinas, a fim de 

levarem educandos a terem maior proximidade entre as disciplinas do PROEJA sem 

que sintam uma exclusão por parte das mesmas. Neste aspecto, o empenho dos 

educandos e gestores da educação quanto ao planejamento interdisciplinar e 

participativo é necessário à prática docente no PROEJA, para os educandos(as) 

ressignificarem sua formação educacional e profissional durante os estudos no 

ensino médio PROEJA. Neste sentido, pode haver ou mesmo ser redefinido 

disciplinas que se aproximam de suas atividades desenvolvidas ou a serem 

desenvolvidas no campo no seu cotidiano, a exemplo das disciplinas que mais se 

relacionam com conteúdos da Biologia que podem ser aprofundados em termos 

mais prático e, desta forma, sentirem mais orientados quanto a sua 

profissionalização.  

Assim, entendemos que pode haver um diálogo interdisciplinar entre os 

conteúdos teóricos e práticos em termos disciplinares, tendo-se um ensino voltado à 

realidade social dos educandos e suas expectativas educacionais. Há demandas na 

disciplina do técnico agropecuária que acasalam com a disciplina de Biologia, por 

outro lado, existem aquelas disciplinas que se afastam da área biológica, pondo em 

evidência o processo de aprendizagem que considera o educando como autor 

principal, o qual interage com as disciplinas de diversas áreas do conhecimento. É 

preciso que os professores por meio do planejamento pedagógico busquem 

interrelacionar as diversas disciplinas em nível médio do PROEJA, a fim de 

proporcionarem aos educandos(as) um diálogo com suas experiências profissionais. 
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CAPÍTULO II 

2 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: Avanços e desafios 

  

Com relação a educação integral é possível redimensionar um novo olhar 

sobre a sociedade, uma vez que se faz necessário refletir sobre sua dimensão 

histórica e suas constantes transformações, onde sujeitos nela inseridos podem 

interferir no seu processo em busca de uma estrutura social diferente da vivenciada 

atualmente, podendo criar possibilidades para uma reconstrução social que viabilize 

uma interação humana mais equânime, onde haja respeito às individualidades 

redimensionando ações na busca do bem comum coletivo e do respeito à ordem 

democrática.  

A Educação Integral exige mais do que compromissos: impõe também e 

principalmente projeto pedagógico, formação de seus agentes, infraestrutura e 

meios para sua implantação. BRASIL (2009, p. 6) é através dela que o ensino médio 

abre as portas para uma democratização sobre a esfera do trabalho após a 

conclusão do seu tempo de estudo na educação básica. De acordo com o 

documento (BRASIL, 2009, p. 5) a Educação Integral associada ao processo de 

escolarização pressupõe “[...] a aprendizagem conectada a vida e ao universo de 

interesse e de possibilidades das crianças, adolescentes e jovens”. 

No Brasil colônia, a alfabetização tinha como meta principal instrumentalizar a 

população ensinando a ler e escrever. Essa medida foi adotada para que os alunos 

pudessem ler o catecismo e seguir as ordens e instruções da corte, como também 

para que os índios pudessem ser catequizados pelos padres jesuítas. Com a 

expulsão dos jesuítas no século XXIII, houve uma desorganização do ensino até 

então estabelecido. Nova iniciativa sobre ações dirigidas a educação de adultos 

somente ocorreu durante o império. Com a constituição de 1934, foi estabelecido o 

Plano Nacional de Educação, com oferta do Ensino Primário integral e gratuito, 

independente de idade.  

A década de 1940 é considerada um período produtivo para EJA, tanto no 

que diz respeito à política como à educação. Nesta década surge uma preocupação 

com os altos índices de analfabetismo no contexto social brasileiro, conforme aponta 

Paiva (1973). Nela aconteceram iniciativas políticas e pedagógicas voltadas à 

alfabetização de adultos, tais como a regulamentação do fundo Nacional de Ensino 

Primário–FNEP. A criação do Instituto de Estudos e Pesquisas Educacionais–INEP 
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que incentivou e realizou estudos na área de educação para adultos, o surgimento 

das primeiras obras, especificamente, dedicado ao ensino supletivo; lançamento da 

CEAA–Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos, através da qual houve 

uma preocupação com a elaboração de material de didático para adultos. 

Na década de 1960, com o Estado associado à igreja católica, novo impulso 

foi dado às campanhas de alfabetização de adultos. No entanto, com o golpe militar 

de 1964, todos os movimentos de alfabetização que se vinculavam à ideia de 

fortalecimento de uma cultura popular foram reprimidos. Foi neste período histórico 

que o educador Paulo Freire foi exilado do país o qual pensava numa educação 

voltada para o diálogo. Em 1967, cria-se o Movimento Brasileiro de Alfabetização 

(MOBRAL), que só veio funcionar em 1970. Foi nesse período que o governo federal 

iniciou uma campanha de alfabetização e de educação continuada para os Jovens e 

Adultos.  

No período que segue o final dos anos 60 e 70, mudanças políticas e 

econômicas interferiram nesse processo educacional e com a instalação do regime 

militar a Educação de Adultos foi concebida através de outras iniciativas 

governamentais. Pouco se alfabetizou após a implantação do regime militar. A 

educação de adultos foi levada a uma estagnação política e pedagógica vazia e 

superficial. Entretanto como instalar da Democracia na década de 80, definiu-se uma 

nova concepção de Educação de Jovens e Adultos a partir da Constituição Federal 

de 1988.  

A Constituição Federal foi promulgada em 1988, garantindo importantes 

avanços no campo da EJA. No artigo 208, a Educação passa a ser direito de todos, 

independentemente de idade e nas disposições transitórias, são definidas metas e 

recursos orçamentários para a erradicação do analfabetismo no país. Assim o artigo 

208 prescreve: 

 

O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a 
garantia de: I- ensino fundamental obrigatório e gratuito, assegurada, 
inclusive sua oferta para todos os que a ele não tiveram acesso na 
idade própria (Art. 208, Constituição Federal de 1988). 

 
 

Na Constituição Federal de 1988 foram garantidos importantes avanços na 

educação brasileira. A educação passa a ser um direito de todos e um dever do 

estado, independente de idade. A legislação educacional brasileira, após 1988, inclui 
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a categoria jovem modalidade de educação de adultos. Educação de adultos é o 

termo historicamente no Brasil, para definir a modalidade de ensino dos educandos 

que não puderam se escolarizar em idade regular como é previsto na LDB que o 

ensino regular deve ser concluído aos 14 anos para a conclusão do ensino 

fundamental e 17 anos para o ensino médio.  

Apesar do artigo 205 da Constituição Federal definir a educação é direito de 

todos, chegamos à década de 90 com políticas públicas educacionais poucas 

favoráveis a Educação de Jovens e Adultos, porque os programas que foram 

ofertados após 1988 estiveram longe de atender a demanda populacional. Com a 

aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB 9.394/96 

promulgou-se a primeira referência sobre a EJA no Título III, artigos 4° e 5°, 

trazendo um significativo ganho à educação de adultos, institucionalizando esta 

modalidade de ensino. 

O conselho Nacional de Educação, por sua vez, emitiu parecer 

reconhecendo a dívida social e a necessidade de investimento pedagógico nesta 

modalidade de Ensino. A reorganização curricular e a ressignificação de 

experiências e etapas anteriores desafiaram também os estados, e Diretrizes 

Curriculares foram construídas visando implementação da Política Educacional para 

adultos e jovens trabalhadores. 

Em 1990, o Brasil participou da Conferência Mundial de Educação para 

Todos, em Jomtien, na Tailândia, durante a qual se reforçou a necessidade de 

expansão e melhoria do atendimento público na escolarização de jovens e adultos. 

Porém, somente em 1994 foi concluído o Plano Decenal de Educação, fixando 

metas para o atendimento de jovens e adultos pouco escolarizados.  

Historicamente, no âmbito das Políticas Educacionais, o governo Federal, na 

década de 90, foi à principal instância de apoio e articulações das iniciativas da 

Educação de Jovens e Adultos. Com a extinção da Fundação Educar, em 1990, os 

estados e os municípios assumiram a responsabilidade de oferecer programas na 

área, mas a oferta ainda está longe de satisfazer a demanda. Aliado a ausência de 

políticas para estender o atendimento, há uma grande falta de materiais didáticos de 

apoio, de estudos e de pesquisas sobre essa modalidade educativa. Assim, a 

história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil chega ao século XXI, 

reclamando de reformulações pedagógicas.  
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Essa situação ressalta o grande desafio pedagógico, em termos de 

seriedade e criatividade, que a educação de jovens e adultos impõe: como garantir a 

esse segmento social, que vem sendo marginalizado nas esferas socioeconômicas e 

educacionais, acesso à cultura letrada que lhe permita uma participação efetiva na 

vida em sociedade. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) nº 

9.394/96, prevê no artigo 37 ainda, que a educação de jovens e adultos se destina 

àqueles que não tiveram acesso (ou não deram continuidade) aos estudos no 

Ensino Fundamental e Médio, na faixa etária de 7 a 17 anos, devendo ser oferecidas 

em sistemas gratuitos de ensino com oportunidades educacionais apropriadas, 

considerando as características, interesses, condições de vida e de trabalho do 

cidadão.  

A Educação de Jovens e Adultos pode oferecer uma qualificação a esses 

indivíduos que está chegando tardiamente, e isso pode muito bem ser oferecido 

tanto no Ensino Fundamental EJA quanto no Ensino Médio EJA. Recentemente, a 

educação de adultos voltou a ser um tema amplamente discutido da mesma forma 

como foi feito nas décadas de 40, 50 e início dos anos 60. O período iniciado com a 

Assembleia Constituinte culminou, em outubro de 1988, com a promulgação da nova 

Constituição do Brasil. O texto da atual Constituição Brasileira, de 05/10/1988, 

estabelece, em seu artigo 205, o que se segue:  

 

A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício 
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 

 
 

O que se pretende destacar é a responsabilidade do Estado promover 

educação, já que este é um direito extensivo a todos, inclusive aqueles que não 

puderam estudar em idade própria, conforme apontado no artigo 208 da 

Constituição Federal de 1988. A partir de então, o cidadão analfabeto passou a ter 

direito a voto. Esta Constituição ampliou a responsabilidade do Estado para ofertar a 

escolaridade básica a todos que não puderam concluí-la na idade normal. A LDB 

9.394/96 acrescentou uma categoria nova de pessoas para usufruírem uma 

modalidade de ensino que, na lei anterior, era prerrogativa apenas dos adultos.  

Na legislação educacional aprovada em 1996, além dos adultos, há a 

inclusão, nesta modalidade de ensino, da categoria jovem, conforme os termos da 
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seção que se intitula a Educação de jovens e adultos. O artigo 37 da LDB 9.394/96 

determina que sejam oferecidas oportunidades educacionais apropriadas aos jovens 

e adultos, conforme expresso neste texto: A educação de jovens e adultos será 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino 

fundamental e médio na idade própria. E o Inciso 1° continua: 

 

Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e 
adultos, que não puderam efetuar seus estudos na idade regular, 
oportunidades educacionais apropriadas, consideradas as 
características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames (LDB, 1996). 

 
 

O princípio consagrado no texto legal de uma política pública voltada aos 

jovens e adultos reconhece explicitamente que as oportunidades educacionais para 

esta população precisam atender a sua especificidade. Ocorre que há múltiplas 

interpretações acerca do significado da peculiaridade da EJA. Na concepção de 

Haddad, o projeto de elaboração da LDB 9.394/64 procurou estabelecer uma 

concepção peculiar da educação, voltada para o universo do jovem e do adulto 

trabalhador, que possui uma prática social, um modo de conceber a vida, uma forma 

de pensar a realidade. (HADDAD, 1997, p. 11) 

Ocorre, no entanto, que algumas alternativas pedagógicas implementadas 

na modalidade de ensino voltadas para a educação de jovens e adultos não 

atendem, em uma análise mais aprofundada, aos preceitos legais referidos, 

especialmente no que concorre finalidade e às características da educação. 

Desenvolver a pessoa, preparar para o exercício da cidadania e qualificar para o 

trabalho são os fins gerais estabelecidos na Constituição Federal, oferecimento de 

oportunidades educacionais apropriadas às características, aos interesses, às 

condições de vida e de trabalho do educando são os princípios específicos previstos 

na legislação para a modalidade da educação de jovens e adultos. Para Haddad, o 

projeto da LDB 9.394/96, definiu:  

 

(...) que o Estado deveria criar as condições para que esse 
trabalhador pudesse frequentar a escola, não só abrindo horários 
específicos no local de trabalho, mas também garantindo escolas 
noturnas, após as dezoito horas, incluindo bolsas de estudos e 
outros direitos, como merenda escolar, livros didáticos, etc. Portanto, 
o Estado deveria ter uma atitude indutora, convocatória, e criar as 
condições para que ocorresse uma educação para o jovem e o 
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adulto trabalhador, reconhecido como sujeito de direitos idênticos 
aos do restante da população. (HADDAD, 1997, p.112) 

 

 

 A escolha do mundo do trabalho como contexto para a determinação do 

conteúdo das diversas disciplinas desconhece as especificidades regionais que 

diversificam as realidades dos diferentes mundos do trabalho existentes no Brasil. O 

acesso à escolaridade deve proporcionar aos alunos jovens e adultos a 

possibilidade de analisar, criticar, concordar, discordar e discutir questões que fazem 

parte do seu cotidiano. Torna-se difícil para o jovem e o adulto ter motivação numa 

escola que ministra aulas para a modalidade EJA, sabendo que sua 

profissionalização, que já é tardia, só poderá vir após a conclusão do Ensino 

Superior. Pois, muitos sabem que aprender somente disciplinas individuais aplicadas 

em sala de aula é quase impossível para se conseguir uma formação profissional. 

Trate-se, pois, de um fator que deixa muito a desejar em nossas escolas. 

Podemos afirmar que a história da Educação de Jovens e Adultos em nosso 

País sempre sofreu interferência no que diz respeito a seu contexto histórico. No 

entanto, é necessário ressaltar que sua contribuição é bastante válida para a nossa 

sociedade, tendo em vista que essa modalidade acolhe todos aqueles jovens e 

adultos que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade própria. É 

nesse contexto que os alunos jovens e adultos encontram motivos diversos para 

estudar e assim concluir um ensino que, por diversos fatores não terminaram antes. 

 

2.1 Educação técnico profissional  

 

Este ponto aborda a importância dos alunos da EJA saírem do Ensino Médio 

com um certificado de conclusão deste nível educacional e com acréscimo de uma 

formação profissional, através da qual possam exercer uma profissão registrada e 

reconhecida pelos órgãos no mercado de trabalho. Para Frigotto & Ciavatta (2005, 

p.8), a Educação profissional integrada à EJA, a formação humana de crianças, 

adolescentes e jovens para o mundo de hoje exige domínio de conhecimentos 

globais das ciências, das tecnologias e a socialização para uma convivência com o 

planeta e a humanidade de modo a preservar a vida.  
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Neste sentido, a educação profissionalizante no contexto social brasileiro 

busca a inserção dos profissionais jovens, buscando qualificá-los em termos da sua 

profissionalização e atualização educacional. No que se refere à EJA na modalidade 

profissionalizante atenta para educandos jovens e adultos desempregados ou que 

convivem com o subemprego, tendo em vista estimularem a realizarem um oficio 

através de uma educação voltada à profissionalização. 

Os jovens e adultos dos dias atuais necessitam de um conhecimento muito 

mais abrangente sobre todas as ciências, a fim de atender as exigências da 

modernidade e para ter um convívio mais harmonioso com a natureza e o meio no 

qual está inserido. Por isso as pessoas estão precisando estudar e se qualificar cada 

dia mais para se adequarem aos dias atuais e acompanharem as transformações 

ocorridas, bruscamente, a cada momento.  

É preciso uma conscientização sobre a preservação da vida no planeta e isso 

será realizado no âmbito educacional e com todos exercendo uma profissão digna. 

O mercado de trabalho se afunila a cada dia exigindo uma maior escolaridade junto 

a uma profissionalização e essa profissionalização poderá ser adquirida também na 

Educação de Jovens e Adultos. Como o Estado não foi capaz de garantir trabalho a 

todos, consequentemente, restringiu a uma parcela da população, trabalhadores 

empregados, o acesso à cidadania. (FRIGOTTO & CIAVATTA, 2005, p.37). Neste 

contexto percebemos a fragilidade do país como Estado em não poder garantir 

trabalho a toda população e tendo como consequência um grande contingente de 

pessoas desempregadas e sem direito de exercerem sua cidadania. 

Por esses motivos é que devemos salientar a importância da educação, em 

um país subdesenvolvido, para transformar a realidade de pessoas que lhes são 

negados os direitos de se emanciparem através da educação de qualidade, seja 

essa educação tardia como a de jovens e adultos ou não. Frigotto & Ciavatta (2005, 

p. 43) ressalta o Estado mínimo reduz as garantias sociais e torna mais intensas as 

disparidades sociais entre os indivíduos e entre os países ricos e pobres.Tanto os 

países quanto as pessoas somente serão equiparados quando a todos os países e a 

todas as pessoas forem oferecidos os serviços básicos, de boa qualidade, e isso 

será logrado com a conscientização da grande maioria da população que, a partir 

daí, lutarão por seus direitos e serão capazes de melhorar suas vidas e 

consequentemente todo resto será beneficiado com essa mudança. 
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É importante salientar que o homem, para sobreviver, necessita de trabalho e 

que é através da profissionalização conseguida nas escolas que os indivíduos 

conseguirão trabalho. Segundo Lima (2005, p. 63), as novas tecnologias estão aí, 

exigindo cada vez mais dos trabalhadores e esses, por sua vez, deverão estar 

predispostos a se qualificarem, através da educação, para que possam exercer 

funções estabelecidas pelo mercado de trabalho. Pois, sem essa qualificação os 

trabalhadores ficarão aquém desse mercado e, consequentemente, na 

marginalidade.  

A cada momento os paradigmas produtivos estão se modificando e exigindo 

renovação dos trabalhadores, por essa dinâmica mercantilista é que a Educação de 

Jovens e Adultos deve estar atenta e preparada pedagogicamente e estruturalmente 

para receber esses trabalhadores em busca de novas perspectivas para um futuro 

de desenvolvimento. Lima (2005, p. 63) afirma: a qualificação dos trabalhadores é 

considerada um fator fundamental e estratégico, sem o qual não se pode fazer frente 

aos desafios postos pelo paradigma produtivo que tem por base as potencialidades 

das novas tecnologias. 

Frigotto & Ciavatta (2005, p.65) ainda salienta: de um lado a luta da burguesia 

para que o trabalho seja somente abstrato, de outro, os trabalhadores lutando para 

que o ato de trabalhar não constitua apenas repetição-reprodução, mas envolva a 

possibilidade uma apropriação, criadora na relação sujeito-objeto. Na citação acima 

é narrada a luta da classe trabalhadora para que o ato de trabalhar seja muito mais 

do que repetição de movimentos, como um apertar de parafusos, mas seja 

oportunidade para que todos os trabalhadores possam criar, pensar, realizar 

atividades em que suas descobertas possam trazer transformações benéficas para 

os trabalhadores, os próprios proprietários dos bens de produção e da sociedade em 

geral.  

Embora haja uma resistência por parte da classe burguesa para que esse 

desenvolvimento intelectual dos trabalhadores não venha acontecer, a educação 

tem o dever de formar cidadãos conscientes, profissionais qualificados capazes de 

se engajar no mercado de trabalho sem dificuldades atingindo assim, um 

desenvolvimento pleno desejado por todos. A Educação de Jovens e Adultos pode 

oferecer essa qualificação junto com uma profissionalização que a esses indivíduos 

está chegando tardiamente, e isso pode muito bem ser oferecido no segundo 

segmento do Ensino Fundamental e no Ensino Médio.  
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O ensino profissionalizante destituído da fundamentação do poder-fazer 

reforça a sua subordinação à divisão do trabalho, que se perpetua no modo de 

produção capitalista. (SOUSA&OLIVEIRA, 2005, p. 76). Segundo as autoras 

supracitadas, a produção, ou melhor, o modelo de produção capitalista exige uma 

educação fundamentada no saber-fazer e, isso reforça a divisão do trabalho. As 

pessoas que desejam entrar no mundo do trabalho e que esse desejo sempre vem 

cheio de necessidades do mundo competitivo, precisa estar sempre se qualificando 

para que suas habilidades estejam equiparadas às transformações ocorridas no 

decorrer dos tempos.  

Neste cenário as instituições educacionais que contemplam a educação 

profissional devem estar em consonância com o desenvolvimento em todos os 

âmbitos da sociedade, só assim ela obterá qualidade para competir em todos os 

aspectos. É importante salientar que a educação profissional integrada a Educação 

de Jovens e Adultos traz um contingente de pessoas que muitas vezes já trabalham 

em variadas profissões e que somente precisam de uma escolarização mais elevada 

com os conteúdos sistematizados para obterem um certificado que lhe sirva de 

subsídio para ingressarem em um emprego formal, habilitados para atuarem nas 

mais diferentes áreas profissionais.  

Essa formalidade pode-lhe ser contemplada através de concursos públicos, 

onde a exigência primordial para se inscrever será o registro e certidão de sua 

formação profissional. Por meio da educação profissional o jovem consegue se 

preparar para galgar uma profissão, para que possa colocar em prática o que 

aprendeu no seu curso técnico. Com isto é importante dizer que os jovens, ou seja, 

todas as pessoas direta ou indiretamente vivem em busca de realizações e através 

dessas concretizações que proporcionam felicidade para sua vida pessoal e 

profissional.  

Sousa & Oliveira (2005, p. 98) ressaltam que o mercado de trabalho, a 

instância suprema da regulação da vida social, a recomendação dos defensores do 

neoliberalismo é de que o Estado atue minimamente, permitindo a liberdade 

econômica do indivíduo. Sousa & Oliveira, (2005, p. 101) revelam que o Banco 

Mundial propõe que as escolas sejam o meio de garantir que todos os jovens 

adquiram e desenvolvam as aptidões necessárias à sobrevivência econômica e ao 

progresso dos países. Com base nas palavras da autora é pertinente salientar a 

importância das escolas, no caso da EJA no PROEJA, propiciarem aptidões nos 
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educandos jovens e adultos desempregados ou convivendo no subemprego venham 

realizar-se profissionalmente através de uma educação voltada para a 

profissionalização de seus educandos.  

O indivíduo necessita de uma qualificação profissional adequada para que 

possa exercer seu oficio dignamente, a exemplo podemos mencionar um pedreiro 

que sabe e tem vasta experiência no ramo da construção civil, porém não possui um 

certificado que comprove suas experiências e lhe dê suporte para competir com 

outros profissionais da mesma área. No caso de competição por concursos ou 

outros meios, ou seja, é preciso que o jovem além de se qualificar, busque o seu 

direito garantido, de ter o seu certificado, para uma usufruir desse mercado 

competitivo.  

A educação profissional na modalidade EJA poderá garantir emprego fixo 

para uma boa parcela da população e capacidade para competir no mercado de 

trabalho. Quanto mais conhecimento tiver o homem, maior será a chance de esse 

saber não se tornar obsoleto (SOUSA&OLIVEIRA, 2005, p.107). Na citação acima a 

autora instiga a sociedade a se aprimorar, a pesquisar, a se aperfeiçoar a cada 

momento a fim de que seus conhecimentos e seus saberes não caiam em desuso, 

que não se percam nos caminhos atribulados e acelerados do desenvolvimento. 

Transferindo essas palavras para a Educação Profissional de Jovens e Adultos 

pode-se dizer que nas escolas que funciona a educação supracitada deve ter uma 

pedagogia voltada para a formação profissional da sua clientela. 

Para que o trabalhador seja contemplado com uma formação ampla, íntegra 

e crítica é necessário que se faça valer a pedagogia e a conscientização voltada 

para uma educação com inovações técnico-científicas, a fim de promover melhorias 

e desenvolvimento na vida íntegra do aluno da Educação de Jovens e Adultos, pois 

aqueles trabalhadores que se dispõem, hoje, apenas de conhecimentos empíricos e 

mecânicos não satisfazem as necessidades provenientes de uma sociedade 

trabalhista, capitalista e modernista na qual estamos inseridos. Não vejo outra 

solução para esse problema, o mais dramático que a educação enfrenta hoje, senão 

combater a evasão e a repetência geradoras da falta de perspectiva dessa 

juventude (HADDAD, 1997, p. 18). 

Reforçando as palavras da citação acima é válido dizer o quanto a educação 

profissionalizante é importante para o crescimento e desenvolvimento do povo 

brasileiro. A partir do momento que os jovens e adultos tiverem a certeza de que 
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estão matriculados na EJA com a perspectiva de que sairão dela com um certificado 

profissionalizante, temos a pura convicção de que eles irão pensar duas, três, quatro 

ou muito mais vezes antes de abandonarem as bancadas das escolas. Por esta 

razão é que a educação profissionalizante deve está integrada a Educação de 

Jovens e Adultos para ele ver o nível de escolaridade dos seus educandos junto a 

sua profissionalização. 

Fica difícil para o jovem ou adulto se sentir estimulado numa escola da EJA 

sabendo que sua profissionalização, que já é tardia, só poderá vir após a conclusão 

do Ensino Superior.  Ele sabe que aprender somente as disciplinas dadas em sala 

de aula é quase incoerente sem uma formação profissional, pois competir em pé de 

igualdade com alunos advindos da escola regular é quase impossível, pelo fato de 

que o tempo, em todos os aspectos, é favorável para educandos da escola normal. 

Haddad (2007, p. 35) ressalta: 

 
 

O jovem ou adulto que volta para escola com uma perspectiva de 
aumento de escolaridade associada à profissionalização dificilmente 
perde a oportunidade que está sendo oferecida, porquanto percebe a 
conexão que existe entre sua presença na sala de aula, aprendendo 
português, matemática, geografia, humanas, ciências e a sua 
formação geral, reconhecendo os desdobramentos dessa formação 
para a sua vida profissional e para o seu dia-a-dia no mundo do 
trabalho. 
 
 

Ainda, Segundo Haddad, (2007, p. 158), o trabalhador na perspectiva das 

classes populares tem um trabalho totalmente alienado. Ele não conhece o que está 

produzindo. Isso é fruto, dentre outros aspectos, do processo da Revolução 

Industrial que tirou do artesão o domínio sobre o que produzia. Por isso é importante 

profissionalizar o indivíduo naquilo que ele mais se identifica, só assim, ele não se 

sentirá como um trabalhador alienado, sem ter consciência daquilo que está 

produzindo. Os alunos da Educação de Jovens e Adultos, possuidores de diversos 

conhecimentos profissionais merecem uma educação voltada para seu contexto 

social e de trabalho. 

A escola deve ser um lugar acolhedor capaz de servir de suporte para 

transformação social e profissional dos seus educandos e que esteja sempre de 

portas abertas para receber sua clientela norteando-os para o caminho da 

profissionalização. Haddad, (2007, p.173) revela: Quero dizer da importância de 
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fazermos coletivamente um esforço de transformar a escola num espaço de vida, 

num espaço de sociabilidade, num espaço em que os jovens, adolescentes e 

adultos queiram estar e para que possam voltar quando puderem. 

Para dispor dos meios que melhoram as vidas das pessoas, os jovens e 

adultos sabem da necessidade da elevação do seu nível de escolaridade junto com 

sua formação profissional, sobre isso Frigotto e Ciavatta (2006) contribuem com a 

ideia de que nas escolas de ensino médio que estar o maior número de pessoas 

com idade de se profissionalizarem e é nessa perspectiva que as escolas de ensino 

fundamental e ensino médio na modalidade de jovens e adultos têm que implantar 

uma educação que viabilize a realização profissional por parte de seus educandos.  

Os autores relatam a heterogeneidade tanto no âmbito social quanto no 

âmbito profissional existentes nas turmas do ensino médio noturno, no caso, a EJA. 

Para Lima (2004, p. 95) não se pode desconhecer que o Brasil se destaca por 

apresentar um quadro bastante negativo no que se refere à escolaridade da 

população jovem, pois apresenta índices muito inferiores a países com igual nível de 

desenvolvimento econômico. Frigotto & Ciavatta, (2006, p.95) falta de escolaridade 

por parte dos jovens brasileiros é consequência de ausência de uma política que 

priorize educação profissional integrada a Educação de Jovens e Adultos. Pois a 

incerteza da profissionalização faz os alunos jovens e adultos desocuparem as salas 

de aulas.  

É muito angustiante saber que os jovens e adultos da nossa sociedade se 

sentem impedidos de usufruir da escola, que se sentem muito distantes da 

profissionalização, que abandonam as escolas por esses motivos e que a educação 

brasileira pode sanar esse problema. Oliveira (2004, p. 169) ressalta que ficamos 

impotentes diante da constatação de que os jovens que trabalham se veem 

impedidos de usufruir a escola e de que os jovens pobres que insistem em estudar 

encontram sérias dificuldades para conciliar estudo e trabalho.  

Muito interessante o que Paiva, (2004, p. 209) afirma, como modalidade que é 

da educação básica, a EJA não pode ser pensada como oferta menor, nem pior, 

nem menos importante. É importante salientar que a Educação de Jovens e Adultos 

é tão importante para a população em geral quanto qualquer outra modalidade de 

ensino, principalmente se ela estiver interagindo com a educação profissional.  Pois 

é através da educação profissional que o indivíduo obtém a capacidade de realizar-

se e sentir-se independente perante a sociedade em que está inserido.       
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O Plano de Qualificação do Trabalhador-PLANFOR- consagrou a 
expressão “formação do cidadão produtivo” segundo algumas 
diretrizes básicas (MTB, s.d.): Consolidação da estabilidade 
econômica, desenvolvimento com equidade social, modernização 
das relações capital/trabalho, construção da cidadania, 
universalização da educação básica de qualidade, educação 
profissional, geração e melhor distribuição e renda em vista de mais 
e melhores empregos e melhores empregabilidade para o acesso e a 
permanência no mercado de trabalho. (Frigotto & Ciavatta, 2006, 
p.62).  

 

 

A formação produtiva que o cidadão almeja ao longo dos tempos é 

primordial para o desenvolvimento profissional, intelectual e emocional para a 

grande maioria do povo brasileiro, é através disso que a Educação de Jovens e 

Adultos tem por incumbência formar todos os seus educandos para o mundo do 

trabalho e para a vida competitiva que se tem pela frente nesse mundo competitivo 

que temos hoje. 

A formação profissional tem que está direcionada para toda atividade 

produtiva, portanto deve levar em consideração todo contexto histórico, sociológico e 

psicológico dos seus educandos. Pois é através do processo histórico de cada 

indivíduo que se tem uma melhor compreensão das necessidades expostas, 

conscientemente e inconscientemente pelas classes trabalhadoras do nosso país. É 

a partir dessas necessidades que tem que trabalhar os meios de como solucionar 

esses problemas existentes no nosso dia a dia, no âmbito educacional. Assim disse 

Frigotto & Ciavatta, (2006, p.108). 

 O papel da formação profissional deve Ester voltada para a atividade 

produtiva, mas não de forma absoluta. Há que tentar conciliar as necessidades 

técnicas com valores, opiniões e potencial da clientela, formação profissional e 

absorção da mão-de-obra. Frigoto & Ciavatta (2006, p. 121) ressalva: 

 
 

O Chile tem um sistema de formação profissional centralizado e 
dividido em dois subsistemas: a educação técnica e profissional 
ligada ao Ministério da Educação e a capacitação ocupacional não 
formal, sob a supervisão do Ministério do Trabalho. O primeiro 
atende jovens ainda fora do mercado de trabalho. Nele predomina, 
em geral, uma formação de base teórica e geral. A capacitação 
ocupacional de trabalhadores é feita por programas públicos desde 
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os 50. Atendendo a jovens e adultos, é uma formação basicamente 
prática, no local de trabalho e/ou em instituições especializadas. 

 

É justamente isso que devemos copiar dos países ou entidades que 

investem na educação profissionalizante. Baseado nisso é que devemos considerar 

a educação profissional integrada a Educação de Jovens e Adultos do nosso país, 

fazendo dela um subsídio para alavancar a sociedade econômica do Brasil. O 

aumento da competitividade, o avanço da ciência e o desenvolvimento da tecnologia 

são o que fazem os países e pessoas correrem atrás da profissionalização junto aos 

órgãos que possam oferecer esse bem tão importante para os trabalhadores de uma 

maneira geral.  

Sabemos que esse bem pode ser oferecido pela Educação Profissional 

Integrada a Educação de Jovens e Adultos sem tantos ônus aos cofres dos 

municípios, estados e União. Frigotto & Ciavatta, (2006, ps. 127), revelam que  

 

nos países desenvolvidos, assim como nos países latino-americanos, 
as políticas que buscam aumentar a formação profissional se devem, 
em primeiro lugar, à busca do aumento da competitividade em escala 
mundial; em segundo, às mudanças provocadas pelo intenso 
desenvolvimento científico-tecnológico na estrutura produtiva. 

 
 

Ressaltamos a necessidade da implantação de uma política pública de 

Estado para potencializar a oferta integrada entre a educação profissional e a 

Educação de Jovens e Adultos, trazendo assim, novas perspectivas para as pessoas 

que não conseguiram profissionalizar-se na idade adequada.  Havendo uma 

integração efetiva abrangendo todo território brasileiro nos âmbitos municipal, 

estadual e federal teremos como produto final uma formação essencialmente integral 

para todos que buscarem essa modalidade de ensino.  

No artigo 39 da LDB (1996), afirma que a educação profissional, integrada 

às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Reforçando o que 

reza a LDB, o indivíduo necessita de uma formação que lhe propicie um pleno 

desenvolvimento de suas habilidades e que possa demonstrá-las para melhoria de 

sua vida. O educando matriculado na Educação Profissional integrada a EJA deve 

ser considerado como um ser que adquiriu conhecimentos no trabalho, na escola e 
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que esses conhecimentos devem servir como meios para avaliação e certificado 

para exercer a profissão ou prosseguir os estudos.  

A LDB, no Art. 41, prescreve que o conhecimento adquirido na educação 

profissional e com a experiência do jovem no próprio trabalho sejam objeto de 

avaliação, reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 

estudos. (Art. 41. Da Lei n. 9.394 de 24 de dezembro de 1996). Nestes termos é 

válido ressaltar a importância de se pensar e repensar a educação de jovens e 

adultos (EJA) voltada à profissionalização dos educandos e, tal perspectiva, se 

revela no texto da LDB acima explicitado podendo-se considerar avanços nesta 

modalidade educacional. O curso PROEJA com a proposta de formação integral ao 

incluir propostas educacionais referentes da educação regular e técnico 

profissionais, dialoga com uma concepção interdisciplinar tanto na formação 

educacional do educando quanto na prática pedagógica do educador.  

Quando a LDB se dispõe avaliar, reconhecer e certificar saberes de jovens e 

adultos relacionados às suas experiências profissionais pode-se entender que esta 

postura, diz respeito, a outros saberes não considerados na proposta curricular da 

escola, mas atrelada ao currículo da vida social do educando que traz consigo 

diversos saberes experienciais da vida profissional ou de ocupações cotidianas, 

conforme sua realidade e contexto social. Comumente se observa que na escola 

este procedimento não ocorre, prevalecendo os saberes teóricos respaldados nas 

disciplinas propedêuticas do ensino regular, até mesmo, nas disciplinas do 

profissional, pois muitas delas, não se relacionam com as experiências profissionais 

dos educandos(as).  

Muitos dos educandos entrevistados revelam que fazem o curso técnico com 

o objetivo de se preparem para uma profissão, assim como, também, fazem o curso 

da EJA regular para continuarem estudando, buscando uma profissão por meio do 

ENEM, portanto, sem sempre trazem consigo saberes profissionais. Se a maioria 

destes jovens, residentes no campo, traz consigo saberes das ocupações do campo 

na agricultura, pecuária, ovinocultura, bovinocultura, etc., os mesmos buscam 

aperfeiçoá-los no curso PROEJA, por isso, esta demanda exige uma interconexão 

entre os saberes teóricos da Biologia e os saberes técnico profissionalizante.  

Esta relação respalda a proposta da sua avaliação, reconhecimento e 

certificação proposta na LDB, no sentido de o curso integral dialogar com saberes 

teóricos da Biologia, saberes práticos do curso técnico e experienciais dos 
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educandos. A proposta educacional da EJA na LDB se propõe interdisciplinar por 

meio do PROEJA, no entanto, mantém distancia nas propostas disciplinares 

distribuídas no currículo integrado, mais especificamente, nas ementas das 

disciplinas, pois entre suas propostas teóricas e práticas não dialogam em termos de 

planejamento e realização em sala de aula.  

A profissionalização dos educandos, proposta priorizada pelo PROEJA 

integrado, se distancia das demandas imediatas dos educandos(as), por isso, na 

maioria das vezes, uma conquista reconhecida após a conclusão do curso 

mencionado, uma vez que estas disciplinas nem sempre dialogam com suas 

experiências. Daí o sentido de uma concepção interdisciplinar na realização do 

currículo profissionalizante interconectado ao da sua formação teórica, 

especificamente em relação à disciplina de Biologia, além das suas experiências 

profissionais cotidianas voltadas a realidade socioambiental do campo 

     

2.2 Educação e interdisciplinaridade  

 

Ao questionarmos o diálogo entre diversos saberes das disciplinas 

educacionais, sendo nesta pesquisa saberes teóricos da disciplina de Biologia e 

saberes práticos das disciplinas do curso técnico em agropecuária, além dos 

saberes experienciais dos educandos, pensamos numa concepção interdisciplinar 

entre tais saberes, pois envolve uma relação dialógica entre suas propostas teórico-

práticas. Nestes termos, a concepção de interdisciplinaridade mantém um diálogo 

entre os saberes disciplinares, estando presente na comunicação escolar (propostas 

pedagógicas), cotidiana (experiências) e conhecimento (saber científico) enquanto 

demandas existentes na sociedade exigente de um saber contextualização não 

fragmentado. Vivemos num mundo globalizado em constante mudança, 

principalmente em termos das tecnologias da comunicação que, cotidianamente, 

aproximam pessoas de diversos campos do saber e partes do mundo em questões 

de minutos sem limites de fronteiras de tempo e espaço. 

 A globalização está presente na sociedade e nas instituições sociais, a 

exemplo da escola, por isso, exige conexão em suas diferentes realidades sociais. 

Estas diversas vivências integram a escola, devendo ser fonte de saberes para 

complementarem e dialogarem com as diversas disciplinas, aproximando propostas 

pedagógicas, práticas cotidianas e conhecimento científico, tendo em vista maior 
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integração das propostas educacionais na formação profissional e educacional dos 

educandos(as). 

A concepção de interdisciplinaridade possibilita uma proposta educacional 

integrada a um fazer docente voltado à realidade dos educandos(as), conforme 

previsto na LDB, defendida na concepção e enfoque de origem etimológica, 

conforme definição seguinte: 

 
A palavra interdisciplinaridade é formada por três termos: inter – que 
significa ação recíproca, ação de A sobre B e de B sobre A; 
disciplinar – termo que diz respeito à disciplina, do latim discere – 
aprender, discipulus – aquele que aprende e o termo dade – 

corresponde à qualidade, estado ou resultado da ação. (AIUB, 2006, 

p. 1) 
             
 

            Conforme observamos as partes de suas palavras relevam ação recíproca, 

ação disciplinar e ação de qualidade ou resultado de qualidade, num sentido literal 

podemos entender uma aprendizagem de qualidade mediante ações recíprocas 

entre saberes científicos, prática docente e experiências cotidianas. Esta concepção 

na visão de Fazenda (2002) ultrapassa a concepção limitada de termos e palavras 

ao envolver revisões conceituais de currículo, educação e prática pedagógica no 

sentido de aproximar e interrelacionar propostas educacionais no sentido macro – 

contida nas políticas educacionais e seus fundamentos teórico-metodológicos – e, 

micro – nas práticas didático-pedagógicas.  

Este conceito enquanto proposta educacional vem ganhando espaço frente à 

concepção fragmentada e descontextualizada das práticas educacionais 

desenvolvidas na escola. Com esta perspectiva, segundo Fazenda (2002), as 

discussões de interdisciplinaridade surgiram na França e na Itália em meados da 

década de 1960 do Século XX, em meio a reivindicações estudantis favoráveis à sua 

inserção na resolução de problemas políticos, sociais, econômicos, educacionais, a 

fim de que pudessem ajudar a solucioná-los da melhor forma. Foi assim que surgiu o 

conceito de interdisciplinaridade relacionado a diversas áreas do conhecimento.  

Em pleno século XX, precisamente no final dos anos 60, a discussão de 

interdisciplinaridade, chega ao Brasil entusiasmando, em seguida, na elaboração de 

leis que conduzem a educação brasileira, como: Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBEN, nº 9394/96) e os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(PCNs), tendo como desbravadores Hilton Japiassu e Ivani Fazenda. Embora com 
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sua influência/seriedade, não possuem definições e terminologias acabadas acerca 

do termo interdisciplinaridade, competindo a cada estudo a elaboração das 

definições, podendo ser interpretadas de acordo com as situações e contextos de 

pesquisa.  

Para Fazenda, (2002, p. 25), a interdisciplinaridade caracteriza-se pela 

veemência das trocas entre os especialistas e pelo grau de integração real das 

disciplinas no interior de um mesmo projeto de pesquisa. Percebemos a concepção 

de integração no interior das disciplinas, projetos de pesquisas e, acrescentando, 

planejamento educacional e, até mesmo ementas disciplinares, sobretudo a prática 

pedagógica deve dialogar com as trocas do saber fazer na escola.  

No aspecto da ação, Bordoni (2016) coloca que “a partida inicial de um 

aprendizado interdisciplinar está na ação”, portanto se entendo uma ação dialogada 

entre propostas teóricas, metodológicas e cotidianas. Essa forma de integração 

dialógica proporciona a formação do educador maior interação entre suas 

expectativas de aprendizagem e as disciplinas, estes, sendo sujeitos de ação que 

buscam sentido nos saberes do conhecimento humano, sendo capazes de perceber 

os efeitos das divisões disciplinares.  

A interdisciplinaridade possibilita se pensar a prática educativa escolar como 

ação integrada da parte dos profissionais da educação numa visão coletiva sem 

perder o foco do seu objeto de estudo disciplinar, mas compartilhando saberes 

pedagógicos referentes ao objeto de ensino, estes, gerados no cotidiano escolar nas 

interações de docentes e discentes. Ao aproximar metas do objeto de estudo e de 

ensino é possível se pensar numa concepção de currículo integrador como eixo 

gerador de uma proposta didático-pedagógica coletiva. Com as disciplinas 

integradas entre si, é possível haver uma compreensão de diálogo entre as partes 

disciplinares e o todo das suas propostas na ação educativa e na formação dos 

educandos, conforme colocações de Frigotto & Ciavatta (2006, p. 84) isto significa 

uma proposta de completude entre as disciplinas de “compreensão das partes no 

seu todo ou da unidade no diverso, de tratar a educação como uma totalidade social, 

isto é, nas múltiplas mediações históricas que concretizam os processos educativos” 

A concepção de interdisciplinaridade propõe um trabalho didático coletivo e 

reflexivo (FAZENDA, 2008), a fim de integrar várias áreas específicas do saber 

científico junto ao aluno, professor, conteúdo e cotidiano, a exemplo da Biologia com 

seus múltiplos campos do saber e práticas, cuja visão amplia o trabalho coletivo e 
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compartilhado na escola. Nitidamente podemos questionar de que forma os 

educandos da disciplina de Biologia consideram esta disciplina como interdisciplinar 

em relação às outras áreas ou disciplinas do curso técnico em agropecuária, visto 

que esta disciplina é muito ampla em seus campos de aprendizagem, por isso, 

exigindo uma ligação com outras disciplinas.  

A interdisciplinaridade é considerada positiva no que se refere à relação 

professor e aluno sobre o processo ensino-aprendizagem da disciplina de Biologia, 

quando este realiza integrado e interligado aos diversos saberes técnicos.  Partindo 

desse pressuposto é nítido que a origem interdisciplinar está nas modificações de 

produção do conhecimento humano em seus aspectos políticos, pedagógicos, 

científicos e estruturais. Na concepção disciplinar percebemos uma prática mais 

distante do diálogo temático entre disciplinas, com práticas mais rígidas e artificiais 

com falsa autonomia do fazer docente, as quais não permitem acompanhar 

mudanças no diálogo pedagógico, sobretudo, na produção de novos conhecimentos 

(PAVIANI, 2008). 

A proposta interdisciplinar permite um elo entre o entendimento das 

disciplinas nas suas mais variantes áreas, pois, abrangem temáticas e conteúdos 

aceitando, dessa forma, recursos pedagógicos inovadores e dinâmicos em que as 

aprendizagens são ampliadas. A proposta interdisciplinar vem sendo considerada e 

exigida numa sociedade fundada na comunicação que permeia a escola, os 

conteúdos e seu currículo, portanto, sua intenção de aproximar sociedade e 

conteúdo escolar, não se distanciando das propostas temáticas disciplinares, neste 

sentido:  

 

A interdisciplinaridade não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém 
sua individualidade. Mas integra as disciplinas a partir da 
compreensão das múltiplas causas ou fatores que intervêm sobre a 
realidade e trabalha todas as linguagens necessárias para a 
constituição de conhecimentos, comunicação e negociação de 
significados e registro sistemático dos resultados. (BRASIL, 1999, p. 
89). 

 

 

A interdisciplinaridade não se trata de eliminar as disciplinas, mas sim, torná-

las acessíveis entre si, arquitetá-las como processos históricos e culturais, e torná-la 

necessária a atualização quando se refere às práticas do processo de ensino 

aprendizagem. Fazenda (2002), ao pensar de forma interdisciplinar parte da 
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premissa de que nenhuma forma de conhecimento é em si mesma racional, mas 

necessário o diálogo com outras formas de conhecimento, deixando-se interpenetrar 

por elas, por exemplo, aceitar o conhecimento do senso comum como correto, pois 

através do cotidiano que damos sentido a nossas vidas. Igualmente, Bochniak, 

(1998), assegura que:  

 
De modo geral, a interdisciplinaridade, esforça os professores em 
integrar os conteúdos da história com os da geografia, os de química 
com os de biologia, ou mais do que isso, em integrar com certo 
entusiasmo no início do empreendimento, os programas de todas as 
disciplinas e atividades que compõem o currículo de determinado 
nível de ensino, constatando, porém, que, nessa perspectiva não 
conseguem avançar muito mais (BOCHNIAK, p. 21, 1998). 

 
 

A interdisciplinaridade é compreendida como uma configuração de trabalhar 

em sala de aula em que se sugere um tema com enfoques em diferentes disciplinas. 

É necessário compreender, entender as partes de ligação, entre as diferentes áreas 

do conhecimento, vincula-se para adaptar inovação, acender sabedorias, resgatar 

possibilidades e ultrapassar o pensar fragmentado. É a busca constante de 

investigação, na tentativa de superação do saber. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino Médio (PCNs) norteiam para 

a ampliação de um currículo que considere a interdisciplinaridade como algo que vá 

além da aproximação de disciplinas e, ao mesmo tempo, evite a diluição das 

mesmas de modo a se perder em generalidades. A atividade interdisciplinar carece 

“partir das necessidades existentes nas escolas, principalmente no que se refere aos 

professores e alunos em torno do explicar, compreender, intervir, mudar, prever, em 

coisas que desafia a disciplina isolada e atrai a atenção um todo, ou seja, talvez 

várias disciplinas” (BRASIL, 2002). Neste entendimento a finalidade da 

Interdisciplinaridade é, ampliar a ligação entre as disciplinas de conhecimento para 

que haja uma relevância nos conhecimentos.  

Referindo-se ao Plano Nacional de Educação (PNE), decênio 2011-2020, 

aprovado pelo Senado Federal, informa que a interdisciplinaridade está relacionada 

às estratégias de qualificação do novo ensino médio. “Institucionalizar programa 

nacional de renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas 

com abordagens interdisciplinares” (BRASIL, 2002, p.12).  
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Cada disciplina escolar é marcada por uma base epistemológica que a 

justifica e lhe dá a importância no contexto da educação básica. Como a disciplina 

de Biologia explica, hoje, o fenômeno do aquecimento global, sem voltar o olhar para 

o desenvolvimento econômico e industrial estudado em História? Nos PCN para o 

Ensino Médio fica bem evidente esta postura, quando postula que a 

interdisciplinaridade não tem a pretensão de criar novas disciplinas ou saberes, mas, 

sob diferentes pontos de vista “recorrer a um saber diretamente útil e utilizável para 

responder às questões e aos problemas sociais contemporâneos” (BRASIL, 2000, 

p.21). Como bem explica Flickinger (2010, p.49), 

 

ainda que tematizando supostamente o mesmo mundo, as disciplinas 
fazem-no com base em sua perspectiva premeditada que não 
influencia apenas as metodologias a serem elaboradas e os limites 
de sua pretensão de validade, senão também o horizonte dentro do 
qual seus questionamentos e interesses ganham sentido. 

 

 
Nesta visão, à interdisciplinaridade, o autor atribui singular importância à 

prática educacional ao denunciar as fronteiras disciplinares e suas metodologias, 

sobretudo nos limites do processo ensino-aprendizagem que, neste sentido, os 

horizontes dos conteúdos escolares permanecem nos limiares de uma “perspectiva 

premeditada” com “pretensão de validade” voltada ao fazer metodológico. Uma 

perspectiva planejada para operacionalizar ações pedagógicas mecânicas e 

atividades operacionais entre as diversas disciplinas escolares, não permitindo haver 

uma comunicação do saber científico que norteiam os conceitos dos saberes 

disciplinares.  

Partindo do pressuposto que a proposta educacional para o ensino médio é 

fragmentada em seu saber científico, os PCN do ensino médio enfatizam a 

necessidade de: 

 

integração entre as disciplinas para buscar compreender, prever e 
transformar a realidade aproxima-se daquilo que Piaget chama de 
estruturas subjacentes. O autor destaca um aspecto importante 
nesse caso: a compreensão dessas estruturas subjacentes não 
dispensa o conhecimento especializado, ao contrário. Somente o 
domínio de uma dada área permite superar o conhecimento 
meramente descritivo para captar suas conexões com outras áreas 
do saber na busca de explicações (BRASIL, 2000, p.76). 
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Estas colocações permitem a compreensão de que o saber integrado se 

compõe do conhecimento especializado expresso nas disciplinas, mas estes não 

sendo entendidos como “meramente descritivo” no fazer pedagógico da escola, 

porém integrado e conectado aos conceitos dos saberes disciplinares. Um 

importante teórico e educador que defende a concepção interdisciplinar na escola é 

Paulo Freire (1997), as características de um projeto interdisciplinar comprova-se na 

possibilidade de rever o abatido e torná-lo novo, uma vez que, sempre no novo 

existe algo atualizado.   

Neste sentido, coloca que “ao ser produzido, o conhecimento novo supera o 

que antes foi novo e se fez velho e se dispõe a ser ultrapassado por outro amanhã” 

(FREIRE, 1996, p. 31). Neste sentido, a interdisciplinaridade não apenas permite o 

diálogo entre os saberes, mas a reflexão entre estes saberes um saber se 

renovando em relação ao outro, por isso se relacionando para se questionarem 

entre si, neste caso, teoria se relacionando com a prática e, esta, se relacionando 

com a teoria. 

A perspectiva de diálogo proposta por Freire (1996) cabe perfeitamente ao 

âmbito do currículo, como víeis de superação. Neste entendimento, evidencia-se a 

importância da interdisciplinaridade na construção do novo, na amplitude de 

horizontes visíveis na ótica do coletivo disciplinar. Neste sentido, educadores devem 

estar abertos à produção de conhecimentos ainda não existentes, efetivando-se 

diálogos que revelam novos indicadores, novas experiências vividas no cotidiano da 

sala de aula e com outras experiências disciplinares. Ainda conforme Freire (1996, 

p.153) entendemos que esta abertura coletiva no trabalho pedagógico escolar 

significa um fundamento de validade política que se viabiliza na viabilidade do 

diálogo, não apenas entre pessoas que pensam e fazem a educação, mas pelo 

sentido social construído em torno dos saberes disciplinares ao: 

 
viver a abertura respeitosa aos outros e, de quando em vez, de 
acordo com o momento, tomar a própria prática de abertura ao outro 
como objeto de reflexão crítica deveria fazer parte da aventura 
docente. A razão ética da abertura, seu fundamento político, sua 
referência pedagógica; a boniteza que há nela como viabilidade ao 
diálogo. 
 
 

Nesta perspectiva, também se afirma com Saviani (2005), professor e 

pesquisador desta temática, quando se refere a postura pedagógica ao afirmar que 
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é a busca do “novo” enquanto sentido produzido na ação de ensinar e mediar o 

conteúdo tematizado e contextualizado ao educando, não sendo este, portanto, mais 

uma prática de arranjo didático. A interdisciplinaridade é qualidade básica da 

formação profissional flexível e adequada ao exercício de novas profissões, 

especialmente nos dias de hoje. A interdisciplinaridade não é um fim em si mesmo, 

devendo ser alcançado a qualquer custo, mas uma estratégia, um meio, uma razão 

instrumental, uma mediação entre a unidade e a multiplicidade, entre as partes e o 

todo, para a produção do novo (PAVIANI, 2005). 

Outro ponto da prática interdisciplinar como positiva para a escola é a figura 

como ela compreende o aluno e os demais sujeitos envolvidos no processo de 

aprendizagem no que diz respeito à realidade dos alunos. Seguindo a perspectiva 

dialógica, Fazenda (1995) destaca a relevância do processo de aprendizagem 

interdisciplinares, orientado por uma atitude crítica e aberto à realidade, com o 

objetivo de apreendê-la, visando muito menos à possibilidade de descrevê-la e muito 

mais à necessidade de vivê-la plenamente. 

Ainda na visão de Paviani (2005) a interdisciplinaridade surge além da 

fragmentação entre conteúdos e práticas pedagógicas, propondo-se suprir 

necessidades articuladas entre teoria e prática, superando a distância dos 

conhecimentos uns dos outros e destes com a realidade. Existe para exceder o 

modelo cartesiano, tecnicista, estanque de poder pedagógico que predomina nos 

projetos escolares. Flickinger (2010) justifica a importância da interdisciplinaridade 

ao afirmar que a especialização disciplinar não dá conta dos processos educativos 

demandados na sociedade atual, portanto a escola deve reconhecer a visão do 

saber total em sua prática de ensino, pois o aluno deve compreender que vai utilizar 

este saber global na sociedade.  

Segundo Flickinger (2010, 2010, p.46) defende uma “possível reconstrução 

de pontes entre as disciplinas, no intuito de fazer jus à complexidade crescente dos 

problemas que nos colocam e que uma só perspectiva de questionamento não 

consegue mais abarcar”. A escola é capaz de participar desta reconstrução entre as 

disciplinas, é possível compreender que a interdisciplinaridade requer uma reflexão 

teórica de maneira coletiva, sempre buscando a concepção global dos saberes e 

sua conexão entre conceitos, tendo-se educandos(as) refletindo saberes 

socialmente contextualizados e não fragmentados.  
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CAPÍTULO III 
 
3. EJA NA EDUCAÇÃO INTEGRAL: Contexto brasileiro  
 

 

Na atualidade, o capital mais importante de um país é o conhecimento que se 

transforma num bem de produção, também de exclusão. Mas, produzi-lo depende de 

uma boa formação dos seus atores sociais. Assim, a ausência de uma educação 

escolar de qualidade, efetivada por professores preparados e conscientes da função 

social da escola, pode comprometer o desenvolvimento das inteligências 

necessárias a um mundo que demanda a produção contínua do conhecimento e 

mentes inovadoras. 

O cenário descrito acima aponta para a inevitável necessidade de se pensar e 

agir em direção à construção de um novo modelo de instituição escolar. Uma escola 

que esteja atenta aos anseios dos alunos, no que diz respeito às transformações 

sociais e tecnológicas, e que possua um corpo de profissionais atentos às 

demandas sociais e suas mudanças. Sobre isso, muito bem afirma Imbernón (2009, 

p.19), quando, nas suas reflexões sobre as mudanças sociais, afirma que: 

 

 

Essa evolução acelerada da sociedade em suas estruturas materiais, 
institucionais e formas de organização da convivência, modelos de 
família, de produção e de distribuição, refletem numa transformação 
das formas de viver, pensar, sentir e agir das novas e velhas 
gerações.  

 

 

 Assim, a educação torna-se cada vez mais complexa, e o mesmo acontece 

com a profissão docente, exigindo-se que o profissional da educação abandone a 

concepção de mero transmissor do conhecimento acadêmico, que nos dias atuais é 

obsoleta, e se posicione como agente de interação entre o aluno e o objeto de 

aprendizagem.  

A LDB, 9.394/96 é que preconiza o PROEJA, quando pela necessidade de 

regulamentação dos seus artigos 36, 39 e 41. Estes artigos que tratam da 

preparação do educando do ensino médio para o exercício profissional, de forma 

integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, 

bem como da certificação por conhecimentos adquiridos na vida profissional. Da 
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mesma forma o Decreto n o 2.208/97, preconiza que a educação profissional, deve 

ser ofertada para jovens e adultos, de forma a:  

 

Promover a transição entre escola e o mundo do trabalho, 
capacitando jovens e adultos com conhecimentos e habilidades 
gerais e específicas para o exercício de atividades produtivas. 
(BRASIL, 1997, artigo 1º-I). Qualificar, profissionalizar e atualizar 
jovens e adultos trabalhadores, com qualquer nível de escolaridade, 
visando a sua inserção e melhor desempenho no exercício do 
trabalho (BRASIL, 1997, artigo 1º- IV). 

 

Nesse direcionamento perguntamos aos educandos do 1º e 3 º anos do 

PROEJA: O conteúdo de Biologia que você gosta relaciona-se com as disciplinas do 

curso técnico? Os 8 (oito) entrevistados do 1º ano afirmaram que sim, sendo que 

apenas um exemplificou como exemplo, os nutrientes das plantas.  Os 9 (nove) dos 

entrevistados do 3º ano, afirmaram que o conteúdo que mais gosta em biologia tem 

relação com disciplinas do curso técnico, sendo que quatro exemplificaram como, 

partes das plantas e estudo dos animais, fotossanidade, vegetal e é importante, 

pois, tem repleta ligação, expondo conteúdo relacionado as matérias do técnico. 

Na fala dos educandos/as, podemos perceber que os conteúdos que gostam 

em Biologia entrelaçam com as disciplinas do técnico, uma vez que amparado pela 

relação de saberes as ementas de algumas disciplinas do Proeja, comungam com a 

objetivação do componente curricular de biologia, no entanto ainda há disciplinas da 

grade técnica que está distante de um diálogo com os saberes da biologia, dando 

brecha para um esgotamento físico e um cansaço mental por uma demanda de 

disciplinas que muitas vezes são tratadas de forma isolada e sem uma 

interdisciplinaridade curricular.  

No atual contexto das aprendizagens escolares, emerge a constatação de 

que a função clássica da educação escolar, que é a formação da pessoa, não está 

atendendo à complexidade dos problemas da vida, ou seja, não está promovendo a 

formação do aluno para atuar como cidadão na construção da realidade social. Com 

essa afirmação, não fazemos referência apenas a questões tecnológicas e 

ecológicas, incluímos também os dilemas morais, em que a escola não pode 

permanecer indiferente, sob o risco de não formar sujeitos conscientes e críticos da 

sociedade.  
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A Educação de Jovens e Adultos no contexto educacional brasileiro vem 

tomando espaço de forma muito tímida ainda reduzida e acanhada. Pois a mesma 

foi tomando um leque de dimensão onde métodos e materiais didáticos são muito 

simples e singulares. A mesma foi se constituindo das imperfeições da grade 

curricular. De forma muito escassa, foi se delineando um perfil dentro da realidade 

dos próprios educandos. 

Esta modalidade de ensino vem tomando seu formato desde a chegada dos 

jesuítas aqui no nosso país com a catequização dos indígenas que aqui já se 

encontravam. A partir daí muitos avanços e recuos aconteceram muitos conceitos 

foram formados sobre o que realmente seria esta alfabetização voltada para o 

público adulto. Daí dentro do contexto atual da educação sofreu muitas 

modificações, passando por diversas políticas públicas. 

Desde a década de 1920, movimentos sugiram preocupando-se com a 

questão do ensino da população adulta, que se encontrava totalmente analfabeta e 

fora de sua faixa etária. Criou-se desde então vários programas educacionais que 

tentaram sanar essas deficiências. Dentre eles podemos destacar o Movimento 

Brasileiro de Alfabetização – MOBRAL, Movimento de Alfabetização de Jovens e 

Adultos–MOVA, Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil – RAAAB e os mais 

atuais que são o Programa Brasil Alfabetizado e o Programa Alfabetização Solidária. 

Nas escolas essa clientela sempre foi vista como o problema por apresentarem 

baixo rendimento, problemas de aprendizagens.    

Pensada pelo educador Paulo Freire, a educação popular tinha uma visão de 

conscientização política e social da população adulta, buscando igualdade e 

liberdade das classes menos favorecidas, ou seja, que só poderiam estudar no turno 

da noite e isso caracterizava superação da condição de oprimido. Além do que, via-

se por parte dos educandos a solução para o alcance de uma profissão de 

qualidade, dias melhores e desenvolvimento do cidadão critico sabedor de seus 

deveres e direitos na sociedade e assim, formar um cidadão menos alienada.  

Na realidade, muitas vezes o governo se opôs em investir na educação de 

jovens e adultos (RIBEIRO, 2001, p. 21). A EJA sempre foi um grande problema 

para a elite e a classe dominante, pois esta atende um público que vem oriundo de 

uma reprovação, de um fracasso escolar e uma distorção de série idade gritante. 

Para Freire (2007 p. 89) A natureza da educação é política, podendo o ato de 
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conhecer ser domesticador ou libertador. Podemos então dizer que o ato educativo 

contém uma natureza política a favor de alguém e, por consequência contra alguém.  

Os compromissos dessa visão de educação estão voltados à transformação 

da realidade. Devendo-se reconhecer que os educandos são sujeitos construtores 

do meio que eles estão inseridos e transformadores de suas realidades. Morin 

(2010, p. 55), acredita que o conhecimento dos limites do conhecimento foi à maior 

contribuição que o século XX deu ao conhecimento. “É o indivíduo que sente no dia-

a-dia a incerteza do sentido de sua vida”. Morin (2010) assinala as duas grandes 

incertezas que marcam a condição humana: a cognitiva e a história.  

            A incerteza do conhecimento está submetida a três princípios: o cerebral – o 

conhecimento como tradução e construção; o físico – conhecimento dos fatos; e o 

epistemológico – decorrente da crise dos fundamentos da certeza. O autor afirma 

ainda, que o conhecimento e o pensamento ocorrem no diálogo com a incerteza e 

que ao educador é indispensável ter clareza sobre o sentido de sua missão. Assim, 

quanto maior o grau, ou a quantidade de incerteza, ou o tipo, ou a natureza da 

inovação, as atividades educativas exigirão mais teorização e pesquisa, e, portanto, 

atividade reflexiva. 

A família, a escola e a sociedade são os principais responsáveis pela 

formação cultural e educacional de uma pessoa. Mas é na família que se inicia o 

processo educativo, Hernandez (2000), afirma que o conhecimento ocorre desde o 

nascimento e estende-se por todo o processo de vida, envolvendo a relação entre o 

novo e o que já se conhecia. Dessa forma, percebe-se que a educação e a 

aprendizagem estão presentes na vida das pessoas desde o nascimento. 

Para Schelb (2008), a família é a maior responsável pela educação de seus 

filhos. Pais permissivos ou rigorosos demais podem gerar filhos sem 

responsabilidades ou “revoltados”. Amizades podem facilmente induzir o jovem a 

atos violentos e/ou criminosos, mas a família é base na formação do caráter e na 

educação dos filhos. A educação não tem uma fórmula pronta a seguir, mas uma 

fórmula (re)criada, desvendada a cada passo quando estimulamos os educandos na 

relação professor-aluno em sala de aula. Estes, por sua vez, têm seus 

conhecimentos prévios que devemos levar em consideração, deve-se inserir 

também nessa fórmula do educar os valores humanos e a história da comunidade 

para que estes se incluam na educação de maneira consciente, eficiente e 



72 

 

responsável, a fim de serem atendidas as necessidades e aspirações pessoais e 

sociais do sujeito. 

A escola é um ambiente no qual ocorre a educação formal e existe um 

aglomerado de sujeitos-objetos que se confundem e se relacionam. É um local 

privilegiado de busca e recriação de saberes, e de gestar novos conhecimentos para 

os envolvidos nesse contexto, instituição, alunos e professores, que devem 

compartilhar o seu mundo. É na escola que o homem aprende a conhecer seus 

direitos e a exercer a sua cidadania.  

A escola é um espaço instituído pela sociedade para o homem ser incluído 

na cultura urbanista, para que ele mantenha relacionamentos com o outro e com o 

conhecimento, interpretando essas relações Inter e intrapessoais, através da 

administração de curiosidade e possibilidades, porque a educação desenvolve-se e 

perdura por toda vida, só terminando com a morte do sujeito.  

De acordo com as ideias de Fazenda (1995), existem algumas escolas no 

Brasil e em outros países que adotam uma proposta pedagógica construtivista e 

libertadora. Trabalham de forma interdisciplinar, investem na formação docente, 

proporcionam oportunidades de respostas para as curiosidades, interesses e 

necessidades do educando e buscam resgatar a visão holística, Fazenda, (1995) 

que se fundamenta na reciprocidade baseada na intersubjetividade, para promover o 

envolvimento de cada indivíduo concretizado no coletivo. Logo, faz-se necessário 

um processo educativo que permita ao homem e à mulher a condição de sujeito 

ativo, capaz de transformar o mundo e transformar a si mesmo, sendo consciente 

que: 

mais que um ser no mundo, o ser humano se tornou uma presença 
no mundo, com o mundo e com os outros. Presença que se pensa a 
si mesma, que se sabe presença, que intervém que transforma, que 
fala do que faz, mas também do que sonha, que constata, compara, 
avalia, valora, que decide que rompe. (FREIRE, 1996, p.20).  

 

A educação e a aprendizagem vão além do aprender a ler e a escrever, cuja 

aprendizagem não ocorre apenas na instituição escolar, mas no ambiente familiar, 

religioso na igreja, na comunidade, no espaço do trabalho, das ruas, das praças, 

entre amigos, etc., não existindo uma fórmula mágica para educação acontecer. Por 

isso, deve ser flexível e adaptada a cada realidade, contribuindo para a 
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transformação do ser em presença ativa que luta pela transformação de uma 

sociedade globalizada e compromissada coletivamente.  

A educação é responsabilidade de todos, porém, é no universo da escola que 

o educando vivencia situações diversificadas que favorecem o seu aprendizado, 

tendo em vista dialogar de maneira competente com a comunidade, aprender a 

respeitar e a ser respeitado, a ouvir e ser ouvido, a reivindicar direitos, cumprir suas 

obrigações, a participar ativamente da vida científica, cultural, social e política do 

país e do mundo.  

No contexto brasileiro a possibilidade de oferta dos cursos de forma integrada 

ou concomitante só poderá acontecer mediante construção prévia, do projeto 

pedagógico, que possa prever a forma desta integração, no entanto possibilita a 

articulação entre instituições, conforme prescrito no parágrafo quarto do artigo 1º da 

Constituição Federal brasileira, a seguir:  

 

§ 4º Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em 
qualquer caso, a partir da construção prévia de projeto pedagógico 
integrado único, inclusive quando envolver articulações 
interinstitucionais ou intergovernamentais (BRASIL, 2006, Art. 1). 
 
 
 

Com base neste texto institucional verificamos que cursos e programas 

oferecidos no PROEJ, ora analisados fazem parte do projeto político pedagógico 

escolar, fundamentado em situações pedagógicas em âmbito (inter)governamental 

validado no contexto educacional nacional. Esta perspectiva educacional surge com 

fins de incluir jovens na formação educacional e profissional como forma de prepará-

los às demandas do mercado trabalho, sobretudo, local. Observamos que esta 

proposta integra o ensino regular, sobretudo, o nível médio, portanto, o ensino 

convencional amplia sua carga horária, grade curricular, propostas e metas para 

atender jovens da EJA.  

Neste caso, muitos jovens que trabalham não podem participar desta 

oportunidade, devido sua realização dar-se de forma integral e, esta realidade, se 

distancia de muitos, pois além de muitos trabalharem os que participam desta 

proposta ficam sobrecarregados de atividades disciplinares. Com base no texto legal 

verifica-se o reconhecimento integrado entre o ensino regular e o ensino profissional 

na modalidade integral oferecido em escolas adaptadas ou em universidades.  
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Mas, esta proposta não se instala de maneira unificada no contexto nacional, 

quer dizer, tal proposta não faz parte do sistema público de ensino em rede nacional, 

por isso, muitos jovens, às vezes, sequer conseguem concluir o ensino médio 

regular, evidentemente, não tiveram oportunidades de acessar cursos profissionais. 

Paralelo a esta proposta governamental a sociedade amplia oportunidades ao 

oferecer cursos profissionalizantes em instituições privadas que promovem 

educação profissional de qualidade da Formação Inicial Continuada até o Nível 

Superior: exemplo de instituição como o SENAC, SENAI, SESC, que vem 

oferecendo cursos de Graduação Tecnológica e Bacharelada em áreas como 

Design, Informática, Moda, Gestão, Meio Ambiente, Turismo e Hospitalidade. Os 

cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação e buscam a demanda do 

mercado de trabalho, assim como proporcionam aos alunos o acesso ao emprego. 

 

3.1 Curso técnico profissional: Proposta e realidade  

 

O Curso Técnico Agropecuária-PROEJA, oferecido pelo Colégio Agrícola 

Vidal de Negreiro oferece aos seus educandos(as) a oportunidades de trabalharem 

na área técnica em uma diversidade a partir da área técnica que mais se identificam. 

Portanto, o PROEJA contribui com o avanço da  o educação brasileira explicitado 

pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD, divulgados em 2003, 

que 68 milhões de Jovens e Adultos trabalhadores brasileiros com 15 anos e mais 

não tinham concluído o ensino fundamental e, apenas, 6 milhões (8,8%) estavam 

matriculados em EJA.  

Entretanto, é fundamental identificar no interior das práticas de Educação de 

Jovens e Adultos integrada ao profissional, em que medidas elas dialogam com as 

subjetividades dos sujeitos a que se destinam tais propostas. Visando atender aos 

objetivos propostos nesta pesquisa, descrevemos duas questões respondidas pelos 

educandos(as) do 1º e 3º ano do PROEJA, que são: 1) O que tem haver a disciplina 

de Biologia com as disciplinas do curso técnico em agropecuária?  2) Em que 

sentido a disciplina de Biologia é relevante para a aprendizagem e preparação 

profissional? Podemos observar as respostas dos educandos(as) descritas na figura 

abaixo: 
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Figura 5: Distribuição do que tem haver a disciplina de Biologia com as disciplinas do 
curso técnico agropecuária. Educandos (as) do 1º ano – PROEJA 

 

 

O PROEJA do CAVN apresenta uma proposta de estudo significativa, a 

demanda de suas disciplinas entrelaça diversas áreas do conhecimento, fazendo 

com que os jovens e adultos interajam com uma ou mais área técnica para uma 

melhor qualificação. Levando em consideração as respostas dos educandos(as) do 

1º ano, do CAVN, em maioria relaciona a disciplina de Biologia com uma ou mais 

área do técnico em agropecuária, levando em consideração o reino das plantas ou o 

reino dos animais, algo realmente implícito  no conteúdo na maioria das disciplinas 

técnicas.   

Outro ponto curioso percebido na fala de três educandos(as) é quando 

afirmam que os conteúdos propostos em Biologia tem “tudo haver” com as 

disciplinas do curso técnico de agropecuária, demonstrando que os mesmos(as) 

associam os conteúdos programáticos do técnico relacionando com as de biologia, 

pelo menos no que se refere ao primeiro semestre.  

Uma vez que estes educandos(as), são iniciantes do curso e já percebem 

relações neste universo de disciplinas que irão enfrentar pela frente no percurso do 

PROEJA. Por outro lado, podemos verificar as falas dos educandos(as) do 3º ano 

que já vivenciam uma experiência de três semestre no curso um tempo mais 

experiente  neste universo que vem se formando. Vejamos a fala dos educandos do 
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3º ano expressada na citação acerca da pergunta: O que tem haver a disciplina de 

Biologia com as disciplinas do Técnico agropecuário. Educandos(as) do 3º ano:   

 
 

E1: A parte mais central é o estudo das plantas que tem bastante no 
técnico,  
E2: Quase tudo,  
E3: Tudo haver, pois se compreende melhor os assuntos,  
E4: O desenvolvimento do organismo e o funcionamento,  
E5: Tudo, toda disciplina existe uma semelhança,  
E6: Várias coisas, tipo genética de animal e linhagem,  
E7: Meio ambiente,  
E8: Não tem nada haver eu acho, 
E9: Tem tudo haver, por que fala doenças que causa nas plantas e 
animais. 

 
 

Na fala dos educandos do 3º ano é percebido que os conteúdos têm uma 

relação intrínseca, isto é, fazem conexão, em alguns momentos, por outro lado tem 

educandos que não visão esta conectividade, afirmando até mesmo que os 

conteúdos não têm nenhuma relação. Isto parte da perspectiva de cada 

educando(a), recebido pelos componentes curriculares aplicados por seus 

professores, uma vez que deve haver uma relação de interdisciplinaridade dentro 

dos componentes:  

 
O curso de Educação Profissional Técnica de nível médio realizado 
na forma integrada com o Ensino Médio deve ser considerado como 
um curso único desde a sua concepção plenamente integrada e ser 
desenvolvido como tal, desde o primeiro dia de aula até o último. 
Todos os seus componentes curriculares devem receber tratamento 
integrado, nos termos do projeto pedagógico da instituição de ensino. 
Por isso mesmo, essa nova circunstância e esse novo arranjo 
curricular pode possibilitar uma economia na carga horária mínima 
exigida, uma vez que o necessário desenvolvimento de 
competências cognitivas e profissionais pode ser facilitado, 
exatamente por essa integração curricular (BRASIL, 2004, p.10). 

 

 

Pela fala dos educandos/as, compreendemos que os mesmos fazem uma 

análise sobre o que aprendem na disciplina de biologia relacionando com algumas 

disciplinas do técnico, apesar de alguns educandos não corroborarem com a ideia 

de que existe o mínimo possível de algum conhecimento na Biologia que dialoga 

com as do técnico em agropecuária.  
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Portanto, todos que são responsáveis pela educação, devem juntos, buscar 

programas ou métodos que possam ajudar na prevenção contra a violência e as 

drogas, e ainda promover atividades que venham a reforçar os valores humanos e a 

aplicação dos princípios morais. Espera-se que os estudantes possam ressignificar 

sua conduta de sujeito aprendiz, não apenas em busca de notas, assim como seus 

pais e professores, contribuindo com sua própria formação educacional. 

Outro item importante que elenca a discussão do PROEJA é a 

obrigatoriedade da promoção a Educação Ambiental (EA) em todos os níveis de 

ensino, no Brasil iniciou-se com a Constituição Federal de 1988 (Cap. VI, art. 225, 

parágrafo 1, inciso VI), seguida da inclusão do tema meio ambiente nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais do MEC – PCN, (BRASIL, 1997), consolidando-se como 

política pública com a Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada em 2002. 

Quando perguntamos aos/as educandos/as do PROEJA em qual sentido a 

disciplina de Biologia é relevante para sua aprendizagem e preparação profissional? 

Podemos identificar suas respostas, através das falas dos/as educandos/as do 1º 

ano – os oito responderam sequencialmente: como mostra a figura 6:  

 

 
Figura 6: Distribuição sobre a relevância da disciplina de Biologia para a 
aprendizagem e preparação profissional (1º ano – ensino médio-PROEJA) 

 
 
Os/as nove educandos/as do 3º ano responderam sequencialmente:  

 

E1: Saber vários tipos de doenças. Fauna brasileira, tipo de animais 
e bactérias.  
E2: Não respondeu,  
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E3: Muito relevante, uma das matérias mais importantes,  
E4: Convivência, aproveitamento no local,  
E5: Conhecimento mais aprofundado em um trabalho por exemplo, 
E6: Nenhuma,  
E7: Em tudo,  
E8: Ter noção de ser vivo, sexualidade, microrganismos.  
E9: Em relação do técnico, pois tem uma curta semelhança.  

 

 

Os educandos/as em sua maioria atribuem a disciplina de Biologia a 

aprendizagens importantes, que permeiam o conhecimento e a valorização da vida, 

da convivência e do aproveitamento do ambiente, como conceito técnico essencial 

ao trabalho no campo.    

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s), a Educação Ambiental é 

trabalhada como um tema transversal, ou seja, inserido nas demais disciplinas, e 

deve enfatizar os aspectos sociais, econômicos, políticos e ecológicos, buscando 

inserir na educação a possibilidade de se ter uma visão mais consciente e melhorar 

na compreensão das questões socioambientais. 

A proposta dos PCN’s do ensino médio apresenta uma abordagem ambiental 

integrada, tanto entre as disciplinas como entre a sociedade e seus problemas 

específicos. Os Parâmetros Curriculares Nacionais – tema transversal Meio 

Ambiente e Saúde (BRASIL, 1997) caracterizam a educação ambiental como uma 

questão que exige cuidado e atenção, e alerta para os cuidados que são 

indispensáveis para a manutenção e continuidade da vida no planeta. 

      Os PCN’s apresentam o meio ambiente como um tema transversal, fazendo 

uma discussão sobre a relação entre os problemas ambientais e os fatores 

econômicos, políticos, sociais e históricos, que causam conflitos ambientais que 

conduzem a uma reflexão sobre as responsabilidades humanas voltadas ao bem-

estar social, à qualidade de vida, à sustentabilidade, visando diminuir a crise 

socioambiental no Planeta. 

      Conforme os PCN’s tema transversal, Meio Ambiente e Saúde e também os 

PCN’s em ação, Meio Ambiente na Escola (BRASIL, MEC, 2001), é necessário que 

a compreensão de ambiente seja trabalhada em sua totalidade, relacionando o meio 

natural e o meio urbano, o socioeconômico e o cultural, o físico e o espiritual, sob o 

enfoque da sustentabilidade. Da mesma forma, uma abordagem articulada das 

questões ambientais locais, regionais, nacionais e globais. 
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       Como sugerido os PCN’s que trata da Ação Meio Ambiente na Escola 

(BRASIL, MEC, 2001), é fundamental que a Educação Ambiental (EA) assegure o 

conhecimento de conteúdos relacionados à problemática ambiental; o domínio de 

procedimentos que favoreçam a pesquisa de temas complexos e abrangentes em 

diferentes fontes de informação; o desenvolvimento de uma atitude de 

disponibilidade para a aprendizagem e para a atualização constante; e a reflexão 

sobre a prática, especialmente no que se refere ao tratamento didático dos 

conteúdos e aos próprios valores e atitudes em relação ao meio ambiente (BRASIL, 

MEC, 2001, p. 21).   

        Para isso é necessário que, mais do que informações e conceitos, a escola 

como ambiente de transformação se proponha a trabalhar com atitudes, com 

formação de valores, com ensino e aprendizagem. Por sua vez, a Lei 9.795/99, que 

cria a Política Nacional de Educação Ambiental–PNEA (regulamentada em 2002), 

estabelece que “a educação ambiental deva estar presente, de forma articulada, em 

todos os níveis e modalidades do processo educativo”, respeitando em suas 

diretrizes nacionais aquelas a serem complementadas pelos estabelecimentos de 

ensino (artigo 26 da LDB) com uma parte diversificada exigida pelas características 

regionais e locais. Conforme preceitua o princípio citado no 4º, inciso VII da Lei 

9.795/99, que valoriza a abordagem articulada das questões ambientais locais, 

regionais e nacionais, e o artigo 8º, incisos IV e V que incentivam a busca de 

alternativas curriculares e metodológicas na capacitação da área ambiental e as 

iniciativas e experiências locais e regionais, incluindo a produção de material 

educativo (BRASIL, MEC, 2005). 

 A questão ambiental na escola é apresentada como alternativa 

interdisciplinar. Nesse sentido, os PCN’s estabelecem temas que podem ser 

trabalhados, apresentando aos professores sugestões para guiar o trabalho, 

promovendo assim, o senso crítico necessário para uma transformação da realidade 

e enfrentamento da crise ambiental. Portanto, a grande função da escola é 

proporcionar um ambiente educacional saudável e compatível com aquilo que ela 

pretende que seus alunos aprendam, para que possa contribuir para a formação de 

cidadãos conscientes para com o meio ambiente. 

Nos dias atuais, dá-se muita importância a ecologia apresentando como 

principais problemas, a poluição e a degradação do meio ambiente. Mas a discussão 

sobre o meio ambiente também está inserida na ciência química, tendo em vista que 
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os inúmeros produtos químicos existentes hoje são os causadores da poluição dos 

rios, lagos, florestas e cidades, mas não se pode esquecer que também é da 

química que vem muitas das soluções encontradas para esses problemas. Para 

Souza et al (2011)  do ponto de vista epistemológico, a ciência química produz o 

veneno e o antídoto desse veneno. 

 Será que é possível, na escola, contribuir para que os alunos percebam e 

entendam as consequências ambientais de suas ações, seja em casa, na escola, na 

rua ou na comunidade em que vivem? Os PCNs da disciplina de Biologia para o 

ensino médio (PCN, 2002) direcionam o seu conteúdo da seguinte forma: 

 
 

A Biologia pode ser um instrumento da formação humana que amplia 
os horizontes culturais e a autonomia no exercício da cidadania, se o 
conhecimento químico for promovido como um dos meios de 
interpretar o mundo e intervir na realidade, se for apresentado como 
ciência, com seus conceitos, métodos e linguagens próprios, e como 
construção histórica, relacionada ao desenvolvimento tecnológico e 
aos muitos aspectos da vida em sociedade (BRASIL, 2002, p. 109). 

 
 

 
 Há uma necessidade de trabalhar a EA como um tema transversal dentro da 

escola, de maneira conscientizadora e transformadora, é o que se pretende ao fazer 

uma ligação entre o ensino de química com a questão ambiental. Hoje, é de 

fundamental importância as escolas tratarem da educação ambiental, devido ao 

enorme descaso da população, muitas vezes causados pela falta de informação e 

conhecimento. Para Santos (2003), 

 

Considerando que cidadania se refere à participação dos indivíduos 
na sociedade, torna-se evidente que, para o cidadão efetivar a sua 
participação comunitária, é necessário que ele disponha de 
informações. Tais informações são aquelas que estão diretamente 
vinculadas aos problemas sociais que afetam o cidadão, os quais 
exigem um posicionamento quanto ao encaminhamento de suas 
soluções (SANTOS, 2003, p. 47). 
 

 
 Nesse sentido, os educandos/as devem está em conexão com as áreas do 

conhecimento da química, física, biologia e matemática, e outras que possam dar 

subsidio para uma aprendizagem significativa, como também conhecer na prática 

exemplos, experimentos, substancias, problemas que levem os mesmos a refletirem 

sua prática diária. Desse ponto de vista se posicionam criticamente diante dos 
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efeitos ambientais, sociais e culturais.  

Portanto é o professor PROEJA que devem direcionar os educandos uma 

aprendizagem sólida, dando aos mesmos motivos e significados para aprenderem 

com afinco e segurança, uma vez que é a partir do docente que o educando busca 

resultado satisfatório em sua trajetória. Nesse sentido é pertinente que os 

educadores tenham uma formação direcionada ao público o qual atuam neste caso 

o PROEJA, uma vez que é uma modalidade de ensino cada vez mais restrito em 

nosso país. 

 

3.2 Formação docente para o PROEJA  
 
 
 

Ao buscar novas formas de desenvolver sua prática educativa os/as 

educadoras das escolas públicas de educação, em qualquer nível ou modalidade de 

ensino enfrentam desafios político-institucionais que, de fato, impactam o fazer 

pedagógico inibindo muitas iniciativas e projetos preliminarmente elaborados pelos 

educadores na planificação do seu trabalho.   

          A formação e o desenvolvimento profissional dos docentes englobam diversos 

componentes (cultura, contexto, ética, competência, metodologia, didática, 

conhecimento da disciplina), são elementos imprescindíveis para a socialização 

profissional. “Formação e desenvolvimento são etapas necessárias ao desempenho 

da profissão educativa” (IMBERNON, 1994). 

Partindo do pressuposto que os educadores podem e devem contribuir e 

estimular ou motivar os/as educandos/as por determinada disciplina, que fizemos a 

seguinte pergunta: Você gosta de estudar a disciplina de Biologia no PROEJA? Por 

quê? Dos 08 (oito) educandos/as do 1º ano, 02 (dois/duas) afirmaram que não e 06 

(seis) afirmaram que sim, dando as seguintes respostas:  

 

E1: Não gosto muito de biologia;  
E2: porque gosto do outro professor,  
E3: muito bom,  
E4: porque gosto de biologia,  
E5: porque fala muito sobre a vida,  
E6: porque é legal,  
E7: porque é fundamental para as matérias técnicas, 
E8: estuda genética de plantas, animais, microrganismos, etc.  
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Já os 09 (nove) educandos do 3º ano, todos afirmaram que sim e deram as 

seguintes afirmativas:  

 

E1: pois o professor é competente e ministra bem as aulas, fazendo 
com que o aluno se interesse,  
E2: porque a disciplina é boa e o professor,  
E3: porque é boa,  
E4: o professor é altamente capacitado de conhecimento,  
E5: uma disciplina que além de ter no meu curso de agropecuária 
várias coisas me interessa na minha área profissional, E6: porque o 
professor é muito bom,  
E7: para entender o meio em que vivemos,  
E8: porque convivemos mais com uma sabedoria dos seres da terra, 
ou as localizações dos biomas; 
E9: porque fala da fauna brasileira do animal. 
 
 

Na fala dos/as educandos/as verificamos, nitidamente, a figura do/a 

educador/as como um elemento principal para que os educandos/as sintam-se 

estimulados pelos conteúdos da disciplina de Biologia nesta modalidade do ensino 

médio. Carneiro, afirma: 

 

Como profissional, o professor se desdobra em uma infinidade de 
atividades que envolvem, centralmente, mas não exclusivamente, 
processos cognitivos com base em material simbólico: conceitos, 
regras, princípios, axiomas, normas, linguagens, números, valores, 
modelos, planos teóricos, processos tecnológicos, etc. Muitos dos 
resultados materiais, não aparecem de pronto. Esta circunstância dá 
a sensação de a profissão docente operar no vazio, porque sua 
produção escapa ao controle instrumental. Não há um produto. Há 
processos em curso na formação do aluno e que vão se alongar pela 

vida inteira na vida do cidadão trabalhador. (CARNEIRO, 2012, p. 
91) 

 

 

           Assim sendo, o aprender continuo (formação permanente) culmina em uma 

consolidação do conhecimento profissional educativo. A formação em um ciclo que 

abrange a experiência do docente como aluno (educação base), como aluno mestre 

(graduação), como estagiário (prática de supervisão), como iniciante nos primeiros 

anos de profissão e como titular (formação continuada), esses momentos só serão 

formadores se forem objetivos de reflexão permanente. O compromisso social 

expresso primordialmente na competência profissional é exercido no âmbito da vida 

social e política. Como toda profissão, o magistério é um ato político porque se 
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realiza no contexto das relações sociais onde se manifestam os interesses das 

classes sociais. 

          Quando o professor se posiciona, consciente e explicitamente, do lado dos 

interesses da população majoritária da sociedade, ele insere sua atividade 

profissional, ou seja, sua competência técnica - na luta ativa por esses interesses: a 

luta por melhores condições de vida e de trabalho e a ação conjunta pela 

transformação das condições gerais (econômicas, políticas, culturais) da sociedade.  

O professor tende a ajudar o/a educando/as a gostar da disciplina que 

leciona, portanto, referindo-se a questão: Qual disciplina mais gosta de estudar no 

PROEJA, por quê? Os educandos/as do 1º ano deram as seguintes respostas:   

 

E1: Química, porque gosto de cálculo;  
E2: Várias;  
E3: Espanhol, porque é fundamental saber mais de um idioma;  
E4: Olericultura, porque me identifiquei muito;  
E5: Nenhuma  
E6: Português, porque o professor é muito dedicado;  
E7: Física, pois fala muito sobre os movimentos, 
E8: Silvicultura.  

 
 
Vejamos como ficou a figura:  

 

 
Figura 7: Distribuição de qual disciplina mais gosta de estudar no 
PROEJA e Por quê?  (educandos do 1º ano – ensino médio) 
 

 

Quanto às colocações dos educandos do 3º ano, eles responderam da 

seguinte forma:  
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E1: Suinocultura me identifico melhor;  
E2: Olericultura, pois é bastante comum na minha área;  
E3: Irrigação, solos, topografia, etc. são disciplinas que me identifico 
mais; 
E4: Suíno, aulas práticas com contatos com animais, etc.,  
E5: História, porque tenho vontade de fazer uma graduação em 
história; 
E6: Na verdade são muitas, mas ser indicativa para nenhuma 
matéria;  
E7: História;  
E8: Suinocultura, projeto, pastagem, solos, cunicultura, a final gosto 
de todas   
E9: Avicultura, porque me identifico com o material. Vejamos a figura 
abaixo:  

 
 

Vejamos suas falas representadas na figura abaixo:  
 

 
Figura 8: distribuição de qual disciplina mais gosta de estudar no PROEJA e Por 
quê?  (Educandos do 3º ano – ensino médio) 
 

 

 

 É possível observar a partir das figuras 7 e 8 que os educandos/as do 1º ano 

predominam as disciplinas propedêuticas e já os educandos/as do 3º ano predomina 

as disciplinas técnico agropecuária. Os mesmos apontam essas matérias por serem 

do seu interesse, por se identificarem, ou por terem familiaridade com a área, entre 

outros motivos. Os/as educandos/as do ensino médio enfrentam uma demanda de 

componentes curriculares diversificados, além de participarem de uma prática de 
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estágio escolar, apesar destas atividades teórico-práticas no ensino médio serem 

fundamentais no desenvolvimento das atividades disciplinares e para o futuro 

profissional desses/as estudantes.  

É pela ação-reflexão que a teoria e prática podem ser explicadas. Nessa 

perspectiva, Siqueira & Messias (2008), enfatizam a importância de reflexão sobre a 

ação para que formem docentes e compreendam a si mesmo e o mundo em seu 

entorno, despertando o questionamento do saber e da experiência. A partir da ação-

reflexão, o docente leva os/as educandos/as a novas descobertas no processo de 

aprendizagem dos conteúdos de sua disciplina, fazendo com que os/as mesmos/as 

descubram a maneira mais simplificada de aprender. Referindo sobre como fazem 

para aprender os conteúdos de Biologia, os 8 (oito) educandos do 1º ano 

responderam da seguinte maneira: 

 

E1: Através de exercício, provas e trabalhos,  
E2: Algumas aulas práticas,  
E3: Prestando atenção e levando para o lado pessoal, as coisas do 
dia-dia,  
E4, E5, E6 e E7: Estudando, 
E8: Prestando atenção nas aulas. 
 

  
Os/as 9 (nove) educandos/as do 3º ano responderam:  
 

E1: Leio o livro e em seguida faço na folha de caderno,  
E2: Nas aulas práticas, vídeo aula e laboratório,  
E3: Com as apostilas, vídeos e livros,  
E4: Prestando atenção nas aulas do professor e também estudando 
no livro,  
E5: Estudando o livro didático, explicações do professor,  
E6: Estudar,  
E7: Interação com o professor e pelo livro didático,  
E8: Data show, vídeo, livro e apostila;  
E9: Estudar muito e prestar atenção na aula 

 

Em sua maioria os educandos/as comungam da ideia de que existem 

algumas maneiras que levam os mesmos/as a aprenderem o conteúdo de Biologia, 

e nesse ponto o/a educador/a tem seu papel essencial para uma motivação 

extrínseca na aprendizagem dos educandos/as. Tardif (2002), ao dizer que o saber 

docente é heterogêneo e plural define como uma função de saberes atualizados. 

Falar de consciência ambiental não é novidade nenhuma.    

    No mundo todo vemos iniciativas ecológicas, empreendimentos ecos-
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sustentáveis e o conceito de simplicidade voluntária se espalhando e ganhando 

espaço. É um sinal de que estamos agindo, criando soluções, apontando situações 

coerentes e partindo para a ação. Ainda assim, somando tantos e todos os esforços, 

nossa participação continua pequena. Não há nada de desanimador nisso. É apenas 

um aviso de que devemos continuar evoluindo, olhando para frente e caminhando na 

direção de um desenvolvimento mais coerente com a realidade em que estamos 

inseridos.  

              Estamos agora vivendo na prática o dilema de aprender a lidar 

conscientemente com os recursos que temos. Não podemos mais deixar para 

amanhã o debate sobre o que vamos fazer com os resíduos. Muito menos esquecer 

de que tudo deve ser aproveitado, reciclado, transformado, reorganizado em direção 

da vida, na contramão do desperdício. Os consumidores brasileiros já não são os 

mesmos de anos atrás. Somos agora uma geração mais consciente, e também mais 

ciente da responsabilidade de cada um de nós nesse processo de renovação global.              

À medida que a ignorância vai perdendo força, a informação vai circulando e 

atraindo novos colaboradores para este movimento coletivo de conscientização 

ambiental. Quando perguntados sobre o que é indispensável para uma empresa ser 

vista como uma organização que respeita o consumidor, a responsabilidade social 

recebe destaque, sendo até mais valorizada que o item preço.  

             Cada vez mais os brasileiros tomam conhecimento do seu papel enquanto 

agentes de conscientização e responsabilidade ambiental, optando decididamente 

pelos produtos de empresas comprometidas com o meio ambiente e a qualidade de 

vida da sociedade. Um quadro que promete melhorar ainda mais, conforme cada um 

de nós desperta para a urgência do agora. 

            Conscientizando e educando, preservando e economizando. É assim que 

vamos dando os passos na direção de um futuro melhor para todos nós. O professor 

pode contribuir com a formação do aluno em sala de aula, discutindo a gestão dos 

conflitos do dia a dia, os chamados conteúdos atitudinais. Nesses encontros, são 

tratados os problemas que interferem na aprendizagem do grupo e colocam em risco 

a qualidade da convivência. No que diz respeito aos conteúdos da disciplina de 

Biologia, qual o que mais gosta? Os 8 (oito) educandos/as do 1º ano e os 9 (nove) 

educandos/as do 3º ano, responderam como descrito no quadro a seguir:  
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Quadro 8 
Conteúdos que os educandos(as) mais se identificam na disciplina de Biologia no 
curso PROEJA. 
 
 
1º ano  3º ano  

E1: Citologia  E1 e E2: Seres vivos,  

E2: Células,  E3: Anatomia animal,  

E3: Conteúdos de genética,  E4: Não tenho um especifico, 

E4: Reprodução,  E5: Reprodução,  

E5: Anatomia,  E6: O que eu mais gosto é a parte do 
conteúdo da área animal  

E6: Vários,  E7: De biomas terrestres 

E7: A célula, a menor unidade da vida,  E8: Vegetal  

E8: Nutrientes das plantas.  E9: Pastagênio causa doenças e plantas 

Fonte: descrição dos(as) educandos(as)-2015. 

 

Podemos perceber que tanto os/as educandos/as do 1º ano, quanto do 2º 

ano, mencionam conteúdos relacionados à vida, isto envolve a parte do mundo 

animal ou vegetal, levando para seu conhecimento vivido ao longo dos seus 

estudos, pois desde o fundamental na primeira fase, os/as educandos/as já se 

relacionam com conteúdo envolvendo esses fatores descritos no quadro acima.  

Porém, é muitas vezes no intervalo, nos espaços coletivos e o respeito entre 

os alunos que divergem alguns assuntos consumando se inserir nessas discussões. 

Existem escolas que, tendo clareza das questões que habitualmente surgem nessa 

no ensino médio, promovem ações preventivas. Nesses casos, a orientação 

antecipa com os jovens assuntos complexos que podem ser potencializadores de 

futuros conflitos por meio, por exemplo, do debate de filmes ou da leitura de textos. 

Outro ponto importante para o ensino médio é que os conteúdos, 

procedimentais ou atitudinais, tratados nas atividades propostas pela orientação em 

sala de aula se materializem em ações concretas. A circulação da palavra é 

importante, mas ela não garante, por si só, a transformação da realidade que 

preocupa. O professor precisa mediar os alunos a planejar e executar ações que 

colaborem com a resolução dos problemas que afetam a qualidade da 

aprendizagem assim como das relações sociais vividas na escola. Partindo dessa 

ideia, perguntamos aos/as educandos/as.  

Qual o material didático é utilizado pelo/a professor/a de Biologia na 
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transmissão dos conteúdos? Tanto os educandos/as do 1º ano, quanto os 

educandos/as do 3º ano, elencaram uma série de matérias, como: Data show, 

Apostila, Aula no laboratório, Livro didático vídeo aula, aula de campo, provas e 

trabalhos, Explicações coletivas e individuais e Quadro negro. É importante que os 

profissionais de ensino dialoguem com os alunos sobre os materiais e as reais 

necessidades que o ensino médio enfrenta no processo de aprendizagem 

educandos/as, contudo o educador da EJA deve agir em compromisso educacional 

com o público jovem e adulto, ao considerar sua formação e aprendizagem 

significativas, sobretudo, na formação humana ao articular o diálogo e saberes dos 

educandos(as). Neste aspecto Cury (2000) enfatiza que 

 

pode-se dizer que 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 
voluntariado idealista e sim um docente que se nutra do geral e 
também das especificidades que a habilitação como formação 
sistemática requer. (CURY, 2000, p. 50). 

 

 

             A formação de professores tem sido alvo de grandes estudos que revelam 

suas dificuldades e seu potencial, ocasionando transformações na vida desses 

profissionais. O momento que o/a educando está em fase de graduação, podendo 

vivenciar experiências conhecendo melhor sua área de atuação é o momento do 

estágio, propiciando a suspensão de muitos desafios em sala de aula, abrindo 

possibilidades e tornando a experiência significativa e fundamental para formação 

dos licenciados, contudo nos parece que a alteração mais profunda e significativa 

dos licenciados compreende a concepção a respeito dos seus alunos e de seus 

conhecimentos e a ligação que de fato foi estabelecida. 

 Portanto o professor em efetivo exercício da docência deve tomar 

conhecimento do que a escola oferece para seus/suas educandos/as desde o livro 

didático até algo que esteja mais concreto dentro da instituição, isto faz com que o 

mesmo leve o/a educando/a sejam motivados em uma esfera mais significativa na 

escola. Para Moura (2009, p. 48.) 
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pensar na formação do professor de jovens e adultos, no atual 
contexto socioeconômico, político e cultural, exige uma avaliação e 
uma revisão da prática educativa e da formação inicial e continuada 
desses educadores, principalmente se considerarmos as 
especificidades e particularidades dos sujeitos-alunos-trabalhadores. 
 

  

Contudo o/a educador/a deve pensar no aluno como um ser social e cultural, 

que vem para escola com seus conhecimentos buscando dialogar com os saberes 

adquiridos na instituição, neste sentido, perguntamos aos/as educandos/as: Existe 

aula de Biologia em laboratório? Se alternativa for positiva, qual laboratório?  Isto é 

significante para sua aprendizagem profissional, por quê? Dos 8 (oito) entrevistado 

do 1º ano, responderam que existe aula prática no laboratório de biologia. E 

justificaram:  

 

E1: Para aprender sobre microrganismo que não se vê a olho nu;  
E2: Aprendemos sobre organismos vivos e outros;  
E3, E4 e E5: Não respondeu;  
E6: Porque trabalha com a prática,  
E7: Porque são várias as aprendizagens,  
E8: Porque aprendemos mais rápido.  

 

 
Figura 9: Distribuição se existe aula de Biologia em Laboratório – educandos do 1º 
ano do ensino médio.   
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Nas respostas obtidas, nos sugere pensar que o ensino para o público alvo do 

PROEJA, deve pensar: tempo de formação, formação profissional e 

empregabilidade. Uma vez que a partir das respostas dos educandos/as verificamos 

que em sua maioria acreditam que as aulas em laboratórios são pertinentes para 

sua formação profissional.  

Dos 9 (nove) educandos/as do 3° ano, 7 (sete) afirmaram que não existem 

aula de biologia no laboratório e apenas dois disseram que sim, portanto dos que 

afirmaram sim, apenas um justificou:  

 

E1: O laboratório de Biologia/Microbiologia, é significante devido ter o 
conhecimento prático.  

 

Existe uma divergência entre as falas dos/as educandos/as uma vez que se 

referem às aulas práticas de Biologia em laboratório, uma vez que alguns dizem que 

existe aula prática, outros dizem não ter essas aulas, porém os educandos/as do 1º 

ano seguram a ideia de que existe aula prática na disciplina de Biologia e a mesma 

é válida para a aprendizagem, como também para observação de seres 

microrganismos, e outros seres vivos.  

          Alguns fatores que influenciam negativamente ao ensino de Biologia, tais 

como: preparação deficiente de professores, ensino enciclopédico e livresco; a 

quase inexistência de atividades práticas nas aulas de biologia; falta de laboratório 

nas escolas; desarticulação entre teoria e prática e um ensino predominante teórico, 

exigindo do aluno muita memorização, ensinar neste país e uma missão inglória, 

principalmente para aqueles colegas professores que não puderam ou não 

procuraram se instrumentizar em nível adequado com bases teóricas e críticas.  

O que fica transparente ao fim desta jornada é o fato de que aqueles que são 

nossos educandos/as, na verdade são os que mais têm a ensinar a quem está nos 

primeiros passos da arte de lecionar. Eles também são merecedores do coroamento 

por essa incrível maratona de construção de conhecimentos e relações humanas. 

Mas, é na prática que o estudante de Biologia e outras licenciaturas veem sentido no 

que aprendeu na formação inicial, a qual jamais se completa inteiramente. Ele tem 

que continuadamente buscar o aperfeiçoamento em sua vida profissional e pessoal 

e a prática de ensino vem a ser "choque" inicial de realidade que só faz motivar para 

a busca de novos desafios. 
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CAPITULO V 

4. EDUCANDO(A) DA EJA NO PROEJA: Articulação de saberes e fazeres 
 
 

O PROEJA intenciona a reinserção no sistema escolar brasileiro de jovens e 

adultos possibilitando-lhes acesso à educação e a formação profissional na 

perspectiva de uma formação integral e representa um instrumento de cidadania 

uma parcela de brasileiros expulsos do sistema escolar por problemas encontrados 

dentro e fora da escola (BRASIL, 2007). Nesse sentido discutimos neste capitulo 

duas questões pertinentes, que são: Os saberes técnicos são significantes para sua 

aprendizagem profissional, por quê? Qual sua expectativa profissional de trabalho 

quando concluir o PROEJA?  

No decorrer da discussão percebemos que os educandos do proeja tem uma 

visão aguçada em termo de crescimento profissional e acadêmico, interagindo entre 

outras áreas de conhecimento como são os cursos da graduação e capacitação 

profissional. Nesse embasamento percebemos que os avanços de políticas e ações 

governamentais em relação ao processo de inclusão educacional e profissional no 

sistema educacional brasileiro por meio das instituições educativas pública e 

privada. Contudo, sabe-se que ainda tem muito a ser discutido e principalmente 

colocado em prática.  

Sabemos que os espaços escolares ainda estão carregados de violência, 

bem como tem se tornado, na sua prática diária, muito mais excludente do que 

inclusivos. Infelizmente ainda se vê o processo de inclusão focado apenas no fato de 

acolher pessoas que apresentem deficiências físicas e mentais. E no seu processo é 

bom lembrar que muitas vezes estes estão no espaço da escola, mas não vivenciam 

a mesma e muito menos são percebidos, orientados da forma que deveriam. 

As nossas escolas ainda priorizam os estudantes que conseguem as 

melhores notas, tem uma presença assídua, bom comportamento e qualquer outra 

forma diferente deste padrão não é percebido; é como se os educandos estivem lá, 

mas não existissem. Infelizmente é desta forma que muitos adolescentes e jovens se 

veem e na maioria das vezes abandonam a escola, pois logo são rotulados de 

desinteressados, preguiçosos, etc., no entanto uma das perguntas do questionário 

para os educandos/as foi: O que levou a fazer o PROEJA? Os 08 (oito) 

educandos/as do 1º ano e os 09 (nove) educandos/as do 3º ano afirmaram as 

seguintes respostas como se descreve no quadro a seguir: 



92 

 

Quadro 9 
O que levou os educandos/as a fazerem o PROEJA? 

1º ano 3º ano  

E1: A idade avançada  E1: Se profissionalizar 

E2: O tempo do curso E2: Só querer fazer o técnico  

E3: Estava ficando velha  E3: A minha mãe 

E4: Oportunidade  E4: Por indicativo dos professores que era 

melhor e mais rápido para terminar e 

também tinha a bola para pagar a passagem 

de ida e volta para casa.  

E5: Para concluir o médio mais rápido e 

fazer o técnico junto, com isso não 

perderia muito tempo.  

E5: Por causa da idade 

E6: A rapidez com que termina o curso E6: Me profissionalizar na área que convivo 

com meus familiares e arrumar um emprego.  

 

E7: O tempo do curso E7: Tempo mais rápido para terminar 

E8: O curso técnico e a profissão técnica 

em agropecuária  

E8: Em busca da melhor condição de ensino 

- E9: Escolha, por possuir 19 anos  

Fonte: descrição dos(as) educandos(as)-2015 

 

As repostas obtidas sugerem pensar que a ensino para o público-alvo da EJA 

deve articular: tempo de formação, formação profissional, empregabilidade, como 

uma condição para diminuir as taxas de abandono escolar nessa modalidade de 

ensino.  

A falta de preparo por muitos dos profissionais e principalmente de um 

profissional especializado em identificar e acompanhar os estudantes que 

apresentam dificuldade de aprendizagem tem contribuído muito para o fracasso 

escolar, elevando os índices de evasão escolar, repetência, violência. Segundo 

Mantoan (1991, p.94). 

 

A escola brasileira é marcada pelo fracasso e pela evasão de uma 
parte significativa dos seus alunos, que são marginalizados pelo 
insucesso, por privações constantes e pela baixa auto -estima 
resultante da exclusão escolar e da social- alunos que são vítimas de 
seus pais, de seus professores e, sobretudo, das condições de 
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pobreza em que vivem, em todos os seus sentidos. Esses alunos são 
sobejamente conhecidos das escolas, pois repetem as suas séries 
várias vezes, são expulsos, evadem e ainda são rotulados como mal 
nascido e com hábitos que fogem ao protótipo da educação formal. 
 

 
 

Desta forma, o pedagogo desempenha um papel importante na construção de 

um novo paradigma educacional, o qual preze verdadeiramente pela inclusão, 

oferecendo oportunidades àqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem, 

os quais precisam ser vistos não mais como alunos problemas, mas sim como 

alguém que precisa ser orientado de maneira diferente do convencional, onde o 

educador tenha o apoio e as orientações necessárias a fim de conduzi-lo de forma 

coerente no seu processo de aprendizagem, tendo para tanto garantida à 

oportunidade de aprender, pois todos são igualmente capazes. Todo ser humano 

consegue aprender.  

A não aprendizagem está relacionada não a incapacidade do indivíduo, mas 

sim a múltiplos fatores. O educando constrói-se a partir das relações entre um 

mundo externo, estruturado pela cultura e pelas condições históricas, e por um 

mundo interno, não somente no aspecto cognitivo, mas afetivo, que envolve desejos, 

pulsões, sentimentos e emoções, portanto, é extremamente importante aproveitar 

essas relações. Segundo Mantoan (1991, p.34): 

 

A escola se entupiu do formalismo da racionalidade e cindiu-se em 
modalidade de ensino, tipos de serviço, grades, burocracia. Uma 
ruptura de base em sua estrutura organizacional, como propõe a 
inclusão, é uma saída para que a escola possa fluir, novamente, 
espalhando sua ação formadora por todos os que dela participam. 

 
 

A aprendizagem é um processo e este não pode ser resumido apenas a 

aprendizagem escolar, pois é um processo constante que perdura por toda a vida do 

indivíduo, permitindo-lhe compreender, relacionar, interagir com o coletivo, fazer as 

diferenciações e a transformar a sua realidade. Sendo necessário, para tanto, o uso 

da inteligência, dos desejos, das necessidades e das conexões estabelecidas. É 

importante destacar que não se pode restringir o processo da aprendizagem apenas 

ao cognitivo, uma vez que está voltada para o desenvolvimento pleno do ser, assim 

sendo é necessário pensar a aprendizagem nos aspectos do desenvolvimento 
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cognitivo, psicológico, físico, social e espiritual, visando o seu sentido holístico. 

Conforme Rego, (2000, p.15): 

 
O desenvolvimento humano está intimamente relacionado ao 
contexto sócio- cultural em que a pessoa se insere e se processa de 
forma dinâmica (e dialética) através de rupturas e desequilíbrios 
provocados de contínuas reorganizações por parte do indivíduo. 
 

 

Diante deste entendimento sobre a aprendizagem, percebe-se a importância 

de observar o indivíduo no seu contexto social, econômico, familiar e escolar, uma 

vez que todos estes fatores podem vir a contribuir de maneira tanto positiva quanto 

negativa para a sua formação integral. Neste sentido, cabendo ao pedagogo, 

enquanto profissional estar atento a estas informações.  Quanto à aprendizagem 

escolar, convém salientar que cada indivíduo tem o seu tempo e a sua dinâmica de 

aprender. Logo, as instituições erram reiteradas vezes por não considerar tais 

fatores, não observando a evolução pessoal do educando, mas o que se espera dele 

no que diz respeito a sua capacidade de memorização e reprodução mecânica de 

conteúdos preestabelecidos. 

Quando foi perguntado se gostam das aulas práticas, e por quê? 08 (oito) 

educandos/as do 1º ano responderam que sim, e apenas 2 (dois) justificaram, 

vejamos: E1: porque aprendemos técnicas importantes para nosso futuro, 

olericultura, silvicultura e fitossanidade e E2: pois atribui um bom conhecimento. Já 

os 09 (nove) educandos/as do 3º ano, afirmam que sim, no entanto 5 (cinco) 

justificaram:  

 
E1: pois são bem explicativas e isso melhora mais a sua qualificação 
profissional, aulas tipo suinocultura, olericultura e silvicultura,  
E2: o conhecimento aumenta,  
E3: com a prática a gente aprende,  
E4: Na minha opinião eu gosto, como eu já vim da zona rural fica 
mais fácil para mim, então eu gosto das aulas práticas sim,  
E5: porque é muito importante. 

 
 

Verificamos na fala dos respondentes que em sua maioria gostam das aulas 

práticas, uma vez que através delas, alguns acreditam que o conhecimento é melhor 

transmitido, visto que apenas a teoria distancia da vivencia cotidiana.  

Este é um norte importante a ser verificado, pois geralmente o educador se vê 

diante de um estudante que não consegue acompanhar o ritmo estabelecido, mas 
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consegue superar as suas próprias limitações e, na maioria das vezes, isto não é 

percebido ou considerado no seu processo de aprendizagem. O professor tem um 

papel importante que é de estimular os educadores a vivenciarem os avanços, assim 

como terem suas percepções em vista de estimulo no processo de superação de 

suas limitações, pois geralmente os seus esforços para efetuar determinadas 

conquistas são muito grandes, mas quando não são percebidas, o educando acaba 

perdendo todo o estímulo, apresentando resultados cada vez mais negativos.  

Também é fundamental ter-se o cuidado de não atribuir a dificuldade na 

aprendizagem escolar apenas a fatores biológicos, pois nem sempre essa é a 

realidade. O olhar do pedagogo tem que ser sensível ao educando e também cabe a 

ele despertar no educador este mesmo olhar, a fim de que a aprendizagem de fato 

aconteça. 

            À medida que lemos e buscamos aprofundar o conhecimento sobre a 

importância da atuação do docente, percebemos que ainda existem muitas 

controvérsias a respeito da sua qualificação, em especial quando este não tem 

formação em Psicologia e desempenham a atividade de Psicopedagogos. Muitos 

são os psicólogos que questionam a atuação do pedagogo licenciado, alegando que 

este profissional está invadindo um espaço que deveria ser restrito apenas aos 

psicólogos.  

            Entretanto, é importante recordar que a tentativa de inserir os psicólogos nas 

escolas não teve a resposta que se esperava, pois faltava a estes profissionais a 

sensibilidade e a formação do educador. Para os profissionais da Educação, a 

chegada do psicólogo na escola foi como a chegada de alguém que iria resolver 

todos os seus problemas, além da percepção de muitos educadores que ocultavam 

as suas dificuldades, pois para muitos deles o psicólogo era um invasor, como 

descreveu Barbosa (2008, p.8) 

 
A escola passou a ser terra de ninguém, todos palpitavam e o (a) 
professor(a) sentia-se cada vez menos sabedor(a).Diante de tantas 
ideias , sugestões e orientações , a escola obrigou-se a resgatar seu 
espaço pedagógico , a enrijecer a sua função de ensino do conteúdo, 
a diminuir interferências das especialidades em seu interior, 
unificando o papel da Orientação Educacional e da Supervisão de 
Ensino , na figura do pedagogo, e a desacreditar das contribuições 
dos especialistas no interior da escola. 
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               No entanto, para preencher esta vacância o pedagogo não apenas na sua 

condição de educador, independentemente de ser psicólogo ou pedagogo, mas 

como um profissional voltado busca o desenvolvimento cognitivo, social ou afetivo 

dos seus educandos. Enquanto profissional com uma visão integral do ser e que 

está voltado, sobretudo para construir juntamente com os outros educadores 

alternativas que facilitem o processo de ensino-aprendizagem, em todo o âmbito 

escolar, não cabendo a ele resolver os problemas, mas mediar à equipe escolar na 

busca por alternativas que melhorem o desempenho escolar e pessoal dos 

envolvidos. 

             O principal aspecto que deve ser sempre considerado pelo pedagogo é a 

importância do diálogo, pois na sua condição de educador, tem uma apropriação, de 

uma vivencia da dinâmica do espaço escolar, facilitando a sua atuação e o desafio 

de integrar os educadores, educandos e as famílias destes. Não é possível ter uma 

educação de qualidade, pensando-se como se as pessoas estivessem em uma 

produção industrial, onde cada máquina constrói um pedaço do indivíduo e depois 

se junta tudo, apresentando as suas famílias e à sociedade um produto final de 

qualidade, pronto para o mercado de trabalho; ou aqueles que não ficarem muito 

bem, ou por acaso apresentarem algum defeito são descartados. 

            O que se pretende chamar a atenção é de que não é possível pensar em 

educação de qualidade sem antes pensar na necessidade urgente que se apresenta 

constantemente, nas instituições educacionais do Brasil, de se fazer um trabalho de 

socialização e integração dos educadores, no qual sejam incluídos como tais, do 

porteiro ao vendedor de pipocas que fica na porta da escola, bem como os pais, 

professores, comunidade, enfim todos que esteja direta ou indiretamente envolvido 

neste processo. O pedagogo tem como um dos seus desafios a conquista da 

confiança dos educandos(as) e a família, em vista de mediar a construção de uma 

proposta de integração entre todas as áreas do conhecimento, numa proposta de 

educação integral. 

             Certamente o dialogo é o caminho, mas o processo para que ele se 

estabeleça é bastante árduo, mas os resultados sempre aparecem. Sendo assim, o 

pedagogo nada mais é que um educador que domina um conhecimento específico 

voltado para o auxílio na busca pela melhor maneira de superar as dificuldades na 

aprendizagem, entre elas cabe o despertar de que este não pode ser um trabalho 

centrado apenas na sua atuação, mas que envolve a participação de todos os atores 
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envolvidos. Não sendo função de o professor apresentar as soluções, mas ele colhe 

as propostas, partilha e as desenvolve em conjunto.  

 Quando lhes perguntamos sobre “Qual das aulas prática mais gosta? ”, dos 

08 (oito) educandos entrevistados do 1º ano, 04 (quatro) afirmaram que é 

olericultura, porque aprendem sobre o cultivo de hortaliças, mexe com a terra e são 

aulas interessantes, e os outros diferenciam vejamos:  

 
 
E1: Olericultura porque aprendemos sobre o cultivo de hortaliças,  
E2: Olericultura, pois mexe com a terra,  
E3: Olericultura,  
E4: Olericultura, pois as aulas são bem interessante,  
E3: Apicultura,  
E5: Fotossanidade, porque fala muito sobre como não perder uma 
agricultura, 
E6: Todas porque é novos aprendizados,  
E2: Nenhuma.  
 
 

Já os 9 (nove) educandos/as do 3º ano, diverge em todos os pontos, vejamos: 
 

 

E1: Na parte animal, todas,  
E2: Olericultura é a aula que mais me aproximo, pois tem bastante 
na minha terra natal que é bastante difundida,  
E3: Solos, gosto da matéria em si,  
E4:Suíno, pois me ofereceu a oportunidade de conhecer nova área,  
E5: Eu gosto das aulas da parte animal do que vegetal,  
E6:Caprino e suíno, porque a gente já vem com a aprendizagem de 
casa, etc.  
E7: Aulas práticas,  
E8: Suinocultura, porque me identifico muito com a área,  
E9: Suíno. 

 

 Verificamos a partir desta questão que os educandos gostam mais das aulas 

do técnico em agropecuária ao enfatizar a importância da disciplina Olericultura, isto 

devido muitas vezes a forma de aprenderem sobre o manuseio da horticultura, no 

entanto nem um dos educandos, respondem alguma disciplina propedêutica, 

subtendendo-se que muitas vezes essas disciplinas se distanciam da praticidade no 

laboratório ou de campo.   

É nítido, que a escola para poucos, chegamos a uma escola de massas com 

um alunado com características completamente diferentes daquelas apresentadas 

nos tradicionais cursos de formação de professores. Esse novo aluno e essa nova 

família desafiam os educadores. No passado recente, quando nos deparamos com 
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os problemas sociais do entorno, trazido para a escola na bagagem de seus novos 

alunos, cometemos alguns erros que devem ser evitados: 

1. Não podemos retomar a mítica de que a escola como sistema educativo é 

o único e principal fator da mudança social. Uma das poucas certezas que temos 

hoje é que o desafio de garantir o direito de todas as crianças a uma educação de 

qualidade transcende as políticas educativas e se inscreve no centro das políticas 

sociais de desenvolvimento. Isso não significa retirar da escola seu papel específico 

na socialização do saber e na formação de atitudes compatíveis com a vida em 

sociedade, mas sim atribuir-lhe novas funções de articulação de outros atores para 

que não se sobrecarregue tentando resolver os problemas do mundo, que 

atravessam as salas de aulas. 

2. Não podemos persistir em práticas homogêneas que desconsiderem as 

diferenças dos alunos e obriguem todos a se conformar a um modelo de aluno 

esperado. Além de não ser desejável, isso não é possível. As diferenças linguísticas, 

culturais, étnicas, econômicas, físicas, etc., não podem ser convertidas em 

desigualdade de desempenho e de oportunidades. Isso significa pensar em projetos 

político-pedagógicos políticas e programas que contemplem todos e cada um dos 

alunos o que não impede que se pense em atendimentos e serviços diferenciados 

de acordo com suas necessidades. 

Vivemos um momento em que todas as crianças e adolescentes dos mais 

diversos grupos familiares têm reconhecido o seu direito de serem bem acolhidos 

pela escola. Como já destacamos, a relação escola-família é inevitável, compulsória 

(no caso do ensino fundamental, pelo menos) e importante. Ocorre que não é fácil 

para as escolas lidar com tantos públicos diferentes. Professores, coordenadores e 

diretores simplesmente não foram preparados nas faculdades para isso.  

Além disso, a velocidade das transformações socioculturais foi maior fora do 

que dentro do sistema educacional, o que gerou anacronismos nas relações escola-

família que precisam ser revistos. Boa parte desses profissionais, infelizmente, 

atribuiu ou ainda atribui o insucesso escolar à ausência ou omissão dos 

responsáveis. Dizer que as condições para o sucesso da educação escolar estão 

nas mãos dos pedagogos é o mesmo que admitir que a escola é apenas capaz de 

ensinar a alunos que vêm educados de casa, pois temos de responder em devido 

tempo a situações imprevisíveis e diferentes de educando para outro. 
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As pesquisas revelam que há um conhecimento ainda precário sobre os(as) 

educandos(as) e suas condições de vida. Isso significa que o trabalho desenvolvido 

nas escolas pode não estar considerando a diversidade e as reais necessidades de 

seu público. Iniciar um movimento da escola em direção às famílias está no escopo 

da responsabilidade legalmente atribuída aos sistemas de ensino, mas o 

conhecimento gerado nesta aproximação e sua utilização no planejamento 

pedagógico têm sido pouco enfatizados. 

Quando responderam à questão: O que você faz nas aulas práticas? Os 

alunos divergem entre si, nas falas percebe-se que fazem o que eles gostam, uma 

vez que cada qual descreve a aula prática que mais se identifica. 

 
Quadro 10 
O que os educandos(as) fazem nas aulas práticas? 
 

1º ano 3º ano 

E1: aprende como plantar, manejar, colher, 

cuidar dos cultivares contra pragas e 

insetos.  

E1: Práticas de manejo  

E2: Aprendo  E2: Práticas como o limpamento dos 

canteiros, plantios, e métodos de plantas.  

E3: Estudo e interajo com o professor E3: Aprende como fazer prática referente a 

aula teórica.  

E4: Faz de tudo  E4: Castração, marcação, vacinação e etc.  

E5: Aula de campo, como fazer o manejo  E5: Estudo, tenho aulas práticas.  

E6: Aulas práticas e escritas  E6: Nós fazemos aulas práticas e aulas 

teóricas.  

E7: Canteiro de hortaliças e frutas  E7: Capa animal, da vacina, marcação de 

orelhas.  

E8: Cultivo de hortaliça, toxomania, etc. E8: Assisto as aulas e faço as práticas.  

 E9: Pesquisas e trabalhos.  

Fonte: descrição dos(as) educandos(as)-2015 

 

Verificamos sobre as respostas dos educandos no que se refere as 

perguntas: gostam das aulas práticas, e por quê? Qual das aulas prática mais 

gosta? E O que você faz nas aulas práticas? Constatamos que os mesmos 

compreendem que as aulas práticas são importantes para sua formação e o 
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desenvolvimento da aprendizagem significativa. Verificamos que a maioria destaca 

as aulas práticas como as do técnico em agropecuária, sem dar ênfase as 

propedêuticas, e sobre o que fazem nessas aulas, eles destacam o manejo, a 

prática, o cultivo, a pesquisa, e outras. Averiguamos que os educandos 

compreendem a importância dessas aulas e tem interesse em estudar vivenciando a 

praticidade com a teoria aprendida em sala.  

Por isso, das várias funções que a interação escola-família pode ter de 

informar os pais, orientá-los para se envolverem na vida escolar dos filhos, 

fortalecerem a participação em conselhos e outras instâncias de democratização da 

escola etc., privilegiando o conhecimento dos alunos no seu contexto como um 

primeiro passo necessário para o estabelecimento de uma relação que vai se 

desenvolvendo ao longo do tempo. 

Muitos se perguntam se a estratégia de deslocar os educadores do seu 

espaço institucional para compreender o território no qual está situada a escola e 

seus educandos não produzirá uma perda de foco da função específica da educação 

escolar, chamando para si demandas que a ultrapassam. Isso não seria 

assistencialismo, ou seja, um retrocesso? No contexto aqui proposto, aproximar-se 

da vida de cada um dos educandos é uma forma de conhecer, reconhecer e utilizar 

as lições da realidade a favor de sua aprendizagem. Está, portanto, intrinsecamente 

relacionada com a missão da instituição escolar.  

Devemos sempre lembrar que o fato de a escola não ter como lidar sozinha 

com todas as questões que afetam a vida de seus alunos não fará com que esses 

problemas deixem de existir ou de desafiá-la. Pelo contrário: se não forem 

enfrentados, eles tenderão a se agravar e continuarão a se manifestar dentro da 

escola. Pois é para a escola que as crianças e adolescentes diariamente trazem 

seus pedidos de ajuda, ainda que balbuciantes ou silenciosos. E é na escola que 

pode ser garantido o direito a uma aprendizagem de qualidade. Diante da 

complexidade que afeta a vida dos alunos, e para cumprir sua missão de assegurar 

um ensino público de qualidade, a estrutura educacional deve assumir a iniciativa da 

aproximação com as famílias e a comunidade, tendo sempre em seu horizonte a 

articulação de políticas com outros atores e serviços sociais. 

 

 

 



101 

 

4.1 Diálogo entre saberes disciplinares e profissionais 

 

Os artigos da LDB que abordam a Educação Profissional são o 39°, o 40°, o 

41° e o 42°. Assim abordam estes artigos a Educação Profissional: 

 

 

Art. 39º. A educação profissional, integrada às diferentes formas de 
educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduz ao 
permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva.  
Parágrafo único. O aluno matriculado ou egresso do ensino 
fundamental, médio e superior, bem como o trabalhador em geral, 
jovem ou adulto, contará com a possibilidade de acesso à educação 
profissional.  
Art. 40º. A educação profissional será desenvolvida em articulação 
com o ensino regular ou por diferentes estratégias de educação 
continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 
trabalho.  
Art. 41º. O conhecimento adquirido na educação profissional, 
inclusive no trabalho, poderá ser objeto de avaliação, 
reconhecimento e certificação para prosseguimento ou conclusão de 
estudos.  
Parágrafo único. Os diplomas de cursos de educação profissional de 
nível médio, quando registrados, terão validade nacional.  
Art. 42º. As escolas técnicas e profissionais, além dos seus cursos 
regulares, oferecerão cursos especiais abertos à comunidade, 
condicionada a matrícula à capacidade de aproveitamento e não 
necessariamente ao nível de escolaridade”. 

 
  

Assim como as demais modalidades de ensino, a Educação Profissional é 

ofertada a todos e pode ser “integrada às diferentes formas de educação” (LDB: Art. 

39°), inclusive à Educação de Jovens e Adultos.  Como se pode ver no Artigo 39° da 

LDB, a integração da Educação Profissional se pode dar com as diversas formas de 

Educação, e não é diferente com a Educação de Jovens e Adultos.  

Partindo dessa premissa, podemos compreender que os/as educandos/as do 

PROEJA, tem um conhecimento alargado no que se refere tanto as disciplinas do 

médio como as do técnico, dando ênfase a sair do curso com uma experiência 

diversa para integrarem na vida profissional se assim escolherem, nesse contexto 

perguntamos aos educandos/as do 1º ano: Você conhece alguém que já 

concluiu o PROEJA? 03 (três) responderam que sim e qual o egresso dos 

mesmos? Afirmaram na sequência: 

 



102 

 

E1: Estagia em uma empresa,  
E2: Faz graduação em Agroecologia e  
E3: Trabalha de Técnico Agropecuária,  
 
 

Enquanto que 05 (cinco) afirmaram não conhecer ninguém que já concluiu 

essa modalidade de ensino.  

Os nove (9) educandos/as do 3° ano, 03 afirmaram que conhece alguém que 

concluiu o PROEJA e como egresso, afirmaram:  

 
E1:  trabalha na área técnica em agropecuária,  
E2: Prestou Enem e foi aprovado para Medicina Veterinária  
E3: Está fazendo graduação,  

 

Enquanto que os outros 06 (seis), afirmam não terem conhecido ninguém que 

concluiu o PROEJA. Verificamos na fala dos/as educandos/as que já têm um 

conhecimento daqueles que concluíram essa modalidade de ensino, que alguns 

demandam na área técnica enquanto outros procuram seguir carreira na graduação, 

dando ênfase a cursos como: veterinária e agrícola, isto muitas vezes devido, o 

CAVN, ser um Colégio que está no campus da universidade, dar uma abertura aos 

educandos/as de que precisa buscar vivencia acadêmica. Garcia, (1995, p. 10)  

 

A escola tem sido, durante anos, um local que se identificou com o 
trabalho que em nossa sociedade nada tem a ver com prazer. Assim, 
o lúdico, o colorido, o mágico, não fazer parte desta organização que 
é por natureza, séria e não admite brincadeiras. Mas é esta a escola 
que tem marginalizados tantos alunos que estamos buscando, 
procurando para o próximo século? Não deverá ser a escola um local 
de prazer para os alunos, onde eles possam experimentar diferentes 
formas de conhecimento na relação com seus mestres?  

 

Percebe-se na interrogação de Garcia, que a escola deve ser o ponto de 

prazer, de conhecimento, de ralações entre educandos/as educadores/as, porque 

não dizer, ambiente para descobrir sonhos, para planejar os objetivos e porque não 

dizer agarrar as oportunidades. Os educandos/as do PROEJA devem buscar seus 

sonhos, objetivar suas metas, irem ao encontro ao buscarem oportunidades durante 

e depois do curso técnico em agropecuária, uma vez que o colégio oferta bolsa, 

estágio entre outras atividades para os alunos crescerem profissionalmente. Partindo 

dessas ideias, perguntamos aos educandos/as: O que pretende fazer após concluir 
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o Proeja: diversas foram às falas dos/as educandos/as. As respostas estão descritas 

no quadro abaixo tanto do 1º ano, quanto do 3º ano do CAVN. 

 

Quadro 11 
O que os educandos(as) pretendem fazerem após a conclusão do curso PROEJA? 
 
1º ano  3º ano  

E1: Graduação em agroecologia  E1: Prestar Enem para Medicina 
Veterinária ou engenharia agrícola   

E2: Graduação em medicina veterinária 
ou agroecologia  

E2: Prestar Enem para Medicina 
veterinária  

E3: Graduação em medicina veterinária 
ou agronomia  

E3: Prestar Enem para bacharel em 
química  

E4: Graduação em agroecologia  E4: Prestar Enem para medicina 
veterinária e trabalhar na área técnica 
EMATER  

E5: Graduação em medicina veterinária  E5: Trabalhar na área técnica em Suíno  

E6: Não sei ainda  E6: Prestar Enem para ed. Física e 
trabalhar na área técnica como professor  

E7: Graduação em agronomia  E7: Prestar Enem para história ou direito  

E8: Trabalhar de técnico  E8: Prestar Enem para Ciências Agrárias 
e trabalhar na área técnica como 
professor.  

- E9: Curso em mecânica  

Fonte: descrição dos educandos(as)-2015 

 

As respostas corroboram com o artigo 39 apontam que a maioria dos/as 

educandos/as pretende fazer o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), buscando 

uma área que se aproxima com os saberes aprendidos durante o curso técnico, 

como é o caso das ciências agrárias, de veterinária, de agronomia, agroecologia, 

etc. percebe-se que atividade dos/as educandos/as se dar através de uma 

motivação intrínseca, isto é, do interesse adquirido por eles mesmos.  

Para Becker “se a aprendizagem humana ocorre por força da ação do sujeito, 

do indivíduo concreto, ela não pode mais ser debitada exclusivamente ao ensino 

nem dos pais, nem dos professores, nem dos governantes” (BECKER 2002, p. 112).  

Percebe-se que não é apenas o ensino de instituições-família, escola e Estado que 

garante a aprendizagem, mas, principalmente, por força de vontade do indivíduo em 
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aprender. Isto é, se este não quiser, não for motivado a aprender, em vão será o 

ensino ofertado a ele.  Becker (2002, p. 113), afirma: 

 

A fonte da aprendizagem é a ação do sujeito; o indivíduo aprende, 
pois, por força das ações que ele mesmo pratica: ações que buscam 
êxito e ações que, a partir do êxito obtido, buscam a verdade ao 
apropriar-se das ações que obtiveram êxito. Emergem dessas 
concepções as atuais compreensões diferenciadas de 
aprendizagem, manifestas por expressões como: ‘aprender a 
aprender’, ‘aprender a aprendizagem’, ‘descobrir por si mesmo’, 
‘aprender é inventar’, ‘aprender não é transferir conteúdo a ninguém’, 
‘aprender não é memorizar o perfil do conteúdo transferido no 
discurso vertical do professor’, ‘ensinar significa: deixar aprender’, 
‘aprender... o deixar-aprender’, ‘aprendizagem é explicar como o 
sujeito consegue construir e inventar...’, ‘aprender é proceder a uma 
síntese indefinidamente. 

 

 Há esta perspectiva sobre ensino-aprendizagem na atualidade que, como se 

percebe nas palavras supra, vê este processo não mais como algo vertical – de cima 

para baixo –, mas se centra no educando, principal agente do processo. Freire (apud 

ibid., p. 115) diz que “o processo de libertação é confeccionado pelos seus próprios 

sujeitos e não ensinado por alguém”. Cabe ainda salientar que a escola é o “espaço 

privilegiado para a seleção crítica das informações, para preparação do jovem [e do 

adulto] que seja capaz de desvelar o real na informação que vem pasteurizada e 

espetacularizada” (TOSCHI, 2002, p. 274). Em outras palavras, conscientizar o 

educando de sua criticidade frente às informações que a ele se apresentam.   

Segundo Luiz Carlos de Menezes, “desenvolver o desejo de aprender é a 

mais importante função da escola. Portanto, a falta de motivação é problema dela” 

(Revista Nova Escola, Nov/07, p. 90). Vê-se nas palavras do educador uma grande 

verdade: a escola deve ser um ambiente de constante motivação. Quando se motiva 

o educando, é mais fácil que a aprendizagem se efetue. 

Como se pode comprovar nos últimos anos, o educando tem visto o estudo 

como uma ferramenta que lhe trará recompensas, tais como elogios, notas e 

prêmios (GUIMARÃES, 2001, p. 46). A isto, a autora aponta como motivação 

extrínseca. O educador tem, portanto, mais um desafio, dentre tantos que já tem 

pela frente: ensinar motivando. Para tanto, faz-se necessário a utilização correta dos 

métodos de ensino. O professor deve adequar cada um dos métodos à realidade de 

sua sala de aula e ao nível cognitivo de seus educandos.  
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A educação que motiva, é também a educação que problematiza. Este tipo de 

educação “reconhece [os homens] como seres que estão sendo, como seres 

inacabados, inconclusos” (FREIRE, 1993, p. 83). Como se vê nesta conhecida 

afirmação de Paulo Freire, todo ser humano está num constante processo de 

“acabamento”, logo, este ser humano precisa estar sempre em busca de 

aperfeiçoamento. Nenhum homem é completo em si, ele sempre está “se fazendo” 

(freireanamente falando). O professor tem neste princípio como motivar o seu 

educando, conscientizando-o do ser “inconcluso” que ele é. E sendo assim, ele (o 

educando) precisa buscar “se fazer”, e é na educação que isto se torna possível. 

Igualmente, vários fatores que motivam um educando a aprendizagem, sendo 

que a própria sala de aula é o lugar onde isso se dê de forma mais relevante 

(GUIMARÃES, 2001, p. 78). O professor deve levar em conta o fato de a sala de 

aula ser determinante na motivação do educando em aprender. Se o professor não 

criar um ambiente propício para a efetivação do processo ensino-aprendizagem, 

pode não obter os resultados por ele preteridos 

 

4.2 Formação aluno no PROEJA: (Des)conexão de saberes teórico-práticos 

 

A formação dos alunos no PROEJA está relacionada diretamente as 

experiências, ligado as competências dos professores, levando em consideração a 

relação dos professores com os saberes que ensinam, norteando a essência da 

atividade docente e fundamenta para uma configuração da identidade profissional, 

no entanto tem merecido pouca atenção de pesquisadores em educação voltados 

para outros pontos importantes na atividade educativa, como as questões 

relacionadas à aprendizagem, aos aspectos culturais, sociais e políticos envolvidos.  

Nesse entendimento a Inter-relação dos saberes das disciplinas de Biologia e 

do Técnico Agropecuária no PROEJA: implicações na formação profissional dos 

educandos(as) vai de encontro como o saber teórico e deve ser interligado com os 

saberes científicos dando respaldo a uma relação de conhecimento simplório e ao 

mesmo tempo um conhecimento erudito. Todavia a inter-relação dos saberes das 

disciplinas de Biologia e do Técnico agropecuária direciona a um conhecimento 

abrangente, porém, com bastante eficácia, visto que os saberes disciplinares 

abordam conceitos, métodos, experimentos, e outros que levam a aprendizagem 

prazerosa.  
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Tardif (1999) enraíza a análise das características do saber do professor, 

proporcionando uma proposta para o estudo da epistemologia da prática profissional 

onde são considerados os saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu 

espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas (Tardif, 1999, 

p. 15), avançando na valorização do saber da experiência. Segundo o autor, os 

saberes profissionais são saberes da ação, saberes do trabalho e no trabalho, o que 

os distingue dos saberes universitários – científicos. São temporais, plurais e 

heterogêneos, personalizados e situados, carregando consigo as marcas do seu 

objeto que é o ser humano (os alunos). 

Shulman (1986) apresenta três conceitos pertinentes de conhecimento, sendo 

estes: 1. O conhecimento pedagógico dos conteúdos, 2. O conhecimento curricular 

(conhecimento sobre o currículo) e 3. Conhecimento curricular/escolar. O primeiro é 

um tipo de conhecimento de conteúdo, que vai além do conhecimento da disciplina 

da matéria. Inclui as formas mais comuns de representação das ideias, as 

ilustrações, os exemplos, explicações e demonstrações, ou seja, os modos de 

representar e formular o assunto de forma a torná-lo compreensível para os outros.  

Já o segundo tipo de conhecimento, ou seja, o curricular: o conhecimento 

sobre o currículo, “é o conjunto de programas elaborados para o ensino de temas 

específicos e tópicos em um nível dado, a variedade de materiais instrucionais 

disponíveis relacionados a estes programas” e sobre o conjunto de características 

que servem tanto como indicações ou contraindicações para o uso de um currículo 

em particular, ou programas em circunstâncias particulares. Por último o 

Conhecimento curricular/escolar. É o conhecimento que os professores precisam 

dominar para ensinar, da mesma forma que um médico precisa conhecer os 

remédios disponíveis para serem receitados. Seria como que uma seleção feita do 

saber de referência para definir o que precisa ser ensinado.  

Para Tardif, Lessard e Lahay (1991, p.220) o saber docente é plural, 

estratégico constituindo-se em um amálgama de saberes oriundos da formação 

profissional, dos saberes das disciplinas, dos currículos e da experiência. “São 

saberes que brotam da experiência e são por ela validados. Incorporam-se à 

vivência individual e coletiva sob a forma de habitatus e de habilidades de saber 

fazer e saber ser”.  

Os saberes disciplinares são difundidos e selecionados pela instituição 

universitária, correspondendo aos vários campos de conhecimento. Os saberes 
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curriculares são apresentados pela instituição escolar como aqueles a serem 

ensinados, resultado de um processo de seleção cultural e didática. Os saberes das 

experiências são constituídos no exercício da prática cotidiana da profissão, 

fundados no trabalho e no conhecimento do meio. 

Esses saberes não provêm das instituições de formação ou dos currículos, 

não se encontram sistematizados no quadro de doutrinas ou teorias, eles são 

saberes práticos, se aplicam à prática para melhor conhecê-la, são partes 

constituintes dela enquanto prática docente. Tardif, Lessard e Lahay (1991, p.232), 

buscam superar o modelo da racionalidade técnica chamando a atenção para a 

existência dos saberes da experiência, que não são para e sim da prática, que têm 

origens na prática cotidiana do professor em confronto com as condições da 

profissão. “Os saberes da experiência não são saberes como os demais, eles são ao 

contrário formados de todos os demais, porém, submetidos às certezas construídas 

na prática e no vivido”. 

Tardif (1999, p.15) aprofunda a análise das características do saber docente, 

apresentando uma proposta para o estudo da epistemologia da prática profissional 

onde são considerados “os saberes utilizados realmente pelos profissionais em seu 

espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas”, avançando 

na valorização do saber da experiência. Segundo o autor, os saberes profissionais 

são saberes universitários; trazem consigo as marcas do seu objeto que é o ser 

humano (os alunos, por isso, são temporais, heterogêneos e personalizados). 

Schön (1995) apresenta uma contribuição para o estudo do saber dos 

professores. Segundo ele, os professores criam conhecimentos específicos e ligados 

à ação, que só pode ser adquirido através do contato com a prática. Este 

conhecimento é pessoal, espontâneo, intuitivo, experimental, leva a pessoa a agir 

sem saber como age em concepção oposta à da racionalidade técnica. 

Coerentemente em sua proposta voltada para a ação, ele criou uma categoria 

de professor reflexivo e o conceito de reflexão na ação onde o professor analisa e 

interpreta a sua própria realidade no ato, e o de reflexão sobre a ação, que implica o 

olhar retrospectivo e a reflexão sobre o que foi realizado. Sacristán, citado por Neto-

Mendes (2001, p.118), diz que “é preciso encontrar sentido para as ações e para as 

práticas, tratando de dar significado ao que já foi atualizando ideias prévias, 

selecionando o que vale a pena conservar e inventando mudanças no que seja 

conveniente melhorar”. 
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Mas, para se providenciar esta mudança, é preciso conhecer como os 

profissionais se formam e atuam. Nesta etapa, a matriz reflexiva dos processos de 

formação de Schön tem muito a contribuir, pois apresenta o caráter dinâmico, 

instável, incerto, ambíguo e imprevisível dos contextos de ação em que a 

homogeneização e as estratégias normativas de ação e intervenção educativa 

cedem lugar à necessidade e atitude reflexiva em que a capacidade de dialogar com 

as situações e de diagnosticá-las sustentam ações construtivas no processo. 

Donald Schön realizou análises importantes sobre como a formação dos 

profissionais deve estar imbuída da reflexão por meio do movimento reflexivo destes 

professores, do conhecimento na ação, reflexão na ação e reflexão sobre a ação. 

Nesse sentido,  

 
parte-se da análise das práticas dos professores quando enfrentam 
problemas complexos da vida escolar, para a compreensão do modo 
como utilizam o conhecimento científico, como resolvem situações 
incertas e desconhecidas, como elaboram e modificam rotinas, como 
experimentam hipóteses de trabalho, como utilizam técnicas e 
instrumentos conhecidos e como recriam estratégias e inventam 
procedimentos e recursos (GÓMEZ, 1995, p.102). 

 
 

Perrenoud (1999) em seu trabalho sobre a profissão docente, alerta para os 

limites e riscos de se analisar os recursos cognitivos do desenvolvimento da ação de 

uma pessoa em relação aos saberes e os recursos cognitivos do desenvolvimento 

da ação de uma pessoa em relação aos saberes e os conhecimentos, pois esta 

relação é intercambial. Acrescenta ser necessário enfrentar o problema das 

competências que englobam os saberes – mas não se reduzem a eles. 

 

Competências são capacidades de ação, que mobilizam saberes 
para a ação, que estabelecem relações com os saberes teóricos que 
não são de relevância ou de dependência, mas ao contrário são 
críticos, pragmáticos até mesmo oportunistas (PERRENOUD, 1999, 
p.135). 
 
 
 

Ao propor a utilização do conceito de competência, Perrenoud (1993) 

apresenta uma proposta para se pensar o conhecimento tácito da prática do 

professor. Discute a relação entre saberes sábios e científicos, saberes científicos e 

saberes da experiência (mostrando que eles não são opostos, mas que o saber 

científico pesquisa e busca objetos na experiência). Enriquece o potencial da 
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análise, prioriza o conceito do saber da experiência ou da prática no trabalho do 

professor. 

De acordo com Perrenoud (1993), investigar e desenvolver competências do 

professor não invalida ou nega o papel dos saberes. Pelo contrário, é necessária a 

aquisição de conhecimentos para serem mobilizados nas competências. O domínio 

dos saberes não garante a competência. Cabe ao trabalho de pesquisa buscar 

melhor compreender como esse processo se realiza. 

Tardif (1999, p.4) entende que competências são modalidades práticas de 

utilização de conhecimentos aplicados em situações apropriadas, através de 

comportamentos e de atitudes típicas em relação às finalidades da tarefa. “Ser 

competente é ser capaz de utilizar e de aplicar procedimentos práticos apropriados 

em uma situação de trabalho concreta”.  

A partir destas considerações, pode-se dizer que o saber-ensinar, ou seja, o 

saber-fazer específico do trabalho docente, não pode ser definido abstratamente, 

mas unicamente em função da tarefa a realizar, articulada às suas respectivas 

finalidades. 

Assim torna-se importante refletir sobre a formação docente e suas 

implicações à prática pedagógica, principalmente durante os processos formativos 

formais. Por meio do referencial reflexivo, descortinam-se os processos formativos e 

os contextos da ação docente, mostrando qual o perfil docente que habita nas 

escolas, nas salas de aula, possibilitando a compreensão as práticas e seus 

mecanismos de existência.  

Dessa forma, ao se tratar a formação docente e suas implicações à prática 

pedagógica, considera-se a trajetória percorrida e o contexto social em que vivem 

ambos – educador e educando – bem como suas necessidades e prioridades 

intelectuais diante da tentativa de ações que levem à transformação social. 

Entre saberes e práticas Lembrando Chervel (1990, p. 188), a escola é uma 

instituição que tem na instrução sua principal dimensão educativa, educa através da 

instrução. A crítica ao ensino tradicional, onde o saber ocupava um lugar quase 

sacralizado, pode explicar o certo abandono pelas questões relacionadas com os 

saberes ensinados.  

As pesquisas se concentraram, em grande parte, nas questões relacionadas 

à aprendizagem. O saber não era discutido, o problema estava no aprender. Não 

queremos dizer aqui que as pesquisas sobre aprendizagem não são necessárias. 
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Certamente elas precisam ser desenvolvidas e oferecem contribuições relevantes 

para a compreensão dos processos educativos. No entanto, defendemos que 

investigar a epistemologia do conhecimento escolar e da prática do professor é 

fundamental e estratégico para a compreensão dos processos em jogo. Negá-la ou 

esquecê-la nos faz correr o risco de cair no retrocesso de propostas 

espontaneístas/populistas ou autoritárias para a educação. 

As pesquisas que se concentram nas questões relacionadas à aprendizagem 

oferecem contribuições relevantes para a compreensão dos processos educativos. 

No entanto, a investigação da epistemologia do conhecimento escolar e da prática 

do professor, proposta por Tardif (1999) é estratégica e fundamental para a 

compreensão dos processos em jogo.  

A contribuição dos autores que trabalham as questões relacionadas ao “saber 

ensinado” de forma a articular a categoria de conhecimento escolar, investigando o 

processo de transição ou mediação didática e não apenas com uma simplificação do 

saber científico, e as contribuições de autores que trabalham o “saber docente”, 

reúnem neste trabalho o reconhecimento do conceito do conhecimento escolar, 

apresentada como uma proposta polêmica e ousada, mas promissora para o avanço 

dos processos educativos. 

Os autores aqui apresentados que investigam os saberes dos professores, 

está mais preocupado com a questão da prática, do saber na ação, reconhecem a 

especificidade do conhecimento escolar, mesmo que não abordem diretamente a 

questão da sua relação com o conhecimento científico. Por esse motivo os autores 

Tardif, Lessard e Lahaye (1991) se concentram mais no comentário sobre a 

experiência, identificando suas características, relacionadas aos sujeitos em ação, 

sem mencionar aspectos relacionados aos saberes ensinados.  

Reconhecemos, também, que embora, realizando abordagens teóricas 

distintas, há pontos de aproximação quando, Tardif, Lessad e Lahaye (1991) 

trabalham o conceito do “saber da experiência”, Perrenoud (1996) comenta a 

mobilização dos saberes através das competências, Develay (1995) utiliza o domínio 

dos saberes que ensinam como a essência da nova profissionalidade dos 

professores, para se referir ao paradigma que torna o conhecimento a ser ensinado 

coerente. 

As articulações das duas vertentes “saber docente” e “conhecimento escolar” 

podem auxiliar nos aspectos ainda pouco conhecidos da epistemologia da prática 
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relativa à mobilização dos saberes e competências que são ensinadas e 

desenvolvidas nas escolas. 

A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade específica da 

Educação Básica, cuja modalidade propõe atender um público ao qual lhe foi 

negada o direito à educação durante a infância e/ou adolescência; seja pela oferta 

irregular de vagas, seja pelas inadequações do sistema de ensino ou pelas 

condições socioeconômicas desfavoráveis. Ao discutirmos a formação do aluno 

PROEJA, estamos entendendo a educação no seu sentido ampliado, ou seja, 

enquanto prática social que se dá nas relações sociais que os homens estabelecem 

entre si, nas instituições, sendo, portanto, constituinte e constitutiva dessas relações.        

 

Nessa perspectiva, uma questão importante para o PROEJA, é 
pensar os seus sujeitos além da condição escolar. O trabalho, por 
exemplo, tem papel fundamental na vida dessas pessoas, 
particularmente por sua condição social, e, muitas vezes, é só por 
meio dele que eles poderão retornar à escola ou nela permanecer, 
como também valorizar as questões culturais, que podem ser 
potencializadas na abertura de espaços de diálogo, troca, 
aproximação, resultando interessantes aproximações entre jovens e 
adultos. (FRANCO & SILVA, 2005, p. 6) 

    

          O papel da escola se modificou ao longo dos anos, acompanhando os 

avanços e necessidades da sociedade, mudanças essas que foram significativas 

para o país, principalmente no que diz respeito ao funcionamento e acesso à 

população brasileira ao ensino público. A este entendimento perguntamos aos/as 

educandos/as: Qual sua expectativa profissional de trabalho quando concluir o 

PROEJA? Os 08 (oito) educandos/as entrevistados/as do 1º ano, responderam:  

 
E1: Boas expectativas,  
E2: Boa,  
E3: Trabalhar na área que estiver me formando,  
E4: Reflorestamento, E5: Fazer mestrado e curso de pecuária,  
E6: Trabalhar como técnica agrícola,  
E7: Um bom emprego, 
E8: Arranjar um bom emprego  
 
 

Já os/as educandos/as do 3º ano responderam da seguinte maneira:  

 

E1: Não respondeu  
E2: Penso em fazer um curso de mecânica,  
E3: Quando concluir penso em estudar ed. Física,  
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E4: A minha expectativa é ser um bom profissional em técnico 
agropecuário,  
E5: Arruma um emprego na granja,  
E6: Trabalhar na emater,  
E7: Ingressar no ensino superior no curso de química,  
E8: Já tem lugares certo onde posso trabalhar, 
E9: Entrar em uma graduação. 

 

Para maior entendimento sobre a importância que tem a função da escola na 

vida de pessoas que por motivos econômicos, financeiros sociais, familiares e outros 

obstáculos que as impediram de ingressar nesse espaço, notamos que as 

instituições públicas de ensino juntamente a outros órgãos públicos inseridos na 

sociedade, possuem uma responsabilidade relevante quanto ao processo de integrar 

essas pessoas a Educação Profissional Técnica de Nível Médio a Modalidade EJA.  

O educando que ingressa na escola nessa modalidade de ensino espera da 

mesma uma formação humana e profissional por meio do PROEJA, que lhe garanta 

inclusão no meio social, no que se remete ao mercado de trabalho, qualificação e 

capacitação, como trabalhador, cidadão ou cidadã capaz de desenvolver o exercício 

de qualquer profissão técnica, articulada ao que lhe foi confiado em seu processo de 

formação.  

Todavia a modalidade EJA de acordo com o decreto n. 5.154/04 pode ser 

desenvolvida de duas formas, integrando atendimento de exigências à formação 

técnica, objetivando aptidão e compreensão ao exercício da cidadania, como o 

acesso as atividades produtivas e a continuidade dos estudos, como também seu 

desenvolvimento intelectual e pessoal. O PROEJA tem, também, um grande 

significado como desafio à construção curricular, pois o Decreto nº 5.840/06, no § 4o 

do seu Art. 1º, prevê que:  

 

Os cursos e programas do PROEJA deverão ser oferecidos, em 
qualquer caso, a partir da construção prévia de projeto pedagógico 
integrado único, inclusive quando envolver articulações 
interinstitucionais ou intergovernamentais. 

 

 

Partindo desse pressuposto, as instituições de ensino devem promover em 

seu âmbito escolar um currículo que vise atender as necessidades desse novo 

público estudantil, oferecendo cursos que abranja a qualquer área partindo da 

construção prévia de um projeto político pedagógico integrado a outras instituições 
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governamentais e não governamentais que atendam essa demanda da sociedade 

que carece de melhor qualificação para o desempenho de sua força de trabalho.  

Ressaltamos que o processo de crescimento da sociedade, no que se refere 

aos meios de desenvolvimento constituiu um dos desafios dos cursos e programas 

do PROEJA, tendo as instituições de ensino como “ponte” para melhor qualificação a 

força de trabalho. Como estratégia de um projeto soberano e autônimo do país, a 

elevação dos níveis de escolarização, a educação profissional e tecnológica devem 

esta associada a realidade local e regional dos(as) educandos(as), de forma que os 

qualifique e os integres as áreas profissionais de suas aptidões, vindo este a 

contribuir com fortalecimento sócio- econômico-cultural do país.   

Portanto surge, assim, a importância do desenvolvimento direto dos 

estabelecimentos educacionais de acordo com o decreto nº 5.840/06, no seu artigo 

9º determinou que o acompanhamento e o controle social do desenvolvimento social 

deste programa sejam exercidos por comitê nacional, com função consultiva. O 

parágrafo único deste artigo estipula, ainda que a composição as atribuições e o 

regimento desse comitê devem ser definidos conjuntamente pelo ministério de 

educação de trabalho e do emprego.  

Partindo da premissa que o programa do PROEJA conta com a participação 

direta das instituições escolares para estruturar seus cursos, a escola precisa 

elaborar currículos que estabelecem relações entre a mesma, e os meios produtivos 

de trabalho, buscando opções de oferta integrada do ensino médio na modalidade 

EJA, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. De acordo com o professor 

Moura (2004, p.34):  

 
 
O desenvolvimento do PROEJA representa, então, uma grande 
oportunidade para sua exploração como espaço aberto à pesquisa, à 
experimentação pedagógica, à produção de materiais didáticos e à 
formação especializada de profissionais da educação. Além da 
mudança conceitual muito profunda que houve na forma de entender 
a EJA, que resultou na obsolescência do paradigma anterior que 
informava as práticas do Ensino Supletivo, há o desafio de inovar na 
Educação Profissional mediante essa combinação curricular.  
 
 

Ao considerar esta perspectiva acima, entendemos que a estruturação do 

PROEJA proporciona a oportunidade de crescimento cientifico, no que segundo 

Moura o mesmo oferece acesso a pesquisa e experimentação pedagógica, como 



114 

 

também crescimento profissional, visando a entender e inovar a educação 

profissional e tecnológica em consonância com a grade curricular. Ainda observando 

as atribuições do ministério da educação e do trabalho e emprego faz-se necessário 

que os cursos técnicos e profissionais sejam orientados mediante conclusão de 

curso inserido no cadastro nacional de curso técnico para obtenção de validação 

nacional.  

Ressaltamos que o educador dessa modalidade de ensino EJA, compõe-se 

de sujeitos que aparentam características adversas, apresentando necessidades e 

objetivos específicos, são alunos por fazerem parte de um público de faixa etária 

diferenciada, trazem consigo a experiência de vida, e espera da formação obtida 

nesses cursos a complementação que atendam às suas necessidades. Assim os 

cursos oferecidos devem contemplar esses sujeitos observando as características 

regionais e locais inseridos no mercado, local de maneira que esse mercado absorva 

esse novo perfil de trabalhador dentro de um novo saber. Segundo Buarque (1992, 

p. 55):  

 

É pelo trabalho que os seres humanos transformam a natureza em 
meios de vida. Mas não fazem isso apenas de forma repetitiva. Ao 
transformar a natureza, homens e mulheres acumulam 
conhecimentos que, simultaneamente, mudam sua forma de produzir 
os meios de sua própria vida e sua relação com a natureza.  

 

 

Diante da necessidade de uma escola capaz de transformar a natureza de 

homens e mulheres, encontramos a possibilidade da mesma interagir com o mundo 

do trabalho, por meio de transmissão de saberes. Proporcionando a esses 

indivíduos a possibilidade de desenvolver ações que os conduza ao trajeto 

profissional em especial aqueles pertencentes as camadas trabalhadoras do país.  

No Brasil órgãos como o SENAI, durante os anos 40, foram palco de 

qualificação profissional, buscando melhor gerenciar o mercado empresarial. No 

entanto com a terceira revolução industrial, o Brasil e os demais países menos 

desenvolvidos se veem desafiados por ter que introduzirem a informática aos 

sistemas de produção computadorizada e aos de comunicação, causando ao mundo 

do trabalho uma desestabilização dos trabalhadores assalariados que mediante ao 

novo modelo de produção são obrigados a se qualificar para melhor atender o ritmo 

de produtividade de trabalho e consumo. Todavia a escola considerada como 
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instituição produtora e transmissora de saberes científicos, precisa viabilizar esse 

processo entre estabelecimento escolar e o mundo do trabalho. Segundo Israel Paul 

Singer (1998, p. 24): 

 

 Melhor do que a palavra ‘desemprego’, precarização do trabalho 
descreve adequadamente o que está acontecendo. Os novos postos 
que estão surgindo em função das transformações das tecnologias e 
da divisão internacional do trabalho não oferecem, em sua maioria, 
ao seu eventual ocupante as compensações usuais que as leis e os 
contratos coletivos vinham garantindo. 
 
 

Todavia, as relações entre as palavras; desenvolvimento e precarização do 

trabalho caracterizam o novo mapa na potencialização aos desafios evidenciados no 

contexto em que se encontra a sociedade atual. Salientamos que as transformações 

sofridas no mercado do trabalho estão intrinsecamente ligadas as transformações 

tecnológicas e a divisão internacional do trabalho em que os trabalhadores se 

sentem obrigados acompanhar os interesses econômicos de um mercado capitalista 

em que oferecem como meta o outro consumo.  

Ainda nesse sentido podemos ressaltar como atribuições desses 

trabalhadores elevarem seus níveis de escolaridade, em nome da suposta oferta de 

empregabilidade. Acerca desse pensamento Ladislau Dowbor (1996, p. 38), 

evidencia o erro clássico frequente na educação profissional.  

 

Em diversas instituições de formação: formam-se contadores, 
torneiros, marceneiros, mas não se ensina como gerar uma atividade 
nova e nem se dinamiza o emprego local correspondente, fazendo 
com que essa formação apenas gere um desempregado com 
certificado.  

 

 

Diante dessa realidade percebe-se ainda que a escola como espaço de 

formação tem a função de dinamizar, viabilizar e encaminhar o novo trabalhador ao 

seu novo emprego. A mesma compete-lhe a capacidade de ensinar ao formando 

atributos ou meios que o conduza exercer sua profissionalização conforme 

demandas sociais, sobretudo no contexto local, não deixando os educandos(as) a 

margem da falta de oportunidades de emprego quando este possui formação 

direcionada e capacitada para desempenhar uma dada função profissional. Neste 

sentido, as políticas públicas educacionais devem proporcionar maior diálogo entre 



116 

 

os saberes da escola e os saberes sociais das profissões em suas diversas 

habilitações, de forma que os educandos(as) apliquem com segurança os saberes 

profissionais aprendidos na escolar, sobretudo nos cursos técnicos.  

Neste sentido, verificamos que há uma ausência não apenas entre saberes 

disciplinares na escola, mas entre os saberes profissionais propostas na sociedade e 

ensinado nas escolas ou universidades, de forma a comprometer a continuidade da 

formação educacional e profissional de muitos jovens que dela se ocupam em tempo 

integral. Nos depoimentos dos educandos(as) percebemos um distanciamento entre 

o que eles vivenciam, enquanto ‘profissionais’ não formados no cotidiano e, também, 

entre o que o curso técnico lhes proporciona enquanto saberes práticos para uma 

profissão, pelo fato de não haver diálogo temático entre os saberes teórico e prático, 

além de que estes saberes são assimilados pelos educandos(as) de forma 

fragmentada.  

Neste processo, os educandos(as) não percebem sua formação como 

proposta contextualizada durante sua formação profissional específica, assim como 

não percebem sua atuação profissional de forma contextualizada. Neste sentido, 

muitos tentam se encontrar nestas oportunidades educacionais em busca de uma 

imediata preparação profissional, esperando ter nela, uma identificação profissional 

de proporcionar-lhe sua inserção nas práticas sociais do trabalho. Dessa forma, 

espera-se que a escola e demais instituições educacionais focadas nas propostas 

profissionalizantes, fomentem, não apenas um diálogo entre saberes teóricos e 

práticos além dos limites disciplinares, mas um diálogo entre saberes da demanda 

social global e local de forma conjunta e não isoladas. 
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CONSIDERAÇOES FINAIS  

 

Com este trabalho, compreendemos a importância do  Programa Nacional de 

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). Identificamos que existe politicas que 

referendam  uma educação de qualidade dentre as transformações ocorridas no 

sistema educacional e na sociedade que estamos inseridos.  

Nesse sentido, o PROEJA vem sendo ajustado com pretensões de qualidade, 

eficiência e inovação, uma vez que não se pode trabalhar esta modalidade de 

qualquer maneira, mas sim, usando as especificidades que a educação profissional 

para os jovens e adultos demandam mais eficiência na aplicação de projetos e 

propostas segundo expectativas reveladas pelos educandos(as) do ensino integral, 

sobretudo conforme demandas socais da realidade local. 

Isto foi verificado na proposta da pesquisa que direcionou ao encontro dos 

objetivos propostos ao identificarmos que o conteúdo da disciplina de Biologia se 

aproxima das disciplinas do Técnico Agropecuária (PROEJA), como dito pelos 

educandos do 1º e 3º ano, elencados da seguinte maneira: Biologia das plantas, as 

células animais, parto de porcos, desenvolvimento do organismo, tipo de genética de 

animal e linhagem, meio ambiente, doenças que causam em plantas e animais, e 

outras. Verificamos que os educandos conseguem comparar  propostas de saberes 

da disciplina de Biologia e das do técnico agropecuária, apontando saberes e 

enumerando proximidades entre as disciplinas, embora que de forma insipiente. 

Neste sentido, verificamos que não há um diálogo interdisciplinar entre esses 

saberes de forma prática e teóricas realizadas por meio das atividades escolares em 

laboratórios, durante o planejamento didático pedagógico e sua relação com as 

atividades campesinas locais.   

A pesquisa constata que há um distanciamento de base teórica e prática uma 

averiguação de distanciamento e proximidades entre os conteúdos contidos nas 

propostas ementarias das referidas disciplinas; como está descrito na proposta das 

ementas da disciplina de Biologia, que com sua base teórica propedêutica, como no 

quadro ementário do técnico em agropecuária. Em sua maioria, as disciplinas 

técnicas se aproximem das de Biologia, segundo o apontamento, existem aquelas 

que estão distantes como é o caso de Planejamentos e projetos, topografia, 

construções rurais, e outras. Até mesmo porque esses alunos têm as disciplinas 
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propedêuticas para cumprir em um ano e meio, como as disciplinas do técnico, 

sobrecarregando uma carga horária elevada de estudo.  

Também verificamos que os conteúdos contribuem na formação profissional 

dos educandos (as); pois a maioria deles afirma que pretendem seguir formação 

superior em área agroecológica, agronomia, veterinária, engenharia agrícola, 

trabalhar na área técnica da EMATER, ciências agrárias, entre outros. Verificamos 

que a maioria dessas áreas em que os educandos pretendem seguir rumo 

profissional ou universitário, é fruto justamente de uma experiência vivida em um ano 

e meio, em um colégio Integral, que oferece um curso de forma significativa, 

abrangendo a questão agropecuária, cultivo, criação e produção, elementos 

essenciais a Terra.  

Com estas discussões propomos, junto aos educandos(as), ciclos de debates 

no sentido de aproximar conteúdos entre a disciplina de Biologia e as do Técnico 

Agropecuária (PROEJA), levando este trabalho ao Colégio Agrícola Vidal de 

Negreiros, e mostrando aos educandos as reais informações colhidas, para que haja 

uma reflexão mediante a pesquisa realizada no campos.  

No transcorrer da pesquisa outros temas relacionados as experiências 

educacionais e profissionais surgiram, mas optamos por trabalhar apenas os 

objetivos traçados, a fim de evidenciarmos informações precisas ao referido estudo. 

A respeito dos motivos que levam os alunos a se matricularem nesta modalidade 

constatou-se, por parte dos educandos que necessitam melhorar o estudo, acelerar 

o curso e adquirir um diploma de ensino técnico em nível médio, como também 

prestar um vestibular após concluirem o nível médio. Quanto a heterogeneidade 

etária observou-se um número pequeno de jovens acima de 30 anos, verificando-se 

um público maior de faixa etária entre 18 à 25 anos que revelam diversos motivos 

para estudarem no PROEJA, a exemplo de continuarem a formação profissional em 

nível médio e porsteriormente na Universidade. 

Compreendemos que estes educandos vivenciam uma experiência ao 

buscarem o aperfeiçoamento pra si próprio, no que diz respeito a conclusão do 

curso, seja para ter um certificado, seja para melhoria profissional, seja para prestar 

um concurso, em nivel médio. No entanto a motivação por ser intrínseca e 

extrinseca, os alunos busam estimulos em seus professores, uma vez, que a escola 

possibilite enstusiasmo, interaçao e propostas de melhorias, para que os alunos se 
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sintam entusiasmado, sendo assim, motivados, confiança e animados com o ensino 

médio técnico.  

Constatamos que os educandos(as) em sua maioria são da zona urbana, 

precisando de uma politica voltada aos profissionais do campo uma vez que o curso, 

é voltado a agricultura, isto é, agricola. Por outro lado os(as) educandos(as), do 1º, 

quanto do 3º ano  do Ensino Médio-PROEJA no Colégio Agriocola Vidal de 

Negreiros” no municipio de Bananeiras–PB, indicam que há diálogo entre as 

disciplinas tecnicas com a de Biologia, mesmo tendo aquelas disciplinas que não 

comungam desta interação. Pode-se dizer que na grade curricular do curso técnico 

existe uma demanda de disciplinas que comungam com a disciplina de Biologia, mas 

necessitam não apenas do docente para mediar esta interação, mas ampliar a visão 

interdisciplinar entre as diciplinas dos cursos, a fim de contribuirem na formação 

eudcacional e profissional destes educandos(as).   

Certamente a discussão desse assunto deve ser vista como um fenômeno  

complexo, uma vez que muitos, desconhece a importancia desta temática. Nesta 

perspectiva, é desejável o aprofundamento da discussão sobre a inter-relação entre 

a disciplina de Biologia e as do técnico agropecuário, observando mair proximidade 

interdisciplinar e profissional na formação dos educandos(as), com intuito de discutir 

a responsabilidade da escola em termos da capacitação dos professores nesta 

proposta interdisciplinar e integral.  

Espera-se que este estudo contribua como orientação, reflexão e subsídios 

no que se refere a uma escola atuante com professores que estimulem os alunos a 

continuarem seus estudos motivados, uma vez que a educação de jovens e adultos 

representa um meio de “estímulo” para todos aqueles que de forma diferente 

abandonaram seus estudos ou não tiveram oportunidade de o concluirem. Nesta 

perspectiva os jovens e adultos buscam interagir no contexto histórico educacional, 

desenvolvendo suas habilidades, trocas de expereriências e terem acesso a cultura 

e ao trabalho. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DISCENTES DO PROEJA 

 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA 
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

CENTRO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA 
MESTRADO EM ENSINO DE CIÊNCIAS E EDUCAÇÃO MATEMÁTICA 

Colégio Agrícola Vidal de Negreiros (CAVN) 
 
 
PARTE – I 
 
1. Gênero: (   ) masculino (   ) feminino  
  
2. Faixa etária  
 
(   ) 18 a 23 anos  
(   ) 24 a 29 anos  
(   ) 30 a 35 anos  
(   ) 36 a 41 anos  
(   ) acima de 41 anos  
 
3. Estado Civil  
 
(   ) solteiro(a) 
(   ) casado(a)  
(   ) viúvo(a) 
(   ) mora com um companheiro/a 
(   ) divorciado/a 
(   ) outro? _______________ 
 
4. No momento trabalha? (   ) Sim    (   ) Não   
 
5. Onde reside? 
 
(   ) Zona Rural: ____________________________________   Estado ___________ 
(   ) Zona Urbana: ___________________________________ Estado ___________ 
 
 
6.Que disciplina do curso da EJA, mais se aproxima do seu trabalho ou das suas 
ocupações cotidianas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
7. Gosta de estudar a disciplina de Biologia na EJA? SIM (   ) NÃO (   ) Por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
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8. O conteúdo de Biologia que você gosta relaciona-se com as disciplinas do curso 
técnico? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
9. O que tem haver a disciplina de Biologia com as disciplinas do Curso Técnico? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
10. Em qual sentido a disciplina de Biologia é relevante para sua aprendizagem e 
preparação profissional?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
11. Quanto tempo gasta da residência para chegar ao CAVN?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
12. Como ingressou no PROEJA? 
(   ) processo seletivo / prova  
(   ) indicação 
(   ) outro/ qual? ______________________________________________________ 
 
13. Como soube do PROEJA? 
(   ) redes socais? Qual (ais)? ___________________________________________ 
(   ) amigos  
(   ) professores  
(   ) familiares  
(   ) na internet, página do curso 
(   ) na internet, outras fontes 
(   ) outro/qual? _______________________________________________________ 
 
14. Gosta de estudar no CAVN? Por quê?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
15.Gosta do curso técnico oferecido pelo CAVN? SIM (   )   NÃO (   ) Por que? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
16. O que o CAVN oferece aos alunos do PROEJA. 
 
(   ) bolsa? Valor: _____________________________________________________ 
(   ) refeições: café, almoço e janta 
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(   ) dormitório para alunos de outros municípios 
(   ) fardamento  
(   ) livro didático  
(   ) apostila 
(   ) laboratórios de informática  
(   ) outro(s) laboratório(s), qual (ais)? _____________________________________ 
(    )eventos educativos  
(   ) biblioteca  
(   ) salas de aulas amplas e arejadas 
(   ) recursos como: Data show, aparelho de som, DVD e outros 
(   ) quadra de futebol 
(   ) ginásio esportivo  
(   ) piscina para laser 
(   ) aulas práticas (caprino, suíno, apicultura e outras).  
 
 
17. Você gosta das aulas práticas? Qual gosta mais? O que você faz nessas aulas? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
PARTE – II  
 
18. O que levou a fazer o PROEJA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
19. Que disciplina mais gosta de estudar no PROEJA, por quê? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
20. Qual sua expectativa profissional de trabalho quando concluir o PROEJA? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
21. Conhece alguém que já concluiu o curso PROEJA? SIM (   ) NÃO (   )  
 
22.  No caso a afirmativa for sim. Qual foi o egresso desse/a aluno/a? 
 
(   ) prestou ENEM e obteve êxito. Qual curso? ______________________________ 
(   ) trabalhar na área técnica. Qual profissão? ______________________________ 
(   ) outro(s) Qual (is)? _________________________________________________ 
 
 
23. O que pretende fazer após concluir o PROEJA? 
 
(   ) prestar ENEM. Qual curso deseja? ____________________________________ 
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(   ) trabalhar na área técnica. Qual profissão? ______________________________ 
(   ) outro(s) Qual (is)? _________________________________________________  
 
 
24.Como faz para aprender os conteúdos de Biologia? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
25. Dentre os conteúdos de Biologia, qual o que mais gosta? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
26. Que o material didático é utilizado pelo/a professor/a de Biologia na transmissão 
dos conteúdos? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
27. Existe aula de Biologia em laboratório? Não (   )   Sim (   ) 
Se alternativa for sim, qual laboratório?  ___________________________________ 
Isto é significante para sua aprendizagem profissional, por quê?  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

Prezado (a) educando (a):  

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa sobre “Disciplinas de Biologia e do 

técnico agropecuária no PROEJA: proximidade e distanciamento na formação dos 

educandos(as)” que será desenvolvida com alunos(as) do 1º e 3º anos do Ensino Médio 

PROEJA. O objetivo geral do trabalho: analisar proximidade e distanciamento teórico-prático 

entre os conteúdos das disciplinas de Biologia e as do Técnico Agropecuária no PROEJA, 

verificando contribuições na sua formação profissional.  Solicitamos a sua colaboração e 

participação, como também, sua autorização para apresentar os resultados deste estudo em 

eventos acadêmicos, como também, sua autorização para apresentar os resultados deste 

estudo em publicações cientifica. A pesquisa será baseada na aplicação de um questionário 

contendo questões objetivas e dissertativas com tempo de duração máximo de duas horas 

(dois períodos aula). Os dados serão utilizados para fomentar a elaboração do Trabalho de 

Conclusão do Mestrado em Ensino de Ciências e Educação Matemática, junto a 

Universidade Estadual da Paraíba – UEPB. A participação é opcional e confidencial. 

Portanto, não existe qualquer possibilidade de identificação do participante durante a 

transcrição dos dados, na apresentação dos resultados ou mesmo através de publicações 

de artigos técnicos científicos. Se você tiver alguma dúvida relacionada à pesquisa, pode 

utilizar os canais disponibilizados neste documento.  

 

Diante do exposto, declaro que fui devidamente esclarecido (a) e dou o meu consentimento 

para participar da pesquisa e para publicação dos resultados. Estou ciente que receberei 

uma cópia deste documento.  

__________________________________ 

(Assinatura do Participante da Pesquisa)  

 

Caso necessite de maiores informações sobre o presente estudo, pode entrar em contato 

com o endereço eletrônico: eduardops25@hotmail.com ou pelos telefones: (83) 9800-1868 – 

(83) 9192-0368. 

Atenciosamente, 

___________________________________________ 

Pesquisador Responsável 

Campina Grande, _____ de novembro de 2015 

 

 

mailto:eduardops25@hotmail.com
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ANEXO A – EMENTA DA DISCIPLINA DE BIOLOGIA  1º, 2° E 3º ANO-PROEJA 
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ANEXO B – EMENTAS DAS DISCIPLINAS DO TÉCNICO EM AGROPECUÁRIA  
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