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RESUMO: 

Recentemente no Brasil, temos visto algumas ações no âmbito das políticas públicas para a 

Educação Profissional na modalidade de Educação de Jovens e Adultos.   O PROEJA FIC- 

Programa de Formação Inicial e Continuada de Educação Profissional Integrada a modalidade 

EJA em nível fundamental, ocupa lugar de relevância dentro deste novo cenário da educação 

de Jovens e Adultos. O referido programa tem como pressuposto a articulação entre educação 

profissional e a elevação da escolaridade, voltado para a classe trabalhadora. Neste 

manuscrito apresentamos a experiência vivida pelos educadores deste programa, que  efetivou 

em parceria com o Instituto Federal Farroupilha Câmpus São Borja e o município  Sede  do 

Câmpus, especificamente a escola Municipal Vicente Goulart. 

Palavras–chaves: Educação profissional, escolarização, PROEJA FIC 

A Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, tem 

conquistado espaço (árduo) nas políticas públicas, no âmbito do governo federal. Este artigo 

traz um pequeno relato do Programa de Formação Inicial e Continuada de Educação 

Profissional Integrada a modalidade EJA em nível fundamental – PROEJA FIC com 

qualificação em Auxiliar de Cozinha, Pesca Artesanal de água doce que acontece em 

Santiago,  e São Borja, municípios   da região de abrangência do referido Câmpus. 
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Primeiro trago ao leitor, a concepção do programa, segundo a SETEC/MEC
5
, e 

as articulações com o mundo do trabalho, segundo o documento base (2006) o diálogo como 

saber do educando trabalhador; o respeito aos tempos e espaços de aprendizagem 

diferenciados. Também, pontuo a trajetória de construção do trabalho, o caminho trilhado 

pelos professores na implantação de uma proposta que tem o viés da educação popular, tendo 

como princípio fundante o diálogo e a escuta densa da comunidade local. O texto mistura-se 

com os referenciais utilizados na efetivação da proposta. 

 

I PROEJAFIC- Pesca Artesanal de água doce 

1.1 Um pouco da Concepção do PROEJAFIC 

 

O documento base deste Programa deixa claro a importância do respeito às 

trajetórias construídas ao longo da vida pelos sujeitos do processo, assim como pontua a 

necessidade, a partir das vivências, pensar possibilidades de interferência na realidade dos 

envolvidos. 

A educação profissional, no programa vem articulada com a elevação da 

escolaridade, tendo o trabalho como princípio educativo, categoria fundamental, neste 

processo. O documento base (2006, p.25), deixa explicita esta intencionalidade: “[...] essa 

formação pressupõe a apropriação de conhecimentos teóricos e práticos, científicos e 

tecnológicos, do conceito de trabalho como princípio educativo e da cultura técnica articulada 

à cultura geral”. 

Para dar conta desta articulação, os cursos têm proposta de uma carga horária 

de no mínimo 1200 horas para a formação geral e 200 para a formação profissional. O 

Decreto nº 5.154/2004 propõe a integração entre esses campos educacionais, aqui tidos como 

profissional e formação geral, no sentido de potencializar a reparação da divida social para 

com os sujeitos desta modalidade, deixando de lado o sentido compensatório, buscando a 

formação integral do cidadão. 

 

1.2 PROEJAFIC e o mundo do trabalho 

                                                           
5
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Profissionais qualificados com elevada escolarização, é cada vez mais 

exigência de uma sociedade que tem crescido economicamente e tecnologicamente, nesta 

última década, como é o caso do Brasil, para inserir-se no mercado global. 

Neste contexto que os trabalhadores estão retornando aos bancos escolares, na 

busca da elevação da escolaridade e da qualificação profissional, sentindo-se pressionados 

pela exigência do mercado de trabalho. Tem no retorno à escola uma das alternativas para 

assegurar, melhorar, o emprego e as condições de vida.  Segundo o Documento Base do 

PROEJAFIC (2007), a maioria das pessoas jovens e adultas que retornam à escola trazem 

uma história marcada por repetências e interrupções na trajetória escolar, por diferentes 

motivos; dificuldades financeiras, horários de trabalho, questões familiares, assim como a 

falta de adaptação à vida escolar; inadequação à proposta pedagógica da escola, a dupla ou 

tripla jornada de trabalho; entre tantos outros fatores. 

Diante dessa realidade, a integração da Educação Profissional/Formação Inicial 

e Continuada com o ensino fundamental na modalidade Educação de Jovens e Adultos, visa 

contribuir para a melhoria das condições de inserção social, econômica, política e cultural dos 

jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental. Assim, essa nova possibilidade 

educativa considera as especificidades do mundo do trabalho, mas não se restringe a elas. 

(MEC. 2007, p. 20) 

O Programa Nacional de Educação Profissional Integrada à Educação Básica 

na Modalidade Jovens e Adultos – Formação Inicial e Continuada (PROEJA FIC),  parte da 

REDE CERTIFIC , é um espaço  inicial para que o trabalhador possa elevar sua escolaridade, 

percorrendo seu itinerário formativo nos diferentes níveis de  ensino (básico e superior), e ao 

mesmo tempo ter uma qualificação profissional inicial. 

O que se aspira é uma formação que permita a mudança de perspectiva de vida 

por parte do aluno; a compreensão das relações que se estabelecem no mundo do qual ele faz 

parte; a ampliação de sua leitura de mundo e a participação efetiva nos processos sociais. 

Enfim, uma formação plena. Para tanto, o caminho escolhido é o da formação profissional 

aliada à escolarização, tendo como princípio norteador a formação integral. (MEC. 2007) 

Historicamente, há uma separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, 

categorias que no PROEJA FIC, estão articuladas e integradas, servindo de instrumento na 

construção do itinerário formativo do trabalhador que retorna aos bancos escolares.  

Esta dicotomia entre trabalho manual e intelectual tem uma estreita relação, 

que segundo Mészáros (2006), a educação no sistema capitalista, está ligada aos processos 

sociais, salienta que tem duas funções principais: “1) a produção de qualificação necessária 
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para o funcionamento da economia, 2) a formação de quadros e a elaboração dos métodos de 

controle político” (Mészáros, 2005, p.275).  

A produção da qualificação necessária para o funcionamento da economia, diz 

respeito às demandas apresentadas pelo mercado de trabalho, função esta que à instituição 

escola, ou os programas de escolarização na sociedade capitalista tem mantido seu foco, na 

maioria das vezes somente para satisfazer esta demanda, dar conta assim dos postos de 

trabalho com a qualificação técnica. A outra função diz respeito ao controle político, uma 

educação que possa dar conta deste “controle”, com o propósito de manter a hegemonia do 

capital.  

O referido programa, pauta deste artigo, tem a intencionalidade de trabalhar 

com a formação integral do sujeito, numa proposta que tencione a integração entre o trabalho 

manual e o trabalho intelectual, utilizando a qualificação deste programa - Auxiliar de 

Cozinha aliado à escolarização.  A intenção é que o sujeito tenha possibilidade de ser um 

profissional qualificado e um cidadão ativo, características que devem estar interligadas na 

totalidade do sujeito protagonista do processo. 

 

II  O CAMINHO TRILHADO  

O caminho percorrido pelos docentes e discentes deste programa de elevação 

de escolaridade aliada a qualificação profissional, teve momentos de diálogo, de escuta densa, 

de pesquisa e de muitas discussões em relação ao planejamento e execução da proposta em 

sala de aula. Houve momentos de ápice (sucesso, em que TODOS estavam empolgados e 

acreditando na proposta), e de descrença no trabalho (por diferentes motivos como: o 

desinteresse de alguns educandos, a desistência de outros por motivos diversos, o acúmulo de 

trabalho dos educadores etc..). Posso dizer que a boniteza deste processo todo, foi chegar ao 

equilíbrio, aos momentos de reflexão para uma nova ação e assim sucessivamente. 

Iniciamos um trabalho de formação continuada dos educadores, com 

periodicidade mensal. A proposta baseou-se na intencionalidade dialógica, na busca da 

situação limite vivenciadas pelos sujeitos educandos, investigando o universo temático 

daquele grupo e/ou comunidade. 

 O momento deste buscar é o que inaugura o diálogo da educação 

como prática da liberdade. É o momento em que se realiza a 

investigação do que chamamos de universo temático do povo ou o 

conjunto de seus temas geradores. (FREIRE, 1989, p.8 7 ) . 
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O exercício do diálogo pode ser visto, no momento da pesquisa, o 

conhecimento mais aprofundado da realidade dos sujeitos, homens e mulheres, através da 

escuta densa das falas dos educandos, das conversas informais com os educadores, das 

questões apontadas na realização da técnica do mapa da vida como: a infância, família, 

relações de gênero, políticas públicas, entre outras. 

A sistematização destes momentos foi realizada no coletivo com o grupo dos 

educadores envolvidos no processo. 

O resultado desta sistematização transformou-se em material riquíssimo, para a 

organização do tema gerador e da redução temática (rede). 

 

O que se pretende investigar, realmente, não são os homens, como se 

fossem peças anatômicas, mas o seu pensamento-linguagem referido à 

realidade, os níveis de sua percepção desta realidade, a sua visão do 

mundo em que se encontram envolvidos seus “temas geradores”. 

(FREIRE, 1989, p. 88). 

 

O tema gerador partiu da fala dos educandos recheadas de significado, ligadas 

ao mundo do trabalho. Foram selecionadas 10 falas e feita à análise de cada uma. Segundo 

Gouvêa da Silva (2007), os temas geradores podem situar-se em círculos concêntricos que 

vão do geral ao particular, contemplando questões nacionais, regionais e locais. Ficando então 

o tema gerador para esta turma: “Eu trabalhava muito, não tinha liberdade para trabalhar com 

os amigos.” 
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A partir da escolha do tema gerador, foi discutido o contra tema que é a “visão 

do educador”. A valorização do estudo como possibilidade de melhoria da “qualidade de 

vida”. Ainda neste momento inicial da montagem da escolha do tema gerador, a grande 

questão geradora deste processo foi: Quais os fatos que marcaram a sua infância. A questão 

geradora é importante para as intervenções a serem realizadas e refletidas pelos educadores e 

educandos. Buscou-se neste sentido discutir questões referentes ao conceito de infância e de 

juventude. 
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O próximo passo dado foi a organização dos conhecimentos a serem 

trabalhados pelos eixos, nos quais a interdisciplinaridade é contemplada. Neste processo 

foram observadas as categorias apresentadas (elementos desencadeadores e da estrutura) na 

rede temática, como os elementos da realidade macro, meso e micro. As redes temáticas 

trazem reflexões sobre a realidade em movimento das comunidades e auxiliam, segundo 

Gouvêa da Silva (2007, p.13), 

 

[...] facilitar a seleção de objetos de estudo contextualizados na 

realidade local e na macro organização social, estabelecendo 

totalizações, sempre parciais, que permitam relacionar falas e 

concepções da comunidade às dos educadores populares, aspectos da 

realidade local a elementos da infra-estrutura social mais ampla, a 

realidade próxima à distante, explicitando conflitos culturais, tensões 

entre conhecimentos e contradições sociais; 

 

Vou exemplificar uma pequena parte do desdobramento da rede temática, que 

contempla a interdisciplinaridade e atividade de sala de aula, denominamos este processo de 

“detalhamento”: 
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Desta forma organizamos todo o trabalho de maneira coletiva, nas reuniões de 

formação dos educadores. 

Um dos momentos importantes desse processo, sem sombra de dúvida, foi 

quando fomos “devolver” a pesquisa sistematizada em tema gerador e na rede para os 

educandos, explicando de onde tiramos as falas. Foi emocionante, as mulheres e homens da 

turma se reconhecendo nas falas, sentindo-se importantes e partes nessa construção.  

 

 A Guisa de Conclusão: 

 

Estou longe de chegar a uma conclusão, mas vou pautar algumas questões que 

na minha leitura de mundo e desta ação toda, arrisco-me a esboçar. Primeiro ressalto que 

temos muito que aprender e melhorar neste movimento de construção coletiva e da pesquisa 

da realidade, por outro lado é preciso salientar o comprometimento dos educadores do 
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PROEJA FIC de Santiago na construção deste processo, o encantamento, o desgaste 

apresentado em alguns momentos, consolidaram esta proposta de trabalho, que tem se 

estendido para além do referido programa. Outro aspecto que vale ressaltar é a motivação dos 

educandos em relação a sua redescoberta enquanto sujeitos que ocupam um espaço na 

sociedade em que se encontram inseridos. 

Ouso afirmar que apesar das suas contradições, o programa e o trabalho 

realizado no PROEJA FIC - Auxiliar de Cozinha de Santiago desencadeou um movimento de 

protagonismo destes sujeitos no município e de empoderamento dos seus direitos de 

cidadania, assim como a conscientização do seu papel no desenvolvimento da sociedade 

daquele município. 
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