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RESUMO

Esta  pesquisa  tem  o  objetivo  de identificar  caminhos  para  a  utilização  do  potencial 
estratégico  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TIC),  tendo  em  vista  a 
construção  do  currículo  integrado no  âmbito  do  Programa  Nacional  de  Integração  da 
Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de Educação de jovens e 
adultos  (PROEJA).  Diante de tal  desafio,  buscou-se,  numa primeira  etapa da pesquisa, 
compreender criticamente os significados  de integração,  currículo e a  presença/papel das 
tecnologias  no  currículo,  especificando  como são considerados  no  documento  base  do 
PROEJA, voltado à  educação profissional técnica de nível médio/ensino médio e no plano 
de curso Técnico em qualidade, na modalidade PROEJA, do campus São Paulo do Instituto 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Numa segunda etapa, buscou-se 
criar  um  contexto  crítico  colaborativo  junto  ao  professor  de  Informática  do  curso 
investigado, atividade expandida aos demais docentes, na busca de compartilhar sentidos e 
construir novos significados sobre a integração das tecnologias ao currículo do referido 
curso.  Os  aportes  teórico-metodológicos  da  pesquisa  apresentam  características  de 
bricolagem: para realização da análise documental,  lançou-se mão de mapas temáticos 
com  suporte  na  tecnologia  e  contribuições  bakhtinianas;   bem  como  de  princípios  e 
procedimentos da Pesquisa Crítica de Colaboração, para o desenvolvimento e análise da 
interação junto aos sujeitos da pesquisa. A análise do documento base aponta para a defesa 
de uma educação integradora da educação básica  com a educação profissional, contendo 
referências,  de caráter  crítico,  ao papel  das tecnologias na sociedade e no currículo.  A 
análise do plano de curso apresenta referências à integração e ao uso de tecnologias, sem 
destaque  à  operacionalização  do currículo  integrado e  ao  papel  das  TIC.  A análise  da 
interação com os sujeitos da pesquisa aponta diversos sentidos e significados relacionados 
à integração das TIC ao currículo do curso investigado. A investigação crítico-colaborativa 
realizada  junto  ao  professor  de  Informática  apontou  para  a  pertinência  de:  articular  o 
trabalho  com  conhecimentos  teóricos  e  práticos  ao  abordar  as  TIC  e  oportunizar  aos 
educandos um papel ativo no processo de construção de conhecimentos. Como desafios 
identificou-se  a  necessidade  de:  repensar  a  relação  professor-aluno,  conhecer  novas 
metodologias voltadas ao ensino-pesquisa-ensino e práticas curriculares vivenciadas nas 
demais  disciplinas  do curso.  Este  último desafio  conduziu  a  expansão da atividade  de 
pesquisa  aos  demais  docentes  do  curso,  que  apontou  sinais  de  integração  das  TIC ao 
currículo em diversas disciplinas em que eram utilizados: aplicativos e softwares; áudios, 
vídeos,  animações,  materiais  didáticos  disponíveis  na  rede;  ambiente  virtual  de 
aprendizagem integrado às aulas e pesquisas na Internet. Para aprimoramento de tais sinais 
de  integração  levantou-se  a  possibilidade  de:  parcerias  entre  o  trabalho  das  diversas 
disciplinas  e  a  disciplina  Informática;  envolvimento  da  equipe  técnica  no  processo; 
organização de um ambiente virtual de aprendizagem para o PROEJA; intercâmbios com 
alunos  de  outros  campi da  rede  federal;  produção  de  um espaço  virtual  para  publicar 
percursos e resultados de projetos desenvolvidos no curso. Diante de tais possibilidades, 
foram levantadas  dificuldades relacionadas à dinâmica de atribuição de aulas e à  falta de 
reuniões de professores por curso. Como dificuldade-possibilidade levantou-se a criação de 
espaços  de  interlocução  dos  professores  do  PROEJA,  atividade  necessária para  que  a 
integração curricular e das TIC ao currículo possam se realizar no referido curso.

Palavras-chave: currículo integrado, integração das tecnologias ao currículo, Educação de 
Jovens e Adultos, PROEJA, Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica.



                           ABSTRACT                                         
                                                                    
This  research  aims  to  identify  ways  to  use  the  strategic  potential  of  information  and 
communication technologies (ICT) in order to build an integrated curriculum within the 
National Program for Integration of Professional Education with Basic Education, in the 
form of youth and adults Education (PROEJA). Before this challenge, it was sought in a 
first stage of research to critically understand the meanings of integration, curriculum and 
the presence / role of technology in the curriculum, specifying how they are considered in 
the base document of PROEJA, directed to technical professional education at  average 
level / high school and the technical quality course plan, in the PROEJA form, from the 
São Paulo's campus of the Federal Institute of Education, Science and Technology of São 
Paulo.In a second stage, it was sought to create a critical collaboration context with the 
teacher of the investigated Computing course. This activity was expanded to other teachers 
in search of ways to share and build new meanings on the integration of technology into 
the curriculum of this course.The theoretic-methodological contributions of this research 
present characteristic of bricolage: to perform the documents analysis, it  was employed 
thematic maps to support bakhtinian's technology and contributions, as well as principles 
and procedures of the Critical Research Collaboration to the development and analysis of 
the interaction along with the research subjects.The analysis of the base document points to 
the defense of an integrating education of basic education and professional education, with 
references of critical character, to the role of technology in society and in the curriculum. 
The  analysis  of  the  course  plan  introduces  references  to  the  integration  and  use  of 
technologies with little emphasis on the operationalization of the integrated curriculum and 
the role of ICT.The analysis of the interaction to the subjects of research shows diverse 
meanings related to the integration of ICT into the curriculum of the investigated course. 
The critical-collaborative research conducted with the Computing teacher pointed to the 
relevance of: articulate the work with both theoretical and practical knowledge in dealing 
with ICT and create active role opportunities in the process of knowledge construction for 
the  learners.  In  terms of  challenges  it  has  been identified the need for:  reconsider  the 
teacher-student  relationship,  cognize  new  methodologies  aimed  at  teaching-research-
teaching  curriculum  and  other  curriculum  practices  experienced  in  the  other  course 
disciplines.This last challenge conducted the expansion of the research activity to the other 
teachers of the course, which showed signs of integrating ICTs to the curriculum of several 
disciplines in which they were used: applications and software, audio, video, animations, 
teaching materials  available  on the web;  virtual  learning environment  integrated to  the 
classroom and research on the Internet. To improve such signals of integration it was raised 
the possibility of: partnerships between the work of the various disciplines and Computing 
discipline;  involvement  of  technical  staff  in  the  process,  the  organization  of  a  virtual 
learning environment for PROEJA; exchanges with students from other federal campuses, 
creation of a virtual space to publish routes and results of projects developed in the course. 
Before these possibilities, there were raise the difficulties related to the dynamic of class 
allocation and the lack of staff meetings per course. As a difficulty-possibility, there was 
raised the creation of spaces for dialogue between PROEJA teachers, a required activity to 
fulfill the integration of ICT and the curriculum in the mentioned course.

Keywords: integrated curriculum, integration of technology into the curriculum, Youth 
and  Adults  education,  PROEJA,  the  Federal  Network  of  Vocational  and  Technologic 
Education.
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INTRODUÇÃO

Neste capítulo introdutório são apresentados, primeiramente, os caminhos  condutores 

da investigação sobre tecnologias da informação e comunicação (TIC) no Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica no segmento ensino Médio, 

na modalidade de educação de jovens e  adultos  -  o  PROEJA nível  médio.  Num segundo 

momento, há a apresentação inicial das origens, bases legais, frentes de atuação, números de 

matriculados, recursos investidos e ações de apoio ao desenvolvimento do PROEJA. O intuito 

é  tecer  um  panorama  do  Programa  para  se  trabalhar  em  toda  a  tese,  seja  na  revisão 

bibliográfica, seja na pesquisa de campo. Na sequência, é narrado como se deram os primeiros 

contatos  com os  sujeitos  envolvidos  com o PROEJA na ótica  de conhecer  propostas  que 

contemplassem  as  TIC  no  currículo  dos  cursos  desenvolvidos.  A  seguir,  delimita-se  o 

problema  a  ser  investigado,  anunciam-se  os  objetivos  traçados,  as  perguntas  que 

operacionalizam a pesquisa e as escolhas metodológicas realizadas. Por fim, é apresentado o 

fio condutor do trabalho e uma visão geral da organização dos capítulos.

OS ANTECEDENTES QUE CONDUZIRAM A PESQUISADORA À INVESTIGAÇÃO

O  presente  trabalho  surge  como  mais  uma  página  de  uma  trajetória  pessoal  e 

profissional  marcada pela  identificação com a educação de jovens e  adultos  (EJA),  como 

causa política, social e ética.  

Minha atuação na EJA começou em 1987. Recém-formada no Magistério, comecei a 

atuar  num curso  desenvolvido  por  voluntários,  numa  comunidade  coordenada  por  padres 

dominicanos,  situada num bairro de classe média da cidade de São Paulo,  que procurava 

trabalhar à luz da proposta de Paulo Freire e vivenciar a chamada Teologia da Libertação1. Ao 

revisitar  a  história  que  pude  construir,  percebo  que,  guardadas  as  devidas  proporções, 

compartilho a experiência relatada por Freire na última entrevista que concedeu (FREIRE, 

1997a, 1997b), em que afirma que quanto mais se aproximava das classes populares, quanto 

mais lia Marx, mais se identificava com Cristo, a quem chamou de “meu camarada”. Em 

minha trajetória também esteve presente uma fé pautada numa leitura materialista histórica da 

tradição judaico-cristã, que acabaria marcando o modo como busco olhar para a educação e 

1
 Trata-se de uma teologia nascida na América Latina, nas décadas de 60 e 70, voltada para o processo de libertação do povo empobrecido,  

por meio da práxis nas comunidades eclesiais de base, comprometidas com as lutas dos movimentos populares.
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para a realidade. Sob esta ótica, ao refletir - sobre a presença das tecnologias da informação e 

comunicação;  a educação de jovens e adultos;   a rede federal  de educação profissional  e 

tecnológica;  esta própria tese -  é impossível não pensar em questões-chave repetidas por 

Paulo Freire: por que, para que, a que e a quem servem tais realidades? Fisgada pela reflexão 

crítica e pela esperança de que mudar é difícil, mas é possível, encontro-me convencida de 

que  nos  cabe,  como  pesquisadores,  empreender  investigações  alinhadas  a  uma  atividade 

crítico-transformadora. 

Dando prosseguimento à recapitulação da minha trajetória pessoal e profissional em 

relação à EJA e, posteriormente, às tecnologias da informação e comunicação, quero ressaltar 

a importância que teve em minha formação o Centro de Formação de Educação Popular, o 

CEPIS, que compunha o Instituto Sedes Sapientiae no final dos anos 80, onde aprendi, para 

muito além de trabalhar com temas geradores, o que significava a educação popular.  Em 

1988, contra todas as previsões das pesquisas de opinião, eis que tínhamos Luiza Erundina, 

como  Prefeita  da  maior  capital  do  país,  e  Paulo  Freire,  como  Secretário  Municipal  da 

Educação. Foi um período bastante significativo, marcado pela riqueza dos debates políticos e 

pedagógicos no interior do Movimento de Alfabetização de São Paulo, o MOVA-SP.

Em 1993, ingressei no Curso de Pedagogia da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo  (PUC-SP)  e,  naquele  mesmo  ano,  comecei  a  participar  do  Núcleo  de  Trabalhos 

Comunitários (NTC) dessa Universidade, coordenado pela professora Dra. Maria Stela Santos 

Graciani. No NTC, tive muitas oportunidades de buscar construir uma práxis como educadora 

popular, tendo como base o que estudava na graduação. Atuei como educadora e coordenadora 

em  diversas  iniciativas  voltadas  à  alfabetização  de  jovens  e  adultos  em  comunidades, 

empresas  e  junto  a  organizações  não-governamentais  e,  por  fim,  como  formadora   de 

educadores em São Paulo e também em municípios de outros Estados. Além da formação 

recebida  no  Curso  de  Pedagogia,  marcada  pela  perspectiva  crítica  e  engajada  na 

transformação da realidade,  o NTC proporcionou-me diversas oportunidades de formação, 

dentre as quais se destacou o Curso de Formação do Educador Popular da PUC-SP. Este curso 

teve  seu  currículo  planejado  por  professores  de  diversos  setores  da  Universidade,  o  que 

resultou  num  programa  de  600  horas,  que  contemplava  módulos  que  versavam  do 

Autoconhecimento  a  Políticas  Públicas  voltadas  à  criança  e  ao  adolescente,  da  Educação 

Ambiental à Sexualidade, da Prevenção às drogas à Metodologia da Alfabetização – para citar 

algumas das discussões contempladas. O perfil dos participantes era riquíssimo: a maioria era 

formada por educadores das comunidades da periferia da Capital  e Grande São Paulo, da 

sociedade  civil  organizada,  dos  movimentos  populares,  formados  na  luta,  nas  ruas,  nos 
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sindicatos, nas pastorais, nas situações-limite com as quais se costumam deparar crianças e 

adolescentes brasileiros empobrecidos. A proposta do Curso teve continuidade por diversos 

anos na PUC-SP e sua proposta redesenhada e desenvolvida na República do Cabo Verde. 

Incentivada e apoiada pela professora Stela Graciani, participei de um grupo que desenvolveu 

uma pesquisa de iniciação científica sobre o perfil dos participantes e o currículo do mesmo. 

Se  em 1987 nasceu a  educadora  de  EJA,  em 1995 encontram-se  os  primeiros  passos  da 

pesquisadora na área de Currículo.

Questionamentos específicos  sobre quais  seriam os  caminhos para a  utilização das 

TIC, como instrumento pedagógico na EJA, começaram a surgir em 1997. O interesse dos 

educandos de EJA - que participavam de programas que então coordenava no NTC - em 

interagir  com o  computador,  conduziu-me ao  II  Seminário  de  Informática  em Educação, 

coordenado pela professora Dra. Maria Elizabeth Almeida.  Este seminário concretizou minha 

opção  de  fazer  o  curso  de  especialização  Tecnologias  Interativas  Aplicadas  à  Educação, 

promovido  pela  Coordenadoria  Geral  de  Especialização,  Aperfeiçoamento  e  Extensão 

(COGEAE) da PUC-SP, o qual culminou na produção da monografia intitulada “A introdução 

do computador na Educação de jovens e adultos”. Perguntava-me na ocasião: haveria mesmo 

justificativa para introduzir o computador no processo de alfabetização de jovens e adultos? O 

computador  poderia  ser  um instrumento  pedagógico  na  construção de  conhecimento  e  de 

cidadania nesse processo? Neste caso, como inseri-lo de modo que os objetivos de construção 

do conhecimento e cidadania fossem atingidos? Quais seriam os passos metodológicos para a 

introdução do computador na EJA?

A partir de 1998, comecei a atuar na equipe de coordenação do Colégio Mary Ward, 

situado na zona leste da cidade de São Paulo, junto aos segmentos de educação infantil e 

ensino  fundamental.  Engajei-me  como  voluntária  no  Curso  de  EJA,  desenvolvido  pelo 

Colégio,  no  qual  havia  algumas  atividades  em  que  o  computador  era  utilizado  como 

instrumento pedagógico. Foi no contexto de trabalho na EJA do referido colégio, em 2002, 

que reencontrei a professora Maria Elizabeth Almeida. Naquele momento, o Programa de Pós-

Graduação  em  Educação:  Currículo  da  PUC-SP estava  voltado  para  a  reflexão  sobre  o 

Movimento  de  Alfabetização  e  Inclusão  Digital,  o  MOVA  Digital  coordenado  pelos 

professores doutores  Fernando José de Almeida e Maria  Elizabeth Almeida.  Uma mãe de 

alunos do Colégio, que era então mestranda nesse programa de pós-graduação, promoveu o 

contato  entre  a  equipe  do  Colégio  e  a  Universidade.  Alguns  pós-graduandos  foram 

mobilizados para acompanhar  a experiência  da EJA no Colégio.  O encontro com pessoas 

dispostas a pesquisar a presença do computador na EJA despertou o desejo de ingressar no 
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Mestrado e retomar os estudos sobre a questão. Fui aceita no grupo de pesquisa e a professora 

Maria  Elizabeth  Almeida  passou  a  orientar  o  meu  inquieto  percurso  de  educadora 

pesquisadora. Como educadora, havia o empenho e o desejo de que as ações fossem bem 

sucedidas, capazes de ir ao encontro dos sentidos que os educandos atribuíam à presença do 

computador no seu processo de alfabetização. Como pesquisadora, cabia um olhar analítico 

rigoroso capaz de espantar-se, de admirar, de observar, registrar e refletir sobre os sentidos 

que acompanhavam o uso do computador durante o percurso.

Duas perguntas de pesquisa me moviam no Mestrado: i) Quais os sentidos atribuídos 

por  educandos  de  EJA ao  computador  numa  prática  pedagógica  que  o  utilizava  como 

instrumento  pedagógico?  ii)  Quais  caminhos  para  o  uso  do  computador  poderiam  ser 

vislumbrados  a  partir  dos  sentidos  atribuídos  pelos  educandos  à  experiência?  Como 

educadora-pesquisadora  estava  muitíssimo  interessada  em  ouvir  a  voz  dos  educandos  e 

acreditava  que,  ao  ouvi-los,  poderiam  ser  criados  caminhos  pedagógicos  voltados  ao 

desenvolvimento  da  curiosidade,  criticidade,  criatividade  e  exercício  da  cidadania  dos 

educandos. 

As  ações  e  falas  dos  educandos  de  84  sujeitos  de  pesquisa,  com os  quais  houve 

interação de agosto de 2002 a dezembro de 2004, permitiram identificar quinze diferentes 

sentidos atribuídos pelos educandos ao computador, visto como um instrumento: importante, 

com o qual desejavam interagir, de pesquisa e informação, de aprendizagem, de conhecimento 

de  mundo,  de  entretenimento,  de  comunicação,  de  facilitação  de  tarefas,  de  trabalho, 

disparador de emoções e reações, que desejam possuir, causador de desemprego, controlador 

da vida financeira, de aprimoramento da própria escrita (sentido que emergiu nos educandos 

durante a pesquisa) e, por fim, para alguns, o computador como algo que não deveria fazer 

parte daquele momento da própria trajetória.  A partir da análise de cada um dos sentidos 

acima citados, foram vislumbrados caminhos para futuras ações. Dentre diversas reflexões, 

identificou-se a necessidade de: fomentar espaços de reflexão sobre a influência da tecnologia 

na  sociedade  contemporânea,  cultivar  um  olhar  atento  e  crítico  dos  educadores  e  dos 

educandos  frente  à  questão,  incentivar  a  experiência  de  empoderamento  dos  educandos, 

identificar jogos adequados ao perfil dos educandos, promover interação entre grupos de EJA 

e inclusão digital, reivindicar políticas públicas para o setor, buscar acolher e dialogar com os 

sentidos enunciados pelos educandos na prática educativa (FERNANDES, J., 2005).

Assim, a presente pesquisa de Doutorado, também sob a orientação da professora Dra. 

Maria Elizabeth Almeida, tem o objetivo de dar continuidade à investigação em relação à 

presença das TIC na EJA, focalizando como se coloca a questão da integração das tecnologias 
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ao currículo no PROEJA, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Quando tive contato com a 

proposta do PROEJA no IX Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste, em 2009, 

ao ouvir a comunicação oral da professora Dra. Edna Castro de Oliveira e de pós-graduandos 

da  Universidade  Federal  do  Espírito  Santo  –  Desafios  do  atendimento  a  demandas  da 

educação  profissional  de  jovens  no  campo  no  contexto  do  PROEJA-ES  (OLIVEIRA; 

BARBOSA FILHO; SANTOS, 2009) - interessei-me em conhecer o Programa mais de perto. 

Na maioria das vezes, o que percebemos na História da EJA são programas rápidos, 

aligeirados, em que o Estado delega a terceiros a implementação das propostas.  Desta forma, 

chama a atenção um programa que tem por objetivo promover uma formação que integra a 

educação básica à profissional, com a participação da Rede Federal de Educação Profissional 

e Tecnológica.

A seguir,  encontra-se  uma  breve  apresentação  das  origens,  base  legal,  frentes  de 

atuação e ações de apoio ao desenvolvimento do PROEJA, informações acompanhadas por 

alguns dados quantitativos que indicam as dimensões do Programa, a fim de que se possa 

compreender o cenário da pesquisa. 

PALAVRAS INICIAIS SOBRE O PROEJA

O  PROEJA  deve  ser  compreendido  como  fruto  de  uma  sequência  de  ações 

desencadeadas pelo governo federal nos quadriênios 2003-2006 e 2007-2010, no sentido de 

retomar a oferta integrada da educação profissional e ensino médio. Situa-se dentre outros 

programas da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação 

(SETEC),  originados  no  período  acima  citado:  Expansão  da  Rede  Federal de  Educação 

Profissional,  Científica e Tecnológica;  e-Tec Brasil,  voltado ao ensino técnico a distância; 

Brasil  Profissionalizado,   catalisador  das  iniciativas  de  ampliação  da  oferta  de  cursos 

profissionalizantes  em  nível  médio,  mediante  o  incentivo  à  expansão  de  matrículas  em 

educação profissional, nas redes federal e estaduais e da  Rede Certific, programa voltado à 

certificação de saberes adquiridos ao longo da vida. 



23

Origens, base legal e frentes de atuação

As discussões específicas em torno da possibilidade de a Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica atuar junto ao público de EJA passaram a compor as pautas de 

discussão, a partir de 2003, no Seminário Nacional de Educação Profissional e Tecnológica 

“Ensino Médio: Construção Política”. Em 2004, esse Seminário foi sucedido por encontros 

nacionais de educação profissional que culminaram na publicação do documento Proposta em 

discussão:  Políticas  Públicas  para  a  Educação  Profissional  e  Tecnológica 

(BRASIL/MEC/SETEC,  2004).  O  referido  documento  apresentava  o  compromisso  com a 

redução das desigualdades sociais, como um de seus princípios; a articulação da educação 

profissional com a educação básica, como um de seus pressupostos específicos; e a educação 

de jovens e adultos, como uma de suas linhas estratégicas.  No subtópico 1.3.2., aborda-se, 

com  maior  detalhamento,  como  a  legislação  relativa  ao  ensino  médio  expressa  forças 

dominantes  na  história  da educação brasileira  contemporânea.  Neste  capítulo introdutório, 

para  que  se  possa  ter  uma  visão  geral  do  PROEJA,  vale  destacar  que  o  mesmo  é  um 

desdobramento da promulgação do Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004 (BRASIL, 2004). 

Tal decreto foi um marco, pois ao revogar o Decreto 2.208 de 17 de abril de 1997 (BRASIL, 

1997),  o  mesmo  forneceu  a  base  legal  para  a  retomada  da  articulação  entre  educação 

profissional e ensino médio, em consonância com o art. 36 da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 (BRASIL, 1996).

 Nesse  contexto,  a promulgação  da  Portaria  2.080,  de  13  de  junho  de  2005 

(BRASIL/MEC/SETEC, 2005a) estabeleceu as primeiras diretrizes para a oferta de cursos de 

educação profissional de forma integrada aos cursos de ensino médio, na modalidade EJA, no 

âmbito dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), Escolas Técnicas Federais, 

Escolas  Agrotécnicas  Federais  (EAFs)  e  Escolas  Técnicas  Vinculadas  às  Universidades 

Federais. Quanto à projeção de crescimento dos cursos de educação profissional integrada ao 

ensino médio, na modalidade de jovens e adultos nas instituições federais, a referida Portaria 

prescrevia que:

Art.  2º  Os cursos de educação  profissional  integrada ao ensino médio,  na modalidade  de  jovens e 
adultos, serão ofertados obedecendo as seguintes proporções:
I – em 2006, dez por cento do total das vagas de ingresso;
II – em 2007, vinte por cento do total das vagas de ingresso.
§ 1º  A referência para as vagas de ingresso é o ano de 2005.
§  2º  Em  2007,  as  metas  fixadas  neste  artigo  serão  reavaliadas  para  o  estabelecimento  dos  
percentuais  a serem aplicados a partir de 2008.

A Portaria 2.080 foi recebida com resistência pelos que viam o crescimento da EJA na 
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Rede Federal como uma ameaça à sua reconhecida qualidade de ensino e com questionamento 

por aqueles que estavam de acordo com o atendimento do público de EJA na Rede,  mas 

discordavam dos encaminhamentos do processo: a carência de legalidade da Portaria 2.080 

diante da autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar 

dos  CEFETs;  a  falta  de profissionais  preparados  de imediato  para  o  Programa e  o  prazo 

exíguo para alcance das metas colocadas (MOURA, 2005, 2008). 

Poucos dias após a publicação da referida portaria, é promulgado o Decreto Federal 

5.478  de  24  de  junho  de  2005  criando  oficialmente  o  PROEJA  (BRASIL,  2005a). 

Originalmente,  PROEJA significava Programa de  Integração da Educação Profissional  ao 

Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Sob a primeira denominação, 

voltava-se  exclusivamente para  cursos  que  promovessem  a  integração  da  educação 

profissional - seja como formação inicial e continuada, seja como educação profissional de 

técnica de nível médio - com o ensino médio, tendo como base única a rede de instituições 

federais de educação tecnológica. 

O Decreto 5.478 continuou a provocar resistências e questionamentos em relação a 

diversos aspectos do Programa. Segundo Moura (2008), a promulgação do referido decreto foi 

sucedida  por  oficinas  pedagógicas  destinadas  à  capacitação  dos  gestores  acadêmicos  das 

instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para implantação 

do PROEJA, que acabaram por  resultar  em uma série  de análises e reflexões críticas  em 

relação ao Programa. As críticas incidiam, sobretudo, em relação a três pontos: a definição 

existente de uma carga horária “máxima” para os cursos (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 

2005a; MOURA, 2008); a redução do Programa à Rede Federal de EPT; e a limitação do 

Programa ao ensino médio (MOURA, 2008). A partir das discussões foi nomeado um grupo 

(BRASIL/MEC/SETEC,  2005b)  formado  por  especialistas  em  EJA  das  universidades 

brasileiras, representantes da SETEC, da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade (SECAD), dos fóruns de EJA, dos CEFETs, das EAFs e das escolas técnicas 

vinculadas às universidades federais, para organizar um documento base com os princípios e 

concepções do Programa (MOURA, 2008). 

Como resultado de todo esse processo, em 13 de julho de 2006 é revogado o Decreto 

5.478 (BRASIL, 2005a) que havia criado a primeira versão do PROEJA, e promulgado o 

Decreto 5.840 (BRASIL, 2006), a partir do qual o PROEJA passou a se chamar Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 

Educação  de  Jovens  e  Adultos.  Foram  incluídas  as  contribuições  de  que  o  PROEJA 

promovesse a participação de alunos que não concluíram o Ensino Fundamental no Programa 
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e  a  ampliação  das  instituições  envolvidas.  Foram chamadas  para  estabelecer  parcerias  as 

instituições  públicas  dos  sistemas  de  ensino  federal,  estaduais  e  municipais,  inclusive  as 

atuantes  nos  estabelecimentos  penais  e  entidades  privadas  nacionais  de  serviço  social, 

aprendizagem e formação profissional vinculada ao sistema sindical, o Sistema“S”2. 

O Decreto 5.840 (BRASIL, 2006, art. 1º., parágrafo 4º.) veio salientar que se tratava de 

elevar a escolaridade do trabalhador mediante a elaboração de projetos pedagógicos acordados 

entre  os  parceiros,  de um currículo  integrado entre  a  educação profissional  e  a  educação 

básica,  inclusive,  quando  fossem  envolvidas  “articulações  interinstitucionais  e 

intergovernamentais”.  Prescreveu-se  ainda  que  as  instituições  ofertantes  dos  cursos  e 

programas  fossem  as  responsáveis  pela  organização  dos  mesmos,  sendo  que  tais  cursos 

deveriam estar  em sintonia  com as  demandas locais  e  regionais  (BRASIL,  2006,  art.  5º., 

parágrafo único) e que, como os demais cursos técnicos oferecidos no país, aqueles oferecidos 

pelo  PROEJA  pertencessem  ao  Catálogo  Nacional  dos  Cursos  Técnicos 

(BRASIL/MEC/SETEC, 2009b).  Em relação à carga horária mínima estabelecida para os 

cursos  do PROEJA voltados à  educação profissional  técnica  de nível  médio  integrada  ao 

ensino médio,  foram definidas duas mil e quatrocentas horas, sendo mil duzentas horas para a 

formação geral e a carga horária mínima estabelecida pela respectiva habilitação técnica (ou 

seja,  mil  e duzentas horas ou mais,  se a regulamentação da habilitação assim o exigisse), 

sendo necessário observar as decisões do “Conselho Nacional de Educação para a educação 

profissional técnica de nível médio, para o ensino fundamental, para o ensino médio e para a 

educação de jovens e adultos” (BRASIL, 2006, art.  4º do parágrafo 3º.).  Para o PROEJA 

voltado à integração da educação profissional, como formação inicial e continuada, a carga 

horária foi estabelecida em mil e duzentas horas para a formação geral e, no mínimo, duzentas 

horas para a formação profissional.  Houve um avanço em relação ao decreto original que 

falava de uma carga horária  “máxima” para os cursos  do PROEJA (BRASIL,  2005a),  no 

entanto, a definição de uma carga horária para a formação geral menor do que a ofertada para 

os demais cursos de ensino médio integrado à formação profissional continuou a ser objeto de 

questionamentos, já que o Programa defende uma formação integrada (MOURA, 2008).

 O  trabalho  de  elaboração  de  concepções,  princípios  e  orientações  gerais  para 

construção  do  projeto  pedagógico  integrado  do  PROEJA resultou  na  produção  de  três 

documentos  datados  de  2007 que  se  encontram voltados  para  as  três  frentes  de  trabalho 

2
 O Sistema S é composto por diversas instituições: Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC); Serviço Social do Comércio  

(SESC); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR); Serviço Nacional de Aprendizagem em Transportes (SENAT); Serviço Social  
de Transportes (SEST); Serviço Brasileiro de Apoio às Pequenas e Médias Empresas (SEBRAE); Serviço Nacional de Aprendizagem do 
Cooperativismo (SESCOOP).
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propostas:  educação  profissional  de  nível  técnico  integrada  ao  ensino  médio 

(BRASIL/MEC/SETEC,  2007a);   formação  profissional  inicial  e  continuada  integrada  ao 

ensino fundamental  (BRASIL/MEC/SETEC, 2007b) e  educação profissional  e  tecnológica 

voltada à educação escolar indígena (BRASIL/MEC/SETEC, 2007c).  A especificidade do 

PROEJA voltado à integração da educação profissional, como formação inicial e continuada 

(FIC)  ao  ensino  fundamental  fez  com  que  esse  segmento  do  Programa  passasse  a  ser 

reconhecido como PROEJA FIC, impulsionado a partir de abril de 2009,  que oficializou o 

convite às instituições da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para que, em 

parceria com os municípios brasileiros, elaborassem propostas para implantação do PROEJA 

FIC (BRASIL/MEC/SETEC, 2009b). 

É importante anunciar que o documento base voltado à educação profissional de nível 

técnico integrada ao ensino médio (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a) será analisado no terceiro 

capítulo, no intuito de conhecer as temáticas mais recorrentes do mesmo, quais as concepções 

acerca de integração, currículo e tecnologias presentes no documento. 

Dados sobre matrículas e recursos investidos

Dados  presentes  na  Sinopse  das  ações  do  Ministério  da  Educação  publicados  em 

novembro  de  2010  (BRASIL/MEC,  2010)  revelam  o  total  de  27  mil  matriculados  no 

Programa até 2010:
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Gráfico 1: Alunos matriculados em cursos PROEJA(em milhares)
Fonte: MEC/SETEC, 2010.

Quanto aos recursos para o Proeja,  a referida sinopse do MEC revela também um 

crescimento anual dos investimentos no PROEJA de 2006 a 2010: 
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. 

Gráfico 2: Recursos investidos em cursos PROEJA (em milhões de reais)

Fonte: MEC/SETEC, 2010

Informações presentes no  site da SETEC esclarecem que “os Estados e municípios 

podem receber uma transferência legal automática do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Lei 11.494 de 20/06/2007)” (BRASIL/MEC/SETEC, 2009c, s/p). Indica-se 

também  que  “além  do  FUNDEB,  os  estados  podem  participar  do  Programa  Brasil 

Profissionalizado, criado pela SETEC Decreto 6.302 de 12/12/2007, para fomentar a oferta de 

Educação Profissional nos Estados” (BRASIL/MEC/SETEC, 2009c, s/p). Em relação à Rede 

federal,  esclarece-se  que  “os  recursos  vêm por  meio  da  Ação 12.363.1062.6358.0001,  de 

fomento à  capacitação de recurso humano da Rede federal  e  recursos  diretos  do Tesouro 

Nacional para as matrículas de PROEJA técnico”. (BRASIL/MEC/SETEC, 2009c, s/p). 

Os números são relevantes, se considerarmos a trajetória recente e o ineditismo do 

programa no âmbito  das  políticas  de  educação de  jovens  e  adultos  no  país,  ao  propor  a 

educação  profissional  integrada  à  educação  básica,  com  o  envolvimento  de  instituições 

reconhecidas pela sua excelência na educação profissional, como a Rede Federal de Educação, 

Ciência  e  Tecnologia.  Contudo,  a  perspectiva  inicial  do  PROEJA-  de efetivar  60  mil 

matrículas com um investimento de R$ 398 milhões até 2011 (COLOMBO, 2007) - ainda se 

coloca como um desafio.  Considerando-se a premência de políticas voltadas à educação de 
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jovens e adultos e a lacuna de programas que integrem ensino médio e formação profissional 

junto  a  esse  segmento,  há  que  se  continuar  perseguindo  um  quantitativo  muito  mais 

significativo de matrículas.

Ações de apoio ao desenvolvimento do Programa

Um  diferencial  do  Programa,  em  relação  a  outras  políticas  implementadas  nesse 

campo  é  que  o  PROEJA  tem  sido  acompanhado  por  ações  de  fomento  ao  seu 

desenvolvimento: a Especialização PROEJA, voltada à formação de professores; o Programa 

PROEJA/CAPES/SETEC,  com o propósito  de apoio  a  pesquisas  de mestrado e  doutorado 

sobre  o  Programa;  o  Projeto  de  Inserção  Contributiva,  com a  Assistência  ao  Estudante,  

voltado à  permanência  dos  alunos;  por  fim,  a  organização dos  Diálogos  PROEJA e  dos 

Fóruns regionais de experiências e pesquisas em PROEJA,  destinados à intensificação do 

intercâmbio entre os sujeitos envolvidos. Tais ações fazem com que o Programa se destaque 

positivamente  no  cenário  das  políticas  voltadas  à  educação  profissional  no  Brasil 

contemporâneo, ainda que sejam percebidas contradições em sua implementação, algumas das 

quais serão acenadas a seguir.

Em  termos  de  formação  de  professores,  foram  destinados  recursos  para  que 

instituições  da  rede  federal  criassem  cursos  de  pós-graduação  lato  sensu em  Educação 

Profissional Integrada à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

por  todo  o  país.  Segundo  a  própria  Secretaria  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica 

(SETEC), ligada ao Ministério da Educação, os objetivos da Especialização PROEJA podem 

ser sintetizados  em três grandes linhas: 

(a) formar profissionais especialistas da educação por meio do desenvolvimento de 
conhecimentos, métodos, atitudes e valores pertinentes à atividade da docência no 
Proeja; (b) contribuir para implementação democrática, participativa e socialmente 
responsável de programas e projetos educacionais, bem como identificar na gestão 
democrática ferramentas que possibilitem o desenvolvimento de estratégias, controle 
e organização do Proeja; (c) colaborar no desenvolvimento de currículos integrados 
de Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade EJA, reconhecendo 
a  avaliação  como  dinâmica,  contínua,  dialógica  e  participativa  e,  ainda,  como 
importante  instrumento  para  compreensão  do  processo  de  ensino  aprendizagem 
(BRASIL/ MEC/SETEC, 2009d, s/p.).

Foram criados, em 2006, 15 polos de  Especialização PROEJA visando atingir 1400 

educadores (BRASIL/MEC/SETEC, 2006); em 2007, 21 polos com aproximadamente 3.450 

matrículas  (BRASIL/MEC/SETEC,  2007d);  E  em 2008,  33  polos  com aproximadamente 

3.794 matrículas (BRASIL/MEC/SETEC, 2008).   Os dados mais recentes que se encontram 
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disponibilizados são os referentes a 2009, em que 33 polos foram contemplados com cursos 

de  especialização,  com  2.789  vagas  (BRASIL/MEC/SETEC,  2009a).  A positividade  da 

iniciativa  tem  sido  prejudicada  por  certo  descompasso  entre  o  público  que  cursa  a 

Especialização PROEJA e os professores que, efetivamente, trabalham nos cursos, devido aos 

horários  em  que  os  mesmos  são  oferecidos;  também  a  não  atratividade  de  cursar  uma 

especialização pesa quando já  se possui  a titulação de mestre  e  doutor.  Isto faz com que 

muitos  cursos  de  especialização  formem quadros  para  atuar  fora  do  âmbito  do  PROEJA 

(MOURA, 2008).

Uma segunda iniciativa articulada ao PROEJA é o Programa de Apoio ao Ensino e à 

Pesquisa Científica e Tecnológica em Educação Profissional Integrada à Educação de Jovens e 

Adultos – o PROEJA/CAPES/SETEC, responsável pela “produção de pesquisas científicas e 

tecnológicas e  a formação de recursos humanos pós-graduados em educação  profissional 

integrada à educação de jovens e adultos, contribuindo, assim, para desenvolver e consolidar o 

pensamento brasileiro na área” (BRASIL/ MEC/SETEC, 2009b, s/p.).. Diversas Universidades 

em todo o país se credenciaram para participar do  PROEJA/CAPES/SETEC e, desse modo, 

contar com bolsas de mestrado e doutorado para a realização de pesquisas sobre o Programa. 

Até junho de 2011, foram disponibilizadas no Portal da CAPES vinte e cinco trabalhos 

que abordam o PROEJA. São  vinte dissertações que têm o PROEJA como objeto de estudo e 

outras cinco que contemplam, de algum modo, o Programa, ainda que o mesmo não seja o 

foco da pesquisa. A partir da leitura dos resumos dos trabalhos que têm o PROEJA como seu 

objeto  de  pesquisa,  pode-se  identificar  a  presença  de  seis  grandes  temáticas:   questões 

curriculares  (7)3;   ingresso,  evasão e  permanência (5);  o papel  dos sujeitos envolvidos  na 

implementação  do  Programa  (3);  representações  dos  sujeitos  envolvidos  acerca  do 

Programa(3);  profissionalização docente (1); formação identitária discente (1).

Chama  a  atenção,  positivamente,  a  incidência  de  discussões  sobre  as  questões 

curriculares  (WACHHLOLZ,  2008;  GOTARDO, 2009;  LOPES,  2009;  RODRIGUES,  M., 

2009), o que se justifica pela inovação pretendida de promover a construção de um currículo 

que integre educação básica, educação profissional na EJA, proposta reconhecida como um 

aspecto  diferencial  do  Programa,  diante  de  outras  iniciativas  desenvolvidas  pelo  governo 

federal no mesmo período. Os trabalhos voltados para questões relativas ao ingresso, à evasão 

e  permanência  atestam as  dificuldades  de  um programa em fase  de  implementação,  com 

índices  de  evasão  preocupantes  em  diversas  realidades   (KLINSKI,  2009;  GOI,  2009; 

VIEIRA, 2009;  ALMEIDA,  A,  2009;  MARCONATTO, 2009).   Há premência  de  que  os 

3 Os números entre parênteses correspondem ao total de trabalhos identificados em cada uma das temáticas.
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resultados  das  investigações  tenham  a  circulação  necessária,  de  modo  a  contribuir, 

efetivamente, para a continuidade e aprimoramento do Programa. No tópico 1.5.4., abordamos 

aspectos relativos aos saberes construídos pelas pesquisas voltados à integração, currículo e 

tecnologias no PROEJA. Por ora, considero relevante destacar que das sete pesquisas voltadas 

a questões curriculares três delas investigam práticas pedagógicas em que as tecnologias têm 

um papel  estratégico  na organização do currículo  (BARCELOS,  2008;  BASTOS FILHO, 

2009;  RODRIGUES,  D.  2009),  as  quais  serão  analisadas  com maior  cuidado no referido 

tópico.

Uma terceira ação criada em apoio ao desenvolvimento do Programa pela SETEC foi o 

chamado  Projeto de Inserção Contributiva, “realizado em mais de 21 instituições da Rede 

Federal  que  apresentaram um índice  de  evasão/desistência  superior  a  30% no período de 

2006/2007” (BRASIL, MEC/SETEC, 2009b, s/p.). Diante do diagnóstico da dificuldade dos 

alunos em ter recursos disponíveis para transporte e alimentação, foi criada a Assistência ao 

Estudante PROEJA, que tem possibilitado o auxílio de R$ 100,00 por estudante. Uma quarta 

ação, criada a partir da análise dos dados levantados pelo Projeto de Inserção contributiva 

foram os  Diálogos PROEJA.  Tais encontros têm o objetivo de estimular o encontro entre a 

equipe  técnica,  professores  e  estudantes  do  programa  que  se  situam  numa  mesma 

microrregião a fim de: estimular a troca de experiências; discutir e encaminhar propostas para 

superação dos desafios pedagógicos do programa que fossem comuns; socializar os trabalhos 

produzidos nos cursos de especialização PROEJA e no programa PROEJA/CAPES/SETEC; 

integrar várias ações relativas ao programa realizadas nas instituições federais;  divulgar  o 

PROEJA para  Estados,  municípios  e  entidades  interessadas;  e  viabilizar  o  encontro  dos 

estudantes PROEJA da microrregião (BRASIL/ MEC/SETEC, 2009b, s/p.). 

Por fim, uma ação desenvolvida em 2010, também voltada para o intercâmbio,  foram 

os oito  Fóruns regionais de experiências e pesquisas em PROEJA, agendados ao longo do 

ano, no sentido de promover a reunião de representantes de cursos localizados em Estados 

vizinhos.  Os  encontros  foram  sediados  em  Belo  Horizonte  (MG)4, Santa  Catarina  (SC), 

Brasília (DF), Manaus (AM), Teresina (PI), Santa Maria (RS), Rio de Janeiro (RJ) e Salvador 

(BA) e tinham o intuito de divulgar experiências docentes e discentes (na área de gestão, 

seleção, recepção, permanência de alunos, de docência,  entre outras),  apresentar pesquisas 

desenvolvidas  em  cursos  de  pós-graduação lato  e stricto  sensu,  promover  o  diálogo  e 

4
Pude participar do primeiro deles, sediado em Belo Horizonte (MG), no qual houve a oportunidade de conhecer um pouco da realidade do 

PROEJA vivida pelas instituições da rede federal presentes nos estados de São Paulo e de Minas Gerais e de me aproximar dos sujeitos  
participantes da pesquisa atuantes no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de São Paulo, processo apresentado na sequência  
desse tópico.
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integração  dos  sujeitos  envolvidos  nas  ações  financiadas  pela  SETEC  (Especialização, 

PROEJA/CAPES/SETEC, PROEJA FIC, Assistência Estudantil, Formações PROEJA, etc.) e, 

desse modo,  fortalecer o Programa. 

Desenhado este primeiro panorama do que vem a ser o PROEJA, são apresentados, a 

seguir, os primeiros contatos da pesquisadora com os sujeitos envolvidos com o mesmo.

EM BUSCA DE SUJEITOS ENVOLVIDOS COM O PROGRAMA 

Com o objetivo de entrar em contato com profissionais que trabalham no PROEJA e 

ter uma visão mais ampliada sobre o Programa, participei de dois fóruns internacionais: o 

Fórum Mundial de Educação Profissional e Tecnológica (FMEPT), realizado em Brasília de 

23 a 27 de novembro de 2009 e o Fórum Internacional da Sociedade Civil (FISC), sediado em 

Belém do Pará, de 28 a 30 de novembro do mesmo ano. Após ter entrado em contato com 

coordenadores ligados ao PROEJA do campus São Paulo, do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP-SPO), em setembro de 2010, participei do Fórum 

Regional de Pesquisas e Experiências em PROEJA Minas & São Paulo, anteriormente citado. 

A participação nos referidos fóruns foi uma excelente oportunidade para que pudesse ter uma 

visão macro da realidade do PROEJA de norte a sul do país; perceber o alcance do mesmo no 

âmbito  da  educação  profissional  e  da  EJA e,  por  fim,  conhecer  experiências  específicas 

desenvolvidas em Minas Gerais e São Paulo. 

 Do ponto de vista de estabelecer contato com experiências de utilização das TIC no 

PROEJA, o primeiro e o terceiro evento foram mais proveitosos. Os contatos estabelecidos no 

FMEPT  despertaram,  inicialmente,  o  desejo  de  fazer  o  levantamento  e  a  análise  de 

experiências  de destaque com relação à  utilização das  TIC no PROEJA, sendo que,  num 

segundo momento, foi feita a opção de realizar uma pesquisa crítico-colaborativa junto ao 

IFSP-SPO.  A síntese  da  contribuição  propiciada  por  cada  fórum encontra-se  destacada  a 

seguir.

Sobre a participação no FMEPT

Foi a primeira vez que se organizou uma versão do Fórum Mundial de Educação (o 

qual existe desde 2001) voltada à Educação Profissional e Tecnológica.  Segundo o comitê 
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organizador  do  FMEPT,  o  principal  objetivo  do  evento  era  levantar  propostas  para  o 

incremento  da  oferta  da  educação  profissional  e  tecnológica  que  passassem  a  integrar  a 

Plataforma  Mundial  de  Educação,  criada  em  2007,  para  ditar  princípios  como  a 

universalização do direito à educação pública, à garantia do acesso e à desmercantilização do 

ensino. 

Para que se possa ter  uma ideia do espaço que o PROEJA assumiu no FMEPT, é 

significativo ressaltar  que dentre  as 164 atividades  autogestionadas  do fórum, 19 estavam 

voltadas para apresentação de trabalhos e pesquisas relativas ao PROEJA. Dos 745 pôsteres 

expostos, 62 apresentavam aspectos relacionados ao Programa. Foi uma oportunidade ímpar 

de  aproximação  da  realidade  do  Programa  na  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e 

Tecnológica,  de entrar em  contato com  professores de diversos pontos do país e com a 

coordenação nacional  do PROEJA, a  qual  se  mostrou  muito  receptiva,  desde então,  para 

propiciar informações e contatos que contribuíram para a definição dos caminhos da pesquisa.

Chamaram  minha  atenção  no  FMEPT  os  seguintes  aspectos:  o  entusiasmo  de 

professores e estudantes do PROEJA presentes no fórum com o mesmo; a apresentação de 

experiências de aprendizagem significativa e de integração educação básica e profissional; a 

evasão dos alunos como grande problema em muitas localidades, a apresentação de estratégias 

alternativas  relativas  ao  ingresso  e  de  outras  ações  propiciadoras  da  permanência  dos 

estudantes; a existência efetiva de recursos para a formação de professores por meio de um 

Curso de Especialização especificamente voltado ao PROEJA e a paradoxal constatação de 

que a Especialização PROEJA acaba não atendendo aos professores que assumem as aulas no 

PROEJA,  pois  estes   não  se  interessam  em  cursar  uma  pós-graduação  lato  sensu,  (que 

acontece,  na  maioria  das  vezes,  nos  finais  de  semana),  pois  já  possuem uma ou buscam 

titulação  como  mestres  e  doutores;   o  potencial  das  pesquisas  realizadas  nos  cursos  de 

especialização  e  de  pós-graduação  stricto  sensu, no  sentido  de  apontar  caminhos  para  o 

Programa e a importância de que o fortalecimento do  PROEJA assegure que o mesmo seja 

assumido como  política pública.

Em meio às atividades autogestionadas propostas, uma voltava-se especificamente à 

utilização das  TIC no PROEJA, bastante  interessante,  intitulada  Proeja-Transiarte  –  uma 

visão federativa a partir do Centro-Oeste brasileiro5.  Trata-se de um trabalho acompanhado 

por professores e pesquisadores da Universidade de Brasília6, de oficinas de arte digital junto 

5
 Alguns  dos  vídeos  produzidos  pelo  Proeja-Transiarte  estão  disponíveis  em:  http://www.proejatransiartetube.cefetgo.br/ Acesso  em: 

09/10/2010.
6
 “A equipe Transiarte é composta atualmente por cinco professores da Faculdade de Educação, dentre eles o Professor Remi Castioni, atual  

coordenador, Professor Lucio França Teles, Professora Maria Luiza Pereira Angelim, Professor Renato Hilário Reis e Professora Rita Bruzzi,  
além de seis mestrandos e cinco graduandos" (ZIM, A., s/d, s/p). 

http://www.proejatransiartetube.cefetgo.br/
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a educandos do PROEJA, que têm como resultado a produção  de vídeo clips sobre temáticas 

relacionadas ao grupo. Foram exibidos no FMEPT três produtos finais de oficinas do Proeja-

Transiarte  bastante  significativos.  O  primeiro  vídeo  intitulado  Encontro  de  gerações 

valorizava os trabalhadores que participaram da construção de Brasília,  dentre os quais se 

encontrava um dos estudantes do PROEJA presente no evento,  que participou ativamente 

desse processo, com sua visão crítica acerca do contexto em que se deu tal construção.  O 

segundo vídeo intitulado A questão do lixo na escola abordava a falta de destino adequado ao 

lixo na instituição onde funcionava o Curso do PROEJA, com a proposta de transformação 

dessa  realidade.  O  terceiro  apresentava  a  temática  das  diferentes  “tribos”  existentes  na 

sociedade contemporânea e a necessidade de uma convivência de respeito entre as diferenças. 

Foi exibido, também, um  making off  dos trabalhos realizados,  Transiarte em processo, por 

meio do qual  se pôde perceber a participação dos estudantes do PROEJA nas discussões 

relativas  às  temáticas  que seriam abordadas,  desde a  escolha da mesma,  a  construção do 

roteiro, a divisão do trabalho em que cada um assumiu o papel desejado na produção até se 

chegar ao produto final almejado7. O contato com o Projeto Transiarte veio reiterar a minha 

hipótese  de  que  o  trabalho  com as  TIC,  se  integrado  ao  currículo  do  PROEJA,  poderia 

propiciar aos estudantes,  para além da necessária condição de leitores críticos,  o lugar de 

produtores de informação na rede. Uma das dissertações que será objeto de estudo no tópico 

1.5., em que são abordadas práticas pedagógicas que contemplam as tecnologias no currículo, 

será a pesquisa de Rodrigues, D. (2009) sobre aspectos relativos ao Transiarte.

Dentre os pôsteres apresentados na programação do FMEPT, um trabalho voltava-se à 

presença  das  TIC no  PROEJA intitulado  Educação  digital  e  Proeja:  inclusão  digital  na  

formação para o trabalho na EJA, mas infelizmente não consegui ter acesso ao pôster e nem 

obtive  sucesso  na  tentativa  de  contato  com  a  autora.  Tal  ocorrência  aponta  para  uma 

fragilidade no acesso a artigos e pesquisas relativos ao PROEJA, pois exceto uma parte dos 

trabalhos  que  se  encontra  disponibilizada  no  site  do  fórum nacional  da  EJA,  as  demais 

produções encontram-se dispersas nas bibliotecas das instituições envolvidas no Programa, 

(nem sempre digitalizados) e  sites dos grupos de pesquisa. Como não se tratam apenas de 

trabalhos  de  mestrado  e  doutorado,  mas  também  monografias  produzidas  nos  cursos  de 

especialização, o Portal da CAPES  e do Domínio Público não são apropriados para reunir 

todas  as  produções.  Quanto  aos  trabalhos  apresentados  no FMEPT,  como se tratavam de 

atividades autogestionadas, não foi produzido um documento final que contenha os anais do 

7
 Esses  e  outros  vídeos  do  Proeja-Transiarte  estão  disponíveis  em:  http://www.proejatransiartetube.cefetgo.br/media.php?

type=video&order=date&offset=0 Acesso em: 09/10/2010.

http://www.proejatransiartetube.cefetgo.br/media.php?type=video&order=date&offset=0
http://www.proejatransiartetube.cefetgo.br/media.php?type=video&order=date&offset=0
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evento, o que impossibilita posteriores contatos.

Sobre a participação no FISC

No  fórum  preparatório  à  VI  Conferência  Internacional  da  Educação  de  Jovens  e 

Adultos (FISC), a única pessoa ligada ao PROEJA que encontrei foi uma das coordenadoras 

nacionais, que havia acabado de conhecer no FMEPT. Portanto, a participação no fórum foi 

relevante para que pudesse testemunhar que propostas efetivas que integram educação básica 

e  profissional  não  se  encontram  ainda  na  pauta  do  dia,  num  fórum  preparatório  a  uma 

Conferência  da  magnitude  da  Conferência  Internacional  de  Educação  de  Adultos 

(CONFINTEA). É fato que uma das doze mesas temáticas que foram realizadas no fórum 

intitulava-se  Modelos  de  desenvolvimento  e  mudanças  no  mundo  do  trabalho,  mas os 

painelistas - representantes da América Latina, América do Norte, Ásia e África - voltaram-se 

à  análise  das  características  dos  modelos  de  desenvolvimento  presentes  na  sociedade 

globalizada, de que modo os trabalhadores têm sido impactados pelas mudanças das formas de 

gestão das forças produtivas, sem que fossem apontadas propostas efetivas de formação de 

trabalhadores, numa perspectiva crítico emancipatória.

Dentre  as  atividades  autogestionadas  apresentadas  no  FISC,  não  identifiquei  a 

apresentação de relatos ou pesquisas sobre educação profissional integrada à EJA. O único 

trabalho que abordava a questão das TIC na EJA foi a atividade que coordenei, intitulada: 

Sentidos e caminhos para o uso do computador na Educação de Jovens e Adultos: relato de 

uma pesquisa-ação.  Apesar  do  FISC não  ter  trazido  grandes  contribuições  em termos  de 

conhecer  mais  sobre  o  PROEJA,  foi  importante  identificar  que  as  temáticas  -  educação 

profissional e EJA, bem como as TIC na EJA - não eram destaques no evento.

A participação no Fórum Regional PROEJA Minas & São Paulo

Em agosto de 2010, realizei uma primeira visita ao IFSP-SPO. O contato inicial foi 

com o  professor  coordenador  do  Curso  de  Especialização  PROEJA do  campus  e  com o 

professor  que  coordenava  o  curso  do  PROEJA,  propriamente  dito.  Eles  foram  muito 

receptivos à realização da pesquisa e deram as orientações quanto ao endereçamento de um 
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ofício solicitando a autorização para iniciar o trabalho. Ao perguntar-lhes sobre quais outros 

campi  do IFSP desenvolviam o PROEJA, eles destacaram que Guarulhos,  Salto,  Cubatão, 

Sertãozinho realizavam o trabalho e que em setembro aconteceria, em Belo Horizonte, o I 

Fórum Regional de Pesquisas e Experiências em PROEJA Minas & São Paulo, que seria a 

oportunidade para os grupos se encontrarem e fazerem combinados rumo a uma caminhada 

mais  conjunta.  Checada  a  informação  de  que  o  fórum era  aberto  a  pesquisadores,  ficou 

combinado  que  eu  participaria  do  mesmo  para  conhecer  representantes  dos  campi que 

desenvolvem o PROEJA ensino médio/nível técnico e agendar uma conversa para apresentar a 

proposta da pesquisa. 

Se  o  FMEPT  propiciou  uma  visão  macro  sobre  as  possibilidades  e  desafios  do 

PROEJA no país, o Fórum regional possibilitou-me perceber de que modo esses desafios e 

possibilidades  têm sido  vivenciados  nesses  dois  Estados da  região  Sudeste.   Como havia 

percebido nos relatos no FMEPT, a participação dos professores que dão aula nos cursos de 

PROEJA e nos Cursos de Especialização PROEJA dependem bastante da conjuntura de cada 

campus e, sobretudo, da titulação dos professores. 

As sessões destinadas à socialização de resultados de pesquisas e experiências foram 

bastante  relevantes  no  sentido  de  troca  de  ideias  para  o  enfrentamento  de  problemas 

recorrentes. Em relação ao ingresso ao Programa e à permanência nele,  foi levantado que 

pesquisas  junto  aos  estudantes  do  PROEJA têm revelado que  um percentual  significativo 

rejeita o sorteio como forma de ingresso, pois têm vergonha de dizer que esse foi o critério 

utilizado para a seleção dos candidatos.  As experiências mais  bem sucedidas  parecem ser 

aquelas que partem de palestras de esclarecimento sobre o curso a ser oferecido, nas quais é 

obrigatória a presença dos candidatos, seguidas pela análise do perfil socioeconômico e de 

uma entrevista individual, em que se solicita que  escreva um texto em que ele se apresente e 

justifique seu interesse pelo curso. Outro aspecto salientado é a relevância de se divulgar o 

curso do PROEJA nas escolas públicas que oferecem EJA  em nível da educação fundamental 

e em outros espaços em que possa haver candidatos potenciais ao curso, de modo que pessoas 

que  tenham  afinidade  com  o  curso  oferecido,  ou  que  já  trabalham  na  área,  tenham 

oportunidade  de  participar  do  processo  seletivo.  Localidades  que  tiveram  o  cuidado  de 

selecionar pessoas que tenham afinidade com a proposta específica do curso têm revelado 

menores índices de evasão (SANTOS, 2010a). Novamente houve oportunidade de presenciar 

professores  e  estudantes  entusiasmados  com  o  Programa;  de  conhecer  experiências 

pedagógicas significativas,  alinhadas à construção de um currículo integrado. Puderam ser 

estabelecidos os primeiros contatos com docentes, coordenadores e gestores dos  campi do 
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IFSP que desenvolvem o PROEJA nível médio: São Paulo, Cubatão e Sertãozinho.

Quanto à presença de discussões sobre a presença das TIC no PROEJA, identifiquei 

duas  apresentações,  dentre  vinte  e  dois  relatos  de  experiências  apresentados no fórum.  A 

primeira intitulava-se  Realização de um blog para postagens de projetos e interação com  

alunos  e  professores  dos  municípios  envolvidos  –  PROEJA-FIC/  Prefeitura Municipal  de  

Cataguases-MG. Segundo a professora coordenadora do referido blog, o objetivo do mesmo é 

favorecer a interação entre os atores do PROEJA-FIC daquela cidade; estimular a troca de 

experiências;  favorecer a troca de soluções para problemas comuns e a comunicação entre 

professores e alunos:

A ideia do blog nasceu entre os professores da rede municipal  (Cataguases) e de 
outros professores de outras redes municipais entre vários encontros que já tivemos 
no IF Rio Pomba. Começou em março de 2010 e o utilizamos até a presente data.  
Nele  colocamos  informações,  trabalhos  executados  por  professores  e  alunos, 
comentários  de  outros  professores  e  alunos,  fotos,  vídeos  etc.  Os  conteúdos  já 
disponibilizados  foram  mais  dos  projetos  de  secretariado  e  processamento  de 
alimentos,  das  disciplinas  de  ciências,  português,  matemática,  artes  e  história, 
trabalhos realizados pelos alunos,  projetos  de conscientização do meio ambiente, 
documentários e  entre   outros,   a   postura   de    um atendente ao telefone etc. O  
endereço  do  blog  é:  educadoresproejafic2010.blogspot.com  (FERNANDES,  A., 
2010, p.1).

Chamou-me a atenção, durante a exposição, o empenho da professora em realizar o 

trabalho, levando em consideração que ela atua numa escola rural que não possui Internet. Ela 

relatou que está aprendendo a trabalhar com o  blog e com a própria Internet em meio ao 

processo.  Revelou  que  ainda  tem dificuldade,  por  exemplo,  de  postar  os  vídeos,  mas  se 

mostrou muito entusiasmada com a possibilidade de intercâmbio entre os sujeitos envolvidos 

no  PROEJA da  região  de  Cataguases  e  aberta  a  aprender  a  dominar  melhor  os  recursos 

tecnológicos a fim de otimizar essa troca de experiências. O blog, neste momento, presta-se à 

postagem de trabalhos, de atividades significativas realizadas nas diferentes salas de PROEJA 

FIC do município e que estejam próximas ao IF Rio Pomba.

A segunda experiência, Uso da Internet para o ensino da Língua Inglesa no PROEJA,  

tinha por objetivo apresentar uma experiência vivenciada no 1º. semestre de 2010, voltada à 

integração do letramento em língua estrangeira com  o letramento digital junto aos educandos 

do PROEJA, do ensino médio integrado ao curso técnico de Mecânica e de  Edificações, no 

campus I do CEFET/MG. A professora esclareceu que a ideia de criar um espaço virtual de 

encontro com os educandos nasceu quando ela teve que deixar o  campus em que atuava no 

interior do estado de Minas Gerais para trabalhar na Capital do Estado. A proposta era criar 

um ambiente, por meio do qual pudesse continuar a interagir com os seus ex-alunos, o que 

resulta que hoje sejam 490 participantes no site, quase todos alunos e ex-alunos do PROEJA:
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Foi criado um website (intitulado Linkage) para acomodar uma plataforma educativa 
Moodle e  vários  weblogs de  colaboradores.  Nos  três  ambientes  foram  criadas 
possibilidades de interação em língua inglesa voltadas para o desenvolvimento das 
quatro  habilidades  comunicativas:  ler,  escrever,  ouvir  e  falar  na língua alvo.  No 
Moodle, os alunos escrevem colaborativamente um ‘Glossário de Termos Técnicos’ e 
constroem uma ‘Biblioteca de Artigos Acadêmicos’ de sua área. No site, eles ouvem 
material autêntico, produzido em língua inglesa, por falantes nativos ou não, com 
propósitos comunicativos pré-definidos, voltados para o público alvo – alunos com 
perfil PROEJA que cursam Edificações e Mecânica no CEFET/MG.. Esse material é 
disposto  em  blogs  para  viabilizar  a  interação  escrita  dos  alunos  com  os 
colaboradores e com outros alunos e/ou visitantes do ambiente. Em sala de aula, os 
alunos criam e representam situações comunicativas, no formato de diálogos, sobre 
temas estudados (BAMBIRRA, 2010, p.1).

A professora entusiasmada com a receptividade que a proposta teve entre os que são e 

foram seus alunos destaca que, em respeito a eles, tem deixado todas as produções anteriores 

no  site.  Para  exemplificar  como  se  dava  o  trabalho,  apresentou  pequenos  vídeos  que 

colaboradores do site produzem para que seus alunos possam ouvir a língua inglesa e também 

vídeos produzidos pelos próprios alunos, com cenas breves da vida cotidiana, nos quais põem 

em prática seus conhecimentos referentes ao Inglês. Nos comentários finais do seu relato, 

encontram-se palavras de uma professora consciente do papel das TIC em cursos da natureza 

do PROEJA: 

Concluímos que devemos investir cada vez mais na utilização das novas tecnologias 
da informação e da comunicação (TIC) no ensino de língua inglesa na instituição. 
Por se tratar de uma escola tecnológica, que se preocupa em instrumentalizar seu 
alunato com ferramentas mais efetivas para sua formação enquanto seres sociais e 
enquanto trabalhadores, e ainda em função de ela ter laboratórios de informática tão 
bem equipados à disposição dos alunos, o CEFET/MG não deve negligenciar essa 
oportunidade  de  consolidar  ainda  mais  a  sua  vocação,  levando  seus  alunos  do 
PROEJA a  desenvolverem seu  nível  de  letramento  digital,  uma  vez  que  essa  é  
também uma maneira bastante eficaz de estabelecer um público falante de Inglês 
com quem  os  alunos  podem  interagir,  condição  sine  qua  non para  se  aprender 
verdadeiramente uma língua estrangeira (BAMBIRRA, 2010, p.2).

No caso das duas experiências apresentadas no Fórum Minas & São Paulo, os relatos 

apontavam para o potencial das TIC como estratégia facilitadora do encontro de docentes e 

discentes  participantes  do PROEJA que,  localizados em diferentes  campi da  rede  federal, 

podiam  se  encontrar  virtualmente.  Outra  questão  salientada  no  segundo  relato  era  a 

possibilidade  de  otimizar  o  trabalho  realizado  na  disciplina,  envolvendo  os  alunos  numa 

atividade social que contemplasse o trabalho com língua inglesa e com o mundo digital. A 

experiência de utilização de um ambiente virtual de aprendizagem no PROEJA fez-me pensar 

no quanto uma plataforma desse tipo poderia ser locus para a realização do almejado currículo 

integrado, também no PROEJA.

Todos esses contatos iniciais com o Programa conduziram à delimitação do problema 

da investigação, dos seus objetivos específicos e das perguntas que operacionalizam cada um 
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desses objetivos, conforme exposto a seguir.

O PROBLEMA DA PESQUISA

O problema da presente pesquisa está na integração das tecnologias da informação e 

comunicação  ao  currículo  do  PROEJA. Encontrar  percursos  pedagógicos  adequados  para 

trabalhar as TIC de forma integrada ao currículo é algo desafiador em qualquer segmento 

educacional,  ainda  mais  considerando  que  o  público  potencial  dos  cursos  de  PROEJA é 

formado  por  sujeitos  de  faixas  etárias  bastante  diversas  e  comumente  advindos  de 

experiências de escolarização aligeirada, dentre os quais, possivelmente, existam os que não 

utilizam o computador no seu cotidiano. Por um lado, tais percursos pedagógicos do PROEJA 

precisam dialogar com aspectos prescritos do currículo, presentes desde o documento base do 

Programa,  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio  (DCNEM) e  Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Profissional e Tecnológica (DCNEPT), passando pelos 

planos de curso e abrangendo outras formatações existentes nas instituições proponentes dos 

cursos, as quais têm o compromisso de formar técnicos com escolaridade de ensino médio. 

Por  outro  lado,  a  integração  das  TIC  ao  currículo  precisa  dialogar  com  os  sentidos  e 

significados  que  os  sujeitos  envolvidos  conferem ao  processo.   Buscar  caminhos  para  a 

integração das TIC ao currículo do PROEJA, contemplando essas duas exigências que se 

interpõem,  é  um  problema  a  ser  enfrentado  a  partir  do  diálogo  com  características  do 

Programa, das instituições e das vozes dos sujeitos participantes neste processo de construção 

curricular.

Os objetivos da investigação:

Objetivo geral:

Contribuir para identificação de caminhos para a utilização do potencial estratégico das 

tecnologias da informação e comunicação,  tendo em vista a construção do currículo 

integrado no PROEJA.
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Objetivos específicos:

 Compreender  criticamente  os  significados  que integração,  currículo  e  a  

presença/papel  das  tecnologias  no  currículo  assumem  no documento  base  do 

PROEJA– educação profissional técnica de nível médio/ensino médio.

 Compreender  criticamente  os  significados  que  integração,  currículo e  a 

presença/papel das tecnologias no currículo assumem no plano de curso do PROEJA - 

Técnico em qualidade integrado ao ensino médio, do IFSP-SPO.

 Criar  um  contexto  crítico  colaborativo  junto  ao  professor  responsável  pela 

disciplina Informática com o intuito de conhecer os sentidos iniciais do docente acerca 

do trabalho a ser realizado e compartilhar novos significados em relação ao mesmo, 

tendo em vista a integração das tecnologias ao currículo.

 Criar um contexto crítico colaborativo junto aos docentes do curso investigado 

para conhecer  sentidos  e  compartilhar  novos significados acerca da integração das 

tecnologias ao currículo.

As perguntas decorrentes do problema

As perguntas que acompanham, respectivamente, cada um dos objetivos específicos 

acima traçados e operacionalizam o desenvolvimento da investigação são as seguintes:

 Quais  significados  são  assumidos  para  integração,  currículo e  sobre  a 

presença/papel  das  tecnologias no  currículo  no  documento  base do  PROEJA  – 

voltados à educação técnica de nível médio/ensino médio?

 Quais  significados  são  assumidos  para  integração,  currículo e  sobre  a 

presença/papel  das  tecnologias no  plano  anual  do  curso  Técnico  em  qualidade 

integrado ao ensino médio do PROEJA, oferecido no IFSP-SPO?

 Quais  os  sentidos  iniciais  apontados  pelo  professor  de  Informática  para  o 

trabalho  a  ser  desenvolvido  na  disciplina?  Quais  os  significados  que  puderam ser 

construídos ao longo do processo acerca do trabalho a ser desenvolvido, tendo em 

vista a integração das tecnologias ao currículo?

 Quais  os sentidos apontados pelos professores  do curso investigado e quais 

novos significados puderam ser compartilhados acerca da integração das tecnologias 

ao currículo?
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A seguir, encontra-se a apresentação do fio condutor da pesquisa e da organização dos 

capítulos do trabalho, os quais, no seu conjunto, buscam responder ao problema e objetivos 

desta pesquisa acima explicitados.

O FIO CONDUTOR DO TRABALHO E A ORGANIZAÇÃO DOS CAPÍTULOS

A coincidência em se falar de integração - tanto no campo do ensino médio integrado 

à educação profissional, quanto nos estudos que temos realizado como grupo de pesquisa do 

Programa  de  Pós-Graduação  Educação:  Currículo  da  PUC-SP,  sob  a  coordenação  da 

professora Maria  Elizabeth Almeida,  voltado à  integração das  tecnologias  ao currículo -  

chamou a atenção desta pesquisadora logo no início da investigação por identificar que aí 

havia um ponto a ser aprofundado: a necessidade de integração num mundo que se orgulha de 

estar  cada  vez  mais  globalizado,  conectado.  Tal  constatação  fez  olhar  para  o  campo  da 

Educação de jovens e adultos, também fortemente imbricado nesta tese, e identificar que se o 

termo integração não aparece na EJA com o mesmo destaque que nos campos de estudo 

citados anteriormente, é fato que o reconhecimento da importância de uma formação integral 

dos sujeitos, transformadora, perpassa obras de destaque nesse campo, a começar pelo legado 

deixado por Paulo Freire. 

Quando se está diante de um objeto de investigação que se encontra num ponto de 

intersecção de diversos campos de estudo, há que se considerar que cada um desses campos 

traz a contribuição de seus referenciais para a investigação e que se faz necessário promover 

um diálogo entre os mesmos (FERNANDES, J., 2005). No caso, há o encontro de saberes 

construídos  no  campo  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  (TIC)  aplicadas  à  

educação, do  ensino médio integrado à educação profissional e da  educação de jovens e  

adultos (EJA) – que possuem trajetórias próprias, marcadas por diferentes práticas, escolhas 

epistemológicas e perspectivas que podem convergir, divergir, defender posições semelhantes 

com palavras diversas ou, até mesmo, posturas diversas utilizando uma mesma terminologia. 

Por parte do pesquisador, escolhas sempre são feitas por determinados aportes teóricos, afinal, 

há  propostas  diferentes,  antagônicas  e,  no  caso  aqui  investigado,  escolher  as  veredas  da 

integração não é o único caminho. Há formas de compreender  e projetar,  por exemplo,  a 

educação  profissional  que  não  se  gastaria  tempo  para  integrá-la  à  educação  básica.  Há 

utilizações das TIC no currículo que as concebem como simples ferramentas, com o intuito de 

dar ares novos ao que já está posto, sem compreendê-las em seu potencial de fazer repensar as 
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concepções sobre as quais o currículo é construído. Há propostas aligeiradas de EJA que não 

se preocupam com a formação integral dos estudantes.

Desse modo, na tessitura do capítulo teórico e do teórico-metodológico, optou-se por 

autores voltados à integração do humano, dos homens entre si, rumo a uma formação integral 

e à transformação da realidade vivida a partir de uma reflexão crítica, em direção ao  ainda 

não,  ao ser  mais,  ao  constante  vir  a  ser,  que  só  acontece  com aqueles  que  assumem o 

inacabamento  (FREIRE,  1987,  1992,  1996,  1997a,   2002a;  BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

1999) e as contradições presentes nas trajetórias coletivas e individuais que se vive (MARX; 

ENGELS,  2004;  VYGOTSKY,  2004,  2007;  ENGESTRÖM,  2009;  MAGALHÃES,  2009, 

2010). Esse denominador comum deve perpassar trabalhos que buscam um currículo íntegro, 

capaz  de  unir  a  educação profissional  à  educação básica,  as  TIC ao  cotidiano da prática 

pedagógica, incorporando, efetivamente, os educandos de EJA à Rede Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia e outras ações transformadoras que se deseje projetar. 

O primeiro capítulo intitulado Pelas Veredas da Integração traz o referencial teórico 

da  tese.  Tantas  vozes  conclamando por  integração despertaram o  desejo  de organizar  um 

capítulo  teórico  único:  discussões  que  guardam  especificidades,  mas  pertencem  a  uma 

totalidade,  encontram-se  articuladas  num  mesmo  corpo  textual.  Para  tal,  no  tópico  1.1., 

realiza-se uma breve reflexão sobre diferentes significados para a concepção de Integração e 

busca-se construir, a partir de contribuições de Spinoza e Marx, uma formulação que possa ser 

compatível com a integração defendida pelos autores que se debruçam sobre os campos de 

estudos  já  citados.   No  tópico  1.2.,  é  retomada  a  reflexão  sobre  a  relação  Trabalho  e  

Educação: à luz de contribuições advindas do materialismo dialético e histórico, a fim de 

refletir sobre as fontes teóricas marxianas8 que  influenciam a construção de uma concepção 

curricular de ensino médio integrado. Retoma-se a concepção de que o trabalho constitui o 

humano, passando pela discussão sobre significados de atividade humana, práxis, trabalho, 

onilateralidade, politecnia e escola unitária, tendo como esteio Marx e Engels (2004), Sánchez 

Vázquez (2007), Kosik (1995), Gramsci (1991) e trabalhos contemporâneos que se debruçam 

sobre  os  mesmos  (NOGUEIRA,  1987;  MANACORDA,  1991;  SAVIANI,  2003,  2007; 

FRIGOTTO, 2006; NOSELLA, 1987;  SOUSA JUNIOR, 2010).  Realizada esta retomada 

inicial,  os  três  tópicos  seguintes  se  voltam  para  a  discussão  de  como  a  integração  é 

contemplada em cada um dos campos de estudos que aqui se intercruzam. O tópico 1.3. situa, 

historicamente, o surgimento da discussão sobre o ensino médio integrado no Brasil e reflete 

8  Utiliza-se na tese o adjetivo marxiano(a) ao referir  ao pensamento/visão de Marx sobre um determinado tema e o adjetivo marxista para se  
referir a alguma aplicação histórica que as ideias de Marx tiveram em algum determinado contexto, a partir da ação dos que buscaram seguir  
suas proposições.
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sobre o  chamado currículo integrado. O tópico 1.4.  traz um panorama das lições aprendidas 

no campo dos estudos sobre tecnologias da informação e comunicação aplicadas à educação 

(ALMEIDA, M. E., 2000a, 2000b, 2002, 2004, 2005, 2010; ALMEIDA, M.E; PRADO, 2005, 

ALMEIDA, F., 2011, ALMEIDA, M. E.; VALENTE, 2011; VALENTE, 2011) e traz aspectos 

do momento contemporâneo da discussão sobre a necessidade de integração das tecnologias  

da informação e comunicação ao currículo por meio de um web currículo (ALMEIDA, M. 

E., 2010; ALMEIDA, M. E.; SILVA, M. 2011). Por fim, o tópico 1.5. traz reflexões sobre a 

busca por uma formação integral na trajetória da EJA ao PROEJA, apoiadas em autores que 

se  debruçam sobre  a  Educação  de  jovens  e  adultos  (FREIRE,  1987,  1992,  1996,  1997a, 

1997b, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b,  HADDAD; DI PIERRO, 2000;  AÇÃO EDUCATIVA, 

2003;  DI PIERRO; GRACIANO, 2003; ANDRADE; DI PIERRO, 2003; DI PIERRO, 2010, 

2011)   bem  como,  em  autores  que  estudam  questões  relacionadas,  especificamente,  ao 

PROEJA (MOLL,  2010;   SANTOS,  2010a,  2010b;  MOURA,  2004,  2005,  2008,  2010; 

KUENZER, 2006;  RUMMERT; ALVES, 2010;  WACHHLOLZ, L. G., 2008; GOTARDO, 

2009;  LOPES, 2009;  RODRIGUES, M., 2009), com especial destaque a pesquisas sobre 

caminhos  encontrados  para  a  utilização  de  tecnologias  da  informação  e  comunicação  no 

Programa (BARCELOS, 2008; BASTOS FILHO, 2009; RODRIGUES, D., 2009).

A  integração é  o  fio  condutor  e  uma  busca  que  perpassa  o  trabalho  também no 

segundo capítulo dedicado a apresentar os Aportes teórico-metodológicos da pesquisa.  No 

tópico  2.1.  apresenta-se  o  desenho  bricoleur do  trabalho  metodológico  (KINCHELOE; 

BERRY, 2007), que busca articular contribuições de metodologias de pesquisa advindas de 

diferentes  áreas  do  conhecimento  para  realizar  as  análises  pretendidas:  documental  e  do 

processo de interação com os sujeitos da pesquisa. O tópico  2.2. aborda os aportes teórico-

metodológicos para a análise do documento base do PROEJA nível médio e do plano anual do 

curso, que articulam contribuições dos mapas temáticos com suporte na tecnologia – mapas de 

nuvens e árvores de palavras  (VIÉGAS, 2008; AQUINO; FERNANDES, J.; MENGALLI, 

2010;  FERNANDES, J., 2011b) e contribuições bakhtinianas que permitem  aprofundar a 

compreensão acerca do dialogismo presente nos documentos  (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 

1999). De modo análogo, o tópico 2.3. trata dos aportes teórico-metodológicos para interação 

com os sujeitos da pesquisa que articulam contribuições da Pesquisa Crítica de Colaboração 

(PCCol) (MAGALHÃES, 2004, 2009, 2010; MAGALHÃES; FIDALGO, 2011; LIBERALI, 

2009), no contexto de uma  pesquisa  realizada na área do Currículo.

 No terceiro capítulo, são apresentados resultados da Análise documental. O tópico 3.1. 

apresenta  a  organização  do  documento  base,  os  interlocutores  privilegiados,  a 
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contextualização  do  Programa  no  âmbito  da  EJA,  os  temas  recorrentes  e  analisa  como 

Integração, Currículo e Tecnologias aparecem no mesmo. O tópico 3.2. contém características 

do contexto do IFSP-SPO em que foram produzidos o plano anual de curso  pesquisado e, de 

modo análogo, analisa como  Integração, Currículo e Tecnologias encontram-se presentes no 

mesmo.  

O capítulo quarto dedica-se à  Análise do percurso de interação com os sujeitos da  

pesquisa.  Inicialmente,  são  relatados  os  sentidos  iniciais  apresentados  pelo  professor 

responsável pela disciplina Informática para o trabalho a ser realizado e quais os significados 

que puderam ser compartilhados, tendo em vista a integração das tecnologias ao currículo a 

partir  do contexto crítico-colaborativo criado. Em seguida,  são apresentados os sentidos e 

significados  compartilhados  juntos  aos  demais  docentes  que  atuam no  curso  Técnico  em 

qualidade do  campus São Paulo do IFSP, que aceitaram/puderam participar da investigação 

acerca da integração das TIC ao currículo do curso investigado tendo em vista a construção do 

currículo integrado.

As  Considerações finais  retomam os resultados das análises e trazem sugestões para 

ações futuras  tendo em vista a integração das TIC no PROEJA.
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1. PELAS VEREDAS DA INTEGRAÇÃO  

1.1. A CONCEPÇÃO DE INTEGRAÇÃO QUE PERPASSA A TESE 

  

Integração é um termo polissêmico que se refere, de diversos modos, às relações entre 

as partes e o todo. Tomado isoladamente, sem que se conheçam as concepções de quem fala 

de integração ou o contexto em que a mesma se dá,  não se pode conhecer  os sentidos e 

significados aí implicados. Na Sociologia, o termo foi utilizado, muitas vezes, para se referir  

ao ajustamento dos indivíduos a uma determinada sociedade, tanto pelos que defenderam a 

necessidade de tal ajustamento para garantir a coesão social, como Durkheim (1999a, 1999b), 

quanto pelos que criticavam, veementemente, esse posicionamento, tais como Darcy Ribeiro 

(1996a, 1996b) e Florestan Fernandes (1965), ao denunciarem, respectivamente, as formas 

como se deu a integração das populações indígenas e negras na sociedade branca e de classes. 

Ribeiro (1996b) faz, inclusive, uma discussão sobre os significados dicionarizados para os 

termos integração e interação e propõe que o primeiro traria consigo um caráter hierárquico, 

em que a ideia de incorporação leva à perda da identidade daquele que foi integrado, enquanto 

o termo interação traria a ideia de influência recíproca entre as partes envolvidas, o que seria 

muito  mais  adequado em se  tratando de  sociedades,  ideias  e  culturas  que se  relacionam. 

Concorda-se com essa crítica que Ribeiro (1996b) faz à integração que se apresenta de forma 

unilateral, sem que haja espaço para interação das partes envolvidas. Tal integração estaria 

alinhada  à  chamada  integração perversa,  expressão  utilizada  por  Castells  (1999),  para 

exprimir o modo como parte dos trabalhadores tem sido incluída no mercado de trabalho 

contemporâneo, ou ainda por Zaluar (2004) para explicar como traficantes de drogas, atores 

estatais e mercado consumidor têm se aliado para produzir destruição, sobretudo, nas camadas 

empobrecidas da população. Noutra direção, parte-se da compreensão de que a concepção de 

integração que perpassa a proposta do PROEJA - ao se constituir  como um programa de 

integração da educação básica à educação profissional, na modalidade de educação de jovens 

e adultos - é ação necessária e transformadora e que, portanto, trata-se de uma discussão de 

outra natureza.

Integração é compreendida no âmbito desse trabalho como um movimento próprio do 

humano em que as  partes  a  serem integradas  são encaradas  como  unidades  distintas que 

formam a totalidade e se afetam/deveriam se afetar dialeticamente. Deste modo, distingue-se 

de concepções que pensam a integração numa perspectiva hegemônica em que parte do todo 
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se arvora do direito de submeter a(s) outra(s) parte(s) à sua preponderância. Ao refletir sobre o 

apelo à integração da educação profissional à educação básica; da tecnologia ao currículo; da 

educação e jovens e adultos à Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – percebe-se 

que  tal  apelo  se  faz  necessário,  uma vez  que  se  trata  de  partes  da  totalidade  que  foram 

fragmentadas  por  processos  históricos  e,  desse  modo,  sua  integração  constitui-se  em 

possibilidade de que o que deveria ser uno, íntegro, possa efetivamente vir a sê-lo.

 Ao conhecer  de que modo alguns conceitos propostos por Spinoza (1632-1677) e 

Marx  (1818-1883)  encontram-se  nas  bases  da  Pesquisa  Crítica  de  Colaboração 

(MAGALHÃES,  2009,  2010),  proposta  que  compõe  a  metodologia  da  presente  pesquisa, 

considerei que a visão dos autores acerca da realidade poderia ajudar-me a refletir também 

sobre a relação entre as partes e a totalidade que perpassa este estudo.

A contribuição de Spinoza para a produção de sentidos e significados que a integração 

assume nesta tese advém da sua visão monista acerca da totalidade. Spinoza (1973a, 1973b) 

considerava insustentável a proposição cartesiana dualista e utiliza categorias do pensamento 

daquele  momento  histórico  para  denunciar  a  falácia  da  mesma.  O  autor  discorda  do 

entendimento de Descartes de que alma (pensamento) e corpo (extensão) sejam considerados 

como  duas  substâncias  finitas  distintas  (GLEIZER,  2005).  Para  Spinoza  (1973a),  o 

pensamento e a extensão são atributos9 de uma única Substância10 e não podem ser tomados 

como substâncias em si mesmas,  pois não gozam de autossuficiência existencial.  Corpo e 

alma  são,  portanto,  encarados  como  unidades  distintas  e,  ao  mesmo  tempo,  partes  que 

compõem o homem como um todo, interdependentes e permeadas pela mesma Substância. Da 

mesma forma, os seres humanos finitos constituem-se de expressões heterogêneas, diferentes 

modos11 dessa  única  Substância  imanente,  daí  partilharem  de  sua  infinitude  e  com  ela 

formarem, também de forma interdependente, a totalidade. 

[…] com efeito,  todos os  corpos  estão circundados por outros  e  se determinam 
reciprocamente para existir  e operar  em relações determinadas,  mantendo sempre 
constante  em todos  os  corpos  (isto,  é,  no  universo  inteiro)  a  mesma relação  de 
movimento e repouso. Decorre daí, que todo corpo, enquanto existe modificado de 
uma certa maneira, deve ser considerado como uma parte do universo que concorda 
com seu todo e se vincula com o resto. E como a natureza do universo não é limitada 
como a natureza do sangue, mas é absolutamente infinita, suas partes são dirigidas de 
infinitas maneiras e estão submetidas, por essa potência infinita, a infinitas variações. 
Quanto à substância, concebo a união de cada uma das partes com seu todo de uma 
maneira ainda mais íntima, pois decorre da natureza infinita da substância que cada 

9
 Para Spinoza, os atributos  conhecidos são a extensão e o pensamento. “IV: Por atributo entendo o que o intelecto percebe da substância  

como constituindo a essência dela” (SPINOZA, 1973a, Ética I, Definições, p. 84).
10

 Por substância entendo o que existe em si e por si é concebido, isto é, aquilo cujo conceito não carece do conceito de outra coisa do qual  
deva ser formado (SPINOZA, 1973a, Ética I, Definições, p. 84).
11

 Por modo entendo as afecções da substância, isto é, o que existe noutra coisa pela qual também é concebido (SPINOZA, 1973a, Ética I,  
Definições, p. 84).
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uma das partes pertence à natureza da substância corporal e sem ela não pode ser 
nem ser concebida.
Estais vendo, portanto, como e porque considero o corpo humano como uma parte 
da Natureza. E também considero a mente humana como uma parte da Natureza. 
Estabeleço, com efeito, que há na Natureza uma potência infinita de pensar que, 
enquanto infinita, contém em si objetivamente toda a Natureza e cujos pensamentos 
se encadeiam do mesmo modo que as partes da Natureza de que são evidentemente o 
ideado.
Em seguida, estabeleço que a mente humana é essa mesma potência, não enquanto 
esta é infinita e percebe a natureza inteira, mas enquanto é finita e percebe o corpo 
humano. Por isso estabeleço que a mente humana é uma parte desse intelecto infinito 
(SPINOZA, 1973b, p. 391).

A partir dessa visão monista, o autor questiona na obra Ética à maneira dos geômetras 

(SPINOZA, 2005), de que forma os atributos e modos se relacionam entre si. Trata-se de um 

estudo bastante completo, mas nos interessa, neste momento12, o questionamento de Spinoza à 

máxima de Descartes “penso, logo existo”, e sua proposição inversa ao defender que a alma é 

a ideia do corpo13. Dessa forma, o sistema monista de Spinoza para compreensão da totalidade 

contempla também o entendimento de que nada afeta o pensamento sem ter antes afetado o 

corpo. Somos seres íntegros, extensão e pensamento. Somos parte de uma mesma totalidade. 

Integrar, no sentido espinosano, é um movimento próprio à Natureza, ao humano, pois todos 

os elementos se afetam ou deveriam se afetar mutuamente na constituição da totalidade. 

O monismo abre caminhos para seus leitores. Marx, dois séculos mais tarde, ao seguir 

pelos caminhos do materialismo dialético é também adverso a qualquer proposição dualista da 

realidade.  Se Spinoza (1973a, 1973b) rompe com a primazia da alma sobre o corpo e com 

uma visão dualista de tais realidades, Marx rompe com a primazia da ideia sobre a matéria e,  

com  Engels,  avança  em  termos  de  compreensão  da  totalidade  a  partir  de  sua  crítica  ao 

idealismo e à metafísica14, partindo da concepção que é a práxis15, ação criadora, reflexiva dos 

homens  diante  da História,  o  diferencial  capaz  de transformar  a  realidade,  a   teoria  e  os 

próprios homens (MARX; ENGELS, 2004).  Como será aprofundado no tópico 1.2., trabalho 

e educação, prática e teoria,  educação e transformação social são realidades que têm suas 

especificidades que, segundo a proposta marxiana, deveriam se relacionar de forma dialética 

em prol da construção de uma nova sociedade, em que haveria espaço para o desenvolvimento 

da visão marxiana de homem onilateral16, o ser humano integral produtor e  produto de uma 

nova sociedade.

12
 O segundo capítulo dedicado aos aportes teórico- metodológicos da pesquisa trata de outros conceitos trabalhados por Spinoza como o 

conatus e noção comum, que se encontram nas bases da PCCol.
13

 A alma não se conhece a si mesma, a não ser enquanto percebe as ideias das afecções do corpo (SPINOZA, 1973a, Ética II, Proposição  
XXIII, p.161). 
14

 A crítica de Marx ao idealismo e à metafísica será abordada no tópico 1.2.
15

 O subtópico 1.2.2 tratará especificamente das relações existentes entre atividade, práxis e trabalho.
16

 Os conceitos de onilateralidade e politecnia/educação tecnológica e escola unitária serão trabalhados no subtópico 1.2.3.
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Desde a perspectiva espinosana, pode-se compreender que as partes que compõem a 

totalidade devem ser compreendidas não de forma dual, mas como unidades distintas, que se 

relacionam no espaço da tensão, da contradição, dialeticamente. A partir da visão marxiana, 

apreende-se que as partes que constituem a totalidade transformam-se num movimento que 

parte da materialidade estabelecida, revê o que está posto à luz da reflexão teórica e volta-se 

para a transformação desse real, tendo como resultado a transformação da prática, da teoria e 

dos sujeitos envolvidos na ação. 

Deste modo, a partir da concepção de integração acima explicitada, compreende-se o 

Programa de  Integração de  Educação Básica  à  Educação Profissional  como uma política 

pública necessária. Aprende-se de Spinoza (1973a, 1973b) que integrar é retornar ao que é 

próprio ao humano, e da perspectiva marxiana, que as brechas históricas, sempre permeadas 

por  inúmeras  contradições,  devem  ser  aproveitadas  com  criticidade  quando  se  deseja  a 

construção de uma sociedade mais justa. 

Educação básica e educação profissional são duas dimensões de uma mesma formação 

que  deveria  ser  única,  íntegra  e  integral,  pertinente  a  todos,  não  só  à  chamada  classe 

trabalhadora. Separar educação e trabalho é uma perversidade produzida historicamente pela 

divisão social do trabalho, inaceitável para Marx e Engels (1978, 1992), para Gramsci (1991), 

bem como para tantos outros autores que bebem das fontes do materialismo histórico.   Para 

tais autores, não há como sustentar a separação entre trabalho braçal e intelectual, prática e 

teoria, a não ser às custas da desintegração do humano.

Quando se pensa na relação currículo e tecnologia podem-se fazer reflexões que irão 

nessa mesma direção. Tecnologias da informação e comunicação e currículo deveriam estar 

integrados dialeticamente na escola. Ao propor a integração das TIC ao currículo não se trata 

de justapor um novo adereço, novas técnicas ao currículo, mas de incorporar, devolver ao 

corpo do currículo algo que já deveria fazer parte do mesmo desde sempre, assim com outras 

tecnologias, como a do livro, que já o fazem. Como as escolas insistem em ser anacrônicas, tal 

integração ganha, em muitos espaços, ares de novidade e/ou subversão da ordem, algo que 

deveria ser um movimento inerente à educação contemporânea. Como à tecnologia é negada, 

muitas  vezes,  a  entrada  pela  porta  da  frente  da  escola  sob  a  aprovação  das  autoridades 

educacionais, ela adentra os seus muros nos bolsos dos meninos e das meninas e permanece, 

assim, desintegrada do currículo legitimado. Pode acontecer também de a tecnologia fazer 

parte do currículo prescrito apenas como pró-forma, como letra morta, sem que seu potencial 

integrador possa ser explorado pelo currículo vivo que acontece efetivamente durante as 
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aulas17.

Outro aspecto pertinente a esta pesquisa, que pode ser analisado à luz da concepção de 

integração acima colocada, é a presença dos alunos de educação de jovens e adultos na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. Historicamente, esses sujeitos  se 

encontram entre os que mais precisariam do acesso a uma educação pública de excelência. 

Muito além de, simplesmente, incorporá-los à rede federal, faz-se necessário ouvir suas vozes 

como sujeitos que afetam e são afetados pelos demais membros da instituição, o que pode 

conduzir a totalidade à experiência do ser mais (FREIRE, 1997a, 2002a).

Em suma,  o que se deseja  enfatizar  neste  momento é  que nos  três  casos  de “des-

integração” acima destacados – entre educação profissional e educação básica; currículo e 

tecnologia; educação de jovens e adultos e sistemas públicos de ensino – tais realidades só 

acabaram  separadas  devido  a  movimentos  fragmentadores  e/ou  excludentes  presentes  na 

história.  Esta  tese  parte  da  concepção  de que  integrar  as  tecnologias  da  informação  e 

comunicação ao currículo - num programa nacional de integração da educação profissional à 

educação básica, de modo a integrar os educandos de EJA ao trabalho desenvolvido na rede 

federal  -  é  um movimento permeado por contradições e  possibilidades  o qual  merece ser 

pesquisado.

1.2. TRABALHO E EDUCAÇÃO: CONTRIBUIÇÕES DO MATERIALISMO DIALÉTICO 

E HISTÓRICO 

Como  colocado  anteriormente,  se  Spinoza  (1973a,  1973b)  rompe  com  uma  visão 

dualista acerca da realidade, Marx e Engels (2004) avançam na compreensão do movimento 

próprio à totalidade ao conceber o materialismo dialético. A partir desse método, nascem as 

contribuições  do  chamado  materialismo  histórico,  utilizado  como  instrumental  para  ler  e 

projetar a transformação na história.    Para Marx e Engels (2004),  não são as ideias que 

movem a transformação da realidade,  mas a  ação dos homens sobre a  mesma.  A décima 

primeira  Tese ad Feuerbach (MARX, 2004, p.120), a “tese-síntese da cosmovisão dialético-

materialista  da História”,  coloca que “os filósofos se limitaram a  interpretar o mundo de 

17
Os celulares escondidos nos bolsos  nos remetem à crítica de Freinet (1996)  à escola contrária à vida, que na  realidade rural da França do 

início do século XX era incapaz de aceitar dentro do seus muros os besouros que moravam nos bolsos das crianças. Um século depois,  
observamos que a escola ainda tem dificuldade de dialogar com os interesses dos alunos, não concebe assumi-los como sujeitos integrais, 
preferindo banir as tecnologias da informação e comunicação, tão caras às novas gerações.
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diferentes maneiras; mas o que importa é transformá-lo”.   

Eagleton (1999) destaca que o ceticismo de Marx em relação à filosofia é porque “ele 

a via começando do lado errado. A filosofia não começava longe o suficiente.” (p. 9). Se 

existem  ideias  sobre  algo  “devemos  já  estar  ligados  praticamente  com  o  mundo  que 

ponderamos e, desta forma, já inseridos num conjunto inteiro de relações, condições materiais, 

instituições  sociais.”  (EAGLETON, 1999,  p.10).   Em  A ideologia  alemã,  Marx  e  Engels 

(2004) apresentam muitos argumentos pelos quais se contrapõem a uma visão idealista do 

mundo:

Não ocorreu a nenhum desses filósofos indagar qual era a ligação entre a filosofia 
alemã e a realidade alemã, a ligação entre a sua crítica e o seu próprio meio material. 
Os pressupostos dos quais partimos não são arbitrários nem dogmas. São bases reais 
das quais não é possível abstração a não ser na imaginação. Esses pressupostos são 
os indivíduos reais, sua ação e condições materiais de vida, tanto aquelas que eles já  
encontraram elaboradas  quanto  aquelas  que  são  o  resultado  de  sua  própria  ação 
(MARX; ENGELS, 2004, p. 43-44).

Os autores criticam duramente a filosofia alemã, a quem chamam de ideologia alemã, 

por se limitar a críticas pontuais a Hegel e não se libertar da visão idealista hegeliana. Para 

Marx e Engels (2004), só é possível uma concepção materialista da história. Antes de ser o 

homem que pensa,  ele  é  o  ser  que age e  provê sua subsistência  no mundo:  “O primeiro 

pressuposto de toda a história humana é, naturalmente, a existência de seres humanos vivos” 

(MARX; ENGELS, 2004, p. 44). 

O método de Marx e Engels não para na crítica ao idealismo. Para os autores, além de 

uma visão materialista da história, é preciso agregar a essa forma de conceber a realidade o 

caminho  investigativo  da  dialética.  Nesse  sentido,  pode-se  compreender  as  Teses  ad 

Feuerbach, em que Marx (2004) critica o mestre dos neo-hegelianos. A tese III ilustra a defesa 

de se encarar de forma dialética a educação:

A doutrina materialista que supõe que os homens são produtos das circunstâncias e 
da educação e,  em razão disso, os homens transformados são produtos de outras 
circunstâncias e de uma educação modificada, esquece-se de que são os homens que 
transformam  as  circunstâncias  e  que  o  próprio  educador  precisa  ser  educado 
(MARX, 2004, p. 118). 

Ao  incorporar  a  dialética  ao  materialismo,  rompe-se  com  um  entendimento 

mecanicista  das  relações  entre  as  realidades  antagônicas  que  compõem a  totalidade  para 

afirmar que as contradições existentes são, justamente, os elementos que podem impulsionar 

os homens a transformar a realidade. Se a educação produz os homens, também os homens, 

nos contextos em que atuam, produzem a educação. Um raciocínio análogo realizado por 

Marx (2004), no tocante à relação entre homem e educação, pode ser feito no tocante à relação 

entre homem e trabalho. Se o trabalho pode, contraditoriamente ao seu caráter original, alienar 
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os  homens,  esta  mesma  realidade  alienadora,  contraditória,  pode  despertá-los  para  a 

organização  e  luta  pela  transformação não só  das  condições  de  trabalho,  mas  da  própria 

sociedade18. 

A dialética estuda as realidades em movimento e, como foi exemplificado acima, as 

contradições presentes numa determinada realidade são encaradas como o próprio motor da 

sua transformação (CURY, 1992). A imagem da espiral, ao representar o movimento contínuo 

entre tese, antítese e síntese, quer representar o movimento não linear que se instaura. Já não 

se  trata  de  analisar  causas  e  efeitos,  mas  totalidades  complexas  em  que  múltiplas 

determinações agem e, mutuamente, modificam-se num dado contexto.

Foram selecionadas três contribuições advindas do materialismo dialético e histórico 

para  o  presente  trabalho,  anunciadas  a  seguir.  Os  dois  primeiros  subtópicos  revisitam  a 

compreensão de Marx e Engels (MARX; ENGELS, 2004; MARX, 2004; ENGELS, 1999) 

acerca  do trabalho como:  elemento  que  constitui  o  humano e  suas  concepções  acerca  de 

atividade humana, práxis e trabalho. No terceiro subtópico há uma retomada do pensamento 

de Marx sobre a educação dos trabalhadores, com ajuda de autores que aprofundaram o estudo 

dessa questão, ao revisitar os conceitos de onilateralidade, politecnia/educação tecnológica e 

escola unitária, os quais inspiram os autores que propõem o currículo integrado (FRIGOTTO; 

CIAVATTA;  RAMOS,  2005c),  concepção  presente  no  documento  base  do  PROEJA 

(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, 2007b, 2007c). 

1.2.1. O trabalho constitui o humano

Para Marx e Engels (2004, p. 44), o homem constitui-se como tal porque age sobre a 

natureza que o circunda para produzir a própria sobrevivência: “pode-se distinguir os homens 

dos animais pela consciência,  pela religião ou por tudo o que se queira.  No entanto,  eles 

próprios começam a se distinguir dos animais logo que começam a  produzir seus meios de 

18
 A origem etimológica do verbo  trabalhar   remete a  significações contraditórias que o termo trabalho assumiu ao longo da História: 

“Trabalhar vb. 'ocupar-se de algum mister' 'exercer o seu ofício' XIII. Do lat. Vulg. *tripaliare 'torturar', derivado de tripalium 'instrumento de 
tortura composto de três paus';  da ideia inicial de 'sofrer',  passou-se a de 'esforçar(-se), lutar, pugnar'  e, por fim, 'trabalhar'” (CUNHA, 
A.,1986). Trabalhar aparece tanto relacionado a ocupar-se e exercer um ofício por alguma autoridade estipulado, quanto a um instrumento de 
suplício. O tripalium, originalmente, era um instrumento formado por três paus utilizados para o plantio do trigo. A prática constante de se 
torturar os que manejavam o  tripalium,  com o próprio instrumento, faz com o que o mesmo passe para a História como instrumento de  
tortura dos que trabalham.  O termo triplalium nasce, portanto, para designar um instrumento de produção de subsistência, de vida, que é 
transformado em instrumento de  produção de  morte.  O triste  significado de  instrumento de  tortura produzido pelos que  dominavam a 
produção coloca-se como símbolo das contradições que permeiam o trabalho humano: a atividade que  deveria  garantir a sobrevivência dos 
homens,  tornar o mundo melhor para ser vivido, possibilitar espaço para a criação humana - é convertida em espaço de tortura, exploração,  
usurpação,  alienação.  É nessa  perspectiva  que  Nosella  (1987),  ao  analisar   a  relação  entre  trabalho  e  educação  destaca  os  diferentes 
significados que o trabalho  assumiu ao longo da  história,  propõe  uma reflexão intitulada “do  tripalium da escravatura  ao  labour da 
burguesia à poiésis socialista”, a fim de que se reflita e projete o resgate da dimensão poiética, criadora, própria à gênesis do trabalho.
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existência”. Como recordam os autores, os homens não agem como as abelhas ou aranhas, que 

nascem determinadas  para  exercer  essa  ou  aquela  função  na  natureza  e  produzir  de  um 

determinado  modo  sua  subsistência.  Nessa  perspectiva,  os  autores  afirmam  que  o  pior 

arquiteto é melhor do que a mais perfeita aranha, pois ele tem a capacidade de projetar o que 

irá fazer, de refletir sobre o ato de construir. O homem cria a partir das condições materiais 

existentes  e  sai,  ele  mesmo,  recriado  desse  processo.  Como  encontra-se  destacada 

anteriormente, a compreensão do processo se dá de forma materialista dialética. Ao produzir 

sua subsistência por meio do trabalho, ao modificar o mundo que está à sua volta, o homem 

sai, ele mesmo, modificado de sua ação (MARX; ENGELS, 2004).

Engels (1999), sob influência dos estudos de Darwin, também argumenta em favor do 

lugar que o trabalho ocupa na produção do humano:

O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. Assim é, com efeito, 
ao  lado  da  natureza,  encarregada  de  fornecer  os  materiais  que  ele  converte  em 
riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso. É a condição básica e 
fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos 
afirmar que o trabalho criou o próprio homem (ENGELS, 1999, p.4).

[…] a mão não é apenas o órgão do trabalho; é também produto dele. Unicamente 
pelo trabalho, pela adaptação a novas e novas funções, pela transmissão hereditária 
do aperfeiçoamento especial assim adquirido pelos músculos e ligamentos e, num 
período  mais  amplo,  também  pelos  ossos;  unicamente  pela  aplicação  sempre 
renovada dessas habilidades transmitidas a funções novas e cada vez mais complexas 
foi que a mão do homem atingiu esse grau de perfeição que pôde dar vida, como por 
artes de magia, aos quadros de Rafael, às estátuas de Thorwaldsen e à música de 
Paganini (ENGELS, 1999, p.7-8).

 Segundo Marx e Engels (2004), há de se lutar para a superação da contradição de que 

o trabalho destinado a garantir a subsistência dos homens e a manifestação de sua capacidade 

criadora tenha  se tornado um instrumento  de  sua autoalienação19.  O desenvolvimento  das 

forças produtivas exigiu, cada vez mais, a divisão do trabalho. Essa divisão implicou em uma 

série de outras contradições, dentre elas a divisão entre o trabalho material e intelectual. A 

divisão de trabalho desigual alimentou e é alimentada pela apropriação privada dos meios de 

produção. Desse modo, os instrumentos do trabalho já não pertencem ao trabalhador, bem 

como o  produto  de  sua  atividade  laboral.  Os  homens  já  não  manifestam sua  capacidade 

criadora ao trabalhar: tornam-se peças da engrenagem no sistema de produção capitalista. Só 

19 Sousa  Junior  (2010)  apoiado  nos  estudos  de  Ranieri  (2001)  esclarece,  comumente,  traduz-se  por  alienação,  dois  termos  diferentes 
utilizados por Marx:  entäusserung e  entfremdung. O primeiro se traduziria por alienação e o segundo, seria mais fielmente traduzido pelo 
termo estranhamento. Alienação indica exteriorização, que “nunca representa uma simples separação entre o produtor direto e o produto do  
seu trabalho, pois esse processo implica necessariamente em negação do homem” (SOUSA JUNIOR, 2010, p. 24). O estranhamento ocorre  
devido às relações estranhadas que se estabelecem: “os processos da sociedade do capital que impedem o reconhecimento do sujeito na coisa 
exteriorizada através do trabalho” (SOUSA JUNIOR, 2010, p. 24). Nesse trabalho, optamos por utilizar o termo alienação, mais conhecido, 
contudo, é relevante compreender que há dois movimentos dialeticamente implicados ao ser falar de alienação: o de exteriorização  que  
aparta o homem de algo que diz respeito ao seu ser e o de interiorização, em que o homem introjeta essa separação, negação do seu ser que  
lhe é imposta.
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lhes resta vender sua força de trabalho e trocá-la por um salário20:

A força de trabalho em ação, o trabalho mesmo, é, portanto, a atividade peculiar ao 
operário, seu modo peculiar de manifestar a vida. E é esta  atividade vital que ele 
vende a um terceiro para assegurar-se dos  meios de subsistência necessários. Sua 
atividade vital não é, pois, senão um meio de poder existir. Trabalha para viver. Para 
ele próprio o trabalho não faz parte de sua vida; é antes um sacrifício de sua vida. É  
uma mercadoria que adjudicou a um terceiro. Eis porque o produto de sua atividade 
não é também o objetivo de sua atividade. O que ele produz para si mesmo não é a 
seda que tece, não é o ouro que extrai das minas, não é o palácio que constroi. O que  
ele produz para si mesmo é o salário, e a seda, o ouro, o palácio reduzem-se, para ele,  
a  uma  quantidade  determinada  de  meios  de  subsistência,  talvez  uma  jaqueta  de 
algodão, alguns cobres ou o alojamento no subsolo. O operário que durante doze 
horas tece, fia, fura, torneia, constroi, maneja a pá ou entalha a pedra, transporta-a  
etc., considera essas suas doze horas de tecelagem, fiação, furação, de trabalho de 
torno e de pedreiro, de manejo da pá ou de entalhe da pedra como manifestação de 
sua vida? Muito pelo contrário. A vida para ele principia quando interrompe essa 
atividade, à mesa, no albergue, no leito (MARX; ENGELS, 1992, p. 27).

O homem, portanto, por meio de relações estranhadas, é alienado de sua produção e se 

autoaliena de sua própria capacidade de agir no mundo. Desumaniza-se, pois sua capacidade 

de transformar a realidade é mercantilizada em termos de força de trabalho, a qual é trocada 

por um salário que nunca corresponde a toda riqueza gerada pelo trabalhador. É descortinada 

uma das forças motrizes do capitalismo ao nomear a mais-valia, ou seja, o tempo de trabalho 

não pago que é transformado em lucro para o detentor dos meios e instrumentos de produção.

Diante dessa realidade e em consonância com a defesa de que caberia aos homens 

transformar a  realidade desumanizadora  agravada pelo capitalismo,  Marx e  Engels  (2004, 

2008) envolvem-se politicamente, avançam na compreensão das condições desumanas vividas 

pelos trabalhadores e na proposição de uma luta por uma nova sociedade em que o trabalho 

pudesse retornar ao seu lugar de atividade criadora do humano.  Considerar que o trabalho 

constitui o humano traz implicações para compreensão da totalidade. A análise marxiana sobre 

a questão problematiza as concepções acerca do trabalho assumidas nos cursos que envolvem 

a educação profissional. Um curso voltado, exclusivamente, ao mercado nega a história do 

trabalho  humano  e  resultará  num  currículo  diferente  de  outro  em  que  o  trabalho  seja 

compreendido,  efetivamente,  como  elemento  que  constitui  o  trabalhador  como  humano, 

sujeito e cidadão.

  A seguir,  são  estabelecidas  as  especificidades  e  relações  existentes  entre  atividade 

humana, trabalho e práxis, o que  ajuda aprofundar um pouco mais a questão. 

20 A palavra salário tem sua origem no latim  salarium. Historicamente se refere ao  salarium argentum, que significa pagamento em sal, 
iguaria  rara  e  muito  valiosa  na  troca  por  outras  mercadorias,  utilizada  pelos   romanos  para  pagarem  os  seus  soldados.  (BRASIL,  
MINISTÉRIO DA FAZENDA, 2010).
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1.2.2. A atividade humana, a práxis e o trabalho

Sánchez Vázquez (2007, p. 219) apropria-se das fontes marxianas e define atividade 

como “ato ou conjunto de atos em virtude dos quais um sujeito ativo (agente) modifica uma 

matéria prima dada”. O autor inicia com o esclarecimento de que “toda práxis é atividade, mas 

nem toda  a  atividade  é  práxis”  (SÁNCHEZ VÁZQUEZ,  2007,  p.  219).  A práxis  é  uma 

atividade específica em que a unidade entre teoria e prática se torna realidade. Trata-se da 

unidade de realidades distintas – prática e teoria - que se relacionam dialeticamente na práxis:

Do  papel  determinante  da  prática  –  como  fundamento,  fim  e  critério  do 
conhecimento verdadeiro – não se pode extrair a conclusão de que a teoria e a prática 
se identifiquem, ou de que a atividade teórica se transforme automaticamente em 
prática. Impede chegar a essa conclusão o fato de que a prática não fala por si mesma 
e  exige  por  sua  vez,  uma  relação  teórica  com  ela:  a  compreensão  da  práxis 
(SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 259).

Por um lado,  defende-se que a  atividade da consciência  por si  só,  por seu caráter 

teórico, não pode conduzir à transformação da realidade: “Quer se trate da formulação de fins 

ou da produção de conhecimentos, a consciência não ultrapassa seu próprio âmbito; isto é, sua 

atividade não se objetiva ou materializa” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p.225). Acreditar 

que a teoria, por si só, seria capaz de realizar a transformação foi o equívoco do idealismo 

hegeliano:  trazia  em  seu  bojo  a  dialética,  mas,  ao  partir  do  princípio  de  que  as  ideias 

precediam a matéria, errava ao fazer crer que a atividade teórica seria capaz de modificar a 

realidade (MARX; ENGELS, 2004). Por outro lado, crer que as atividades que ficam apenas 

no plano pragmático trariam em si a capacidade de transformação é o equívoco do senso 

comum (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007).  Erro de natureza semelhante fora cometido pelos 

iluministas do século XVIII, que partiam da concepção materialista, mas trabalhavam com um 

método  mecanicista  (BOBBIO,  2006)  e,  desse  modo,  ao  rejeitar  a  dialética,  acabavam 

inviabilizando  a  realização  da  práxis.  Assim,  nem a  atividade  teórica  e  nem a  atividade 

pragmática, isoladamente, podem ser consideradas como práxis. A práxis é a atividade em que 

o  homem exerce  sua  capacidade  de  agir  sobre  uma determinada  realidade  à  luz  de  uma 

atividade teórica, o que resulta na transformação da realidade, da própria teoria e dele mesmo. 

Para Sánchez Vázquez (2007), a práxis pode se constituir como criadora ou reiterativa, 

a depender do grau de criação que o produto de sua atividade revela. A práxis criadora é a que 

permite enfrentar novas necessidades e situações. Para o autor, é fato que os projetos pré-

existem, de um modo acabado, antes da realização de uma atividade. Contudo, ao se investir 

numa práxis criadora, não só a matéria a ser trabalhada sofre modificações diante do projeto, 

mas  o  próprio  projeto  se  modifica  e  tende  a  se  expandir  diante  do  próprio  processo  de 
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produção/criação. A prática reiterativa engessa a atividade, restringe o seu produto, ao imitar 

passos já trilhados noutra situação. Na práxis imitativa basta adequar-se ao determinado: “o 

resultado  nada  tem  de  incerto;  e  o  atuar  nada  tem de  aventura.  […]  A lei  que  rege  as 

modalidades  da  ação  é  conhecida  de  antemão,  bastando  sujeitar-se  aos  caminhos  por  ela 

explorados.” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p. 275). O autor esclarece que há situações em 

que o homem reitera uma práxis já estabelecida - “como uma trégua em seu debate vivo com 

o mundo.” (p. 267). Contudo, agarrar-se à práxis reiterativa significaria romper com a própria 

unidade do processo prático. A práxis criadora é a desejada nos processos educativos em que o 

objeto  da  atividade  se  expande,  porque  os  sujeitos  aprendem,  ensinam,  modificam-se 

mutuamente e juntos aprimoram o projeto inicial (ENGESTRÖM, 2009). 

Sánchez Vázquez (2007, p. 228-229) aponta a existência de quatro formas de práxis: 

produtiva, artística, experimental e política. A práxis produtiva é definida como a

[...] práxis fundamental porque nela o homem não só produz um mundo humano ou 
humanizado,  no  sentido  de  um  mundo  de  objetos  que  satisfazem  necessidades 
humanas e que só podem ser produzidos na medida em que se plasmam neles fins ou 
projetos humanos, como também no sentido de que na práxis produtiva o homem se 
produz, forma ou transforma a si mesmo.

Kosik (1995, p. 224), conhecido por insistir na importância da liberdade humana e no 

caráter criador do trabalho, chega a afirmar que nem todo trabalho pode ser considerado uma 

práxis produtiva:

[...]  a  práxis compreende – além do momento laborativo   – também o momento 
existencial: ela se manifesta tanto na atividade objetiva do homem, que transforma  a 
natureza e marca com sentido humano os materiais naturais, como na formação da 
subjetividade  humana, na qual os momentos existenciais como a angústia, a náusea, 
o medo, a alegria, o riso, a  esperança, etc., não se apresentam como ‘experiência’ 
passiva,  mas  como  parte  da  luta  pelo   reconhecimento,  isto  é,  do  processo  da 
realização da liberdade humana. Sem o momento existencial o  trabalho deixaria de 
ser parte da práxis.

Para Kosik (1995), o trabalho é um processo, comumente, cumprido por necessidade e 

sob  pressão  de  uma  finalidade  exterior,  mas,  é  ontologicamente  chamado  a  promover  a 

liberdade e a livre criação daquele que trabalha. Assim, para o autor, um trabalho que negue 

ao trabalhador a possibilidade de projetar-se na ação de transformar a realidade, privando-o de 

planejar a sua prática e de compreender os processos que subjazem a transformação que se 

está operando no mundo, não pode ser chamado de práxis produtiva.

A práxis artística é, por sua vez, a produção/criação de obras de arte que se volta para 

a necessidade humana de expressão e comunicação. Como as demais formas de práxis, situa-

se  para  além de  uma necessidade  prático-utilitária  ou  de  uma ação meramente  espiritual. 

Relaciona-se com a práxis produtiva na medida em que “por seu caráter prático, realizador e 
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transformador está mais próxima do trabalho humano – sobretudo, quando este não perdeu 

seu caráter criador.” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p.229). 

Já  a  práxis  experimental é  a  construída  em  meio  à  atividade  de  investigação: 

contempla a investigação científica e outros campos como a atividade experimental artística, 

educativa, econômica e social.  No caso da pesquisa científica, o produto ou resultado real 

objetivo é de caráter teórico; nos demais campos, a atividade volta-se para o desenvolvimento 

de práticas experimentais pertinentes aos mesmos. Segundo Sánchez Vázquez (2007, p. 228), 

ainda que o fim imediato seja, por vezes, teórico, cada “experimento não está a serviço direto 

e  imediato de uma teoria”,  mas sim do desenvolvimento de um exercício prático-teórico-

prático voltado à transformação de algum aspecto da realidade prática.

 Por fim, a  práxis política é apresentada como aquela em que “o homem é sujeito e 

objeto dela; isto é, práxis na qual ele atua sobre si mesmo.” (SÁNCHEZ VÁZQUEZ, 2007, p.  

230). Envolve a participação da sociedade por meio de uma luta organizada, tendo em vista os 

interesses  das  diferentes  classes  sociais,  nos  contextos  objetivos  em  que  se  encontram 

inseridos. Sua forma mais elevada é a práxis revolucionária empreendida pelo proletariado 

“como etapa superior da transformação prática da sociedade” (p. 232). A práxis política de 

caráter revolucionário abriria espaço para a existência do chamado homem onilateral. 

O tópico seguinte revisita a concepção marxiana de onilateralidade, com o auxílio de 

autores  que  estudam  a  questão,  bem  como  as  relações  existentes  entre  a  mesma,  a 

politecnia/educação  tecnológica  e  a  escola  unitária.  Tais  concepções  encontram-se, 

respectivamente,  nas  bases  das  propostas  marxiana  e  gramsciana  para  a  formação  dos 

trabalhadores,  as quais influenciam os autores que propõem a concepção de ensino médio 

integrado, presente no PROEJA.

1.2.3. Onilateralidade, polictenia/educação tecnológica e escola unitária

O homem onilateral, como os próprios termos que compõem a palavra indicam - oni + 

lateral21 - significaria, em sentido estrito, um homem com todos os seus lados, compreendido 

em  todas  as  suas  transversalidades.  O  homem  onilateral  se  oporia  à  figura  do  homem 

unilateral  engendrado nas  relações  capitalistas,  desintegrado,  a  quem só restou o trabalho 

manual ou o trabalho intelectual. 

21 “Oni-  elem comp (lat omni) Exprime a ideia de tudo ou todos:  onigênero, onímodo”. “Lateral adj    (lat laterale) 1 Relativo ao lado. 2 
Situado ao lado. 3 Que constitui lado. 4 Transversal” (DICIONÁRIO AURÉLIO DE LINGUA PORTUGUESA, 1998).
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Nos  Manuscritos econômico-filosóficos, Marx (1978, p. 11) identifica a propriedade 

privada na raiz da unilateralidade, ao propiciar, de forma equivocada e distorcida, que um 

objeto só passa existir para os homens formados na sociedade capitalista quando se possui ou 

se utiliza tal objeto. Tal apropriação não deveria ser entendida só como gozo ou posse, mas 

como apropriação “do seu ser global de forma global, isto é, como homem total”:

A superação da propriedade privada é por isso a  emancipação total  de todos os 
sentidos e qualidades humanos; mas é precisamente esta emancipação, porque todos 
os sentidos e qualidades se fizeram humanos, tanto objetiva como subjetivamente. O 
olho se fez um olho  humano, assim como seu  objeto se tornou um objeto social, 
humano, vindo do homem para o homem. Os sentidos fizeram-se sentidos teóricos 
em sua prática. Relacionam-se com a coisa por amor da coisa, mas a coisa mesma é  
uma relação humana e objetiva para si e para o homem e inversamente. Carecimento 
e gozo perderam sua natureza  egoísta e a natureza perdeu sua mera  utilidade,  ao 
converter-se  em utilidade  humana.  Igualmente,  os  sentidos  e  o  gozo  dos  outros 
homens  converteram-se  em  minha  própria apropriação.  Além  desses  órgãos 
imediatos constituem-se assim órgãos  sociais,  na  forma da sociedade; assim, por 
exemplo, a atividade imediatamente na sociedade com os outros, etc. converte-se em 
um órgão  de  minha  exteriorização  de  vida  e  um modo  de  apropriação  da  vida 
humana (grifos do autor).

O autor  prossegue nos  Manuscritos exemplificando como a formação dos  sentidos 

humanos é forjada na história: o homem que morre de fome não tem sequer condições de 

apreciar  a  forma  humana  da  comida,  mas  apenas  de  alimentar-se  como  um  animal;  o 

necessitado não tem olhos para um belo espetáculo; o comerciante de minerais fica restrito a 

apreciar seu valor comercial, não desenvolvendo a sensibilidade para admirar sua beleza e 

nem  possibilidade  de  compreender  conhecimentos  próprios  à  minerologia.  Em  todos  os 

exemplos,  trata-se  de  um homem fragmentado,  impedido de  exercer  a  totalidade  de  suas 

capacidades humanas, privado de desfrutar as possibilidades oferecidas pelas situações nas 

quais se encontra inserido: 

[...] a objetivação da essência humana, tanto no aspecto teórico como nos aspecto 
prático, é,  pois, necessária,  tanto para tornar humano o sentido do homem, como 
para citar o sentido humano correspondente à riqueza plena da essência humana e 
natural (MARX, 1978, p. 12).

A fim  de  argumentar  nessa  mesma  direção,  Manacorda  (1991)  destaca  que,  em 

Miséria  da Filosofia,  Marx (2009) coloca  que tanto  o operário  quanto o dono do capital 

estariam condenados à unilateralidade, pois o capitalismo só pode produzir homens unilaterais 

ao impor uma divisão injusta do trabalho que dilapida a todos. Fragmenta o operário, porque 

sua atividade modifica o mundo, mas não de forma criadora, pois se encontra apartado da 

possibilidade da práxis. “Des-integra” também o capitalista, pois ainda que desfrute dos bens 

da cultura, o capitalismo proporciona que se realize “como um ser efêmero, irreal, débil, um 

ser sacrificado e nulo, que considera a realização humana como realização da sua desordem, 



58

do seu capricho, das suas ideias arbitrárias e extravagantes.” (MARX, 194922, p. 115 apud 

MANACORDA, 1991, p. 70), portanto,  também escravo da lógica do capital. 

Nesse quadro, o  trabalho é encarado como um  princípio educativo. Ao trabalhar, o 

homem  se  educa.  Todos  os  homens  devem  trabalhar:  produzir  a  própria  subsistência  e 

participar  de diversas  dimensões do mundo do trabalho é  direito  e  dever  de todos.  Deste 

modo, uma sociedade que cria indivíduos para explorar e viver do trabalho dos outros não 

deve sobreviver, pois é injusta e desintegradora do próprio homem. 

A compreensão marxiana em relação à onilateralidade avança no decorrer de sua obra. 

O jovem Marx a concebe em termos de superação da  alienação e como retorno à própria 

essência humana, com uma terminologia ainda marcada pela influência hegeliana. À medida 

que Marx avança na pesquisa econômica, a onilateralidade é encarada como superação da 

unilateralidade do homem da fábrica, a partir das contradições do próprio sistema de produção 

que já começava a exigir um desenvolvimento mais completo dos indivíduos (NOGUEIRA, 

1987; MARX; ENGELS, 1978, 1992). Ao buscar sintetizar o significado da onilateralidade 

marxiana, Manacorda (1991, p.81) coloca que a mesma constitui 

[...] a chegada histórica do homem a uma totalidade de capacidades produtivas e, ao 
mesmo tempo, a uma totalidade de capacidades de consumo de prazeres, em que se 
deve considerar, sobretudo, o gozo daqueles bens espirituais, além dos materiais, e 
dos quais o trabalhador tem estado excluído em consequência da divisão do trabalho.

Para  Sousa Junior (2010), a onilateralidade almejada por Marx só se torna possível 

quando forem completamente superadas as amarras das relações burguesas, a divisão social 

do  trabalho,  as  relações  de  alienação  e  estranhamento,  de  modo  que  nem as  instituições 

formais  de educação mais  progressistas  poderiam proporcionar  tal  formação onilateral.  Já 

Manacorda  (1991)  trata  a  questão  unilateralidade/onilateralidade  de  outra  forma.  O autor 

prefere  enfatizar  aspectos  positivos  que  Marx  identificava  no  homem  unilateral,  como 

contradições  que  possibilitariam a  sua  emancipação na  direção  da  onilateralidade.   Nesta 

perspectiva, destaca a percepção marxiana de que a privação vivida pelos operários do século 

XIX  em  relação  à  educação  tradicional  acabava  por  possibilitar  que  conservassem  seus 

cérebros livres dos ideais da classe dominante.  Outro argumento utilizado por Manacorda 

(1991) é que Marx, ainda que constatasse a impossibilidade de existir um homem completo 

numa  sociedade  tão  fragmentada,  ressaltava  que  o  perfil  inaugurado  pelos  operários 

comunistas já sinalizava um homem novo ainda no seio do capitalismo. Nos  Manuscritos  

(MARX, 1978, p. 21), encontram-se excertos que sustentam tal argumento: 

Quando os artesãos comunistas se associam, sua finalidade é inicialmente a doutrina, 

22 MARX Karl.  Miseria della filosofia. Roma: Ed. Rinascita, 1949.
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a propaganda,  etc.  Mas com isso e ao mesmo tempo apropriam-se de uma nova 
necessidade, a necessidade de associação, e, o que parecia meio, converteu-se em 
fim. Pode-se observar este movimento prático em seus resultados mais brilhantes, 
quando se veem reunidos os operários socialistas franceses. Já não necessitam de 
pretextos para reunir-se como o fumo, a bebida, a comida, etc. A vida em sociedade, 
a associação, a conversa, que por sua vez têm a sociedade como fim, lhes bastam. 
Entre eles, a fraternidade dos homens não é uma fraseologia, mas sim uma verdade, e 
a nobreza da humanidade brilha nessas figuras endurecidas pelo trabalho.. 

Ainda nessa direção, Manacorda (1991) argumenta que um dos diferenciais de Marx 

em relação aos socialistas utópicos é, justamente, sua visão de que é a partir das contradições 

engendradas no contexto do próprio capitalismo que a história pode ser transformada e, para 

tanto, ao final do seu argumento, cita as palavras do próprio Marx  em O Capital  (MARX, 

1982)23:

Trabalho onilateral e não-trabalho igualmente onilateral como desenvolvimento das 
potências universais da mente, do cérebro humano: esta é a manifestação do homem. 
Porque, se a produção capitalista dilapida os homens (dilapida não apenas na carne e  
no sangue, mas também seus nervos e seus cérebros), no entanto, “por meio do mais 
monstruoso sacrifício do desenvolvimento dos indivíduos, assegura-se e se realiza, 
sobretudo,  o  desenvolvimento  da  humanidade  nesta  época  histórica  que 
imediatamente antecede a reconstituição consciente da sociedade humana (MARX, 
1982, p. 121 apud MANACORDA, 1991,  p. 85).

Aqui não se trata de polemizar entre a postura de Sousa Junior (2010) e Manacorda 

(1991),  pois  não  há  dúvidas  de que  nesse momento  histórico,  completamente  distante  da 

revolução preconizada por Marx e do alcance pleno do homem onilateral marxiano, ambos os 

autores, com seu modo de encarar a questão, trazem contribuições para a presente discussão. 

Como este trabalho reflete sobre os caminhos para a integração das TIC num programa federal 

voltado à integração do ensino médio à formação profissional, é significativa a posição de 

Sousa Junior (2010) que exige que se ponham os pés no chão, de que se trata de um programa 

cercado por limites, ao emergir num momento histórico do capitalismo em que não há postos 

de trabalho para todos e que só se valoriza uma maior escolaridade e formação técnica das 

classes populares, porque assim o exigem os próprios interesses da competitividade. Por outro 

lado, Manacorda (1991) contribui ao destacar que o homem novo preconizado por Marx só 

pode ser construído a partir das contradições do sistema capitalista. Ambos encorajam que se 

conheça e se reflita sobre as contribuições da reflexão de Marx sobre o papel da educação na 

formação dos trabalhadores na sociedade capitalista.

Nessa perspectiva de construção do homem onilateral, encontra-se a proposta de Marx 

para  a  educação  dos  trabalhadores  nomeada  como  politecnia ou  educação  tecnológica. 

Nosella (2007), apoiado nos estudos filológicos de Manacorda, prefere utilizar a expressão 

23
 MARX. ENGELS, Opere complete. voll. 50, Roma: Editori Riuniti, 1982.
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educação tecnológica, por ter sido o termo original utilizado por Marx24 e por considerar que a 

utilização do termo politecnia provoca confusão entre a proposta politécnica marxiana e do 

capital, essa última denominada por Manacorda (1991) como pluriprofissionalidade. Outros 

como Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005b) preferem utilizar o termo politecnia baseados na 

análise de Saviani (2003), a qual se encontra exposta a seguir. 

Apesar de reconhecer a validade dos estudos filológicos realizados, Saviani (2003, p. 

145-146) entende que, na sociedade contemporânea, a expressão educação tecnológica não 

seria identificada como uma educação de caráter marxiano, argumentando que “se na época de 

Marx o termo “tecnologia” ainda era pouco utilizado nos discursos econômicos e o era menos 

ainda  nos  discursos  pedagógicos  da  burguesia,  de  lá  para  cá  essa  situação  se  modificou 

significativamente.”25 Nesta tese, optou-se pela utilização do termo politecnia para designar a 

proposta marxiana para a formação dos trabalhadores por dois motivos. O primeiro é por ser o 

termo  utilizado  pelos  autores  relacionados  ao  construto  de  ensino  médio  integrado 

(FRIGOTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b) diretamente relacionado ao currículo  integrado 

prescrito no documento base do PROEJA. Outro motivo para uso de politecnia é o fato de a  

expressão  educação tecnológica,  neste  estudo,  ter  uma conotação específica relacionada à 

presença das tecnologias da informação e comunicação no processo educativo. Contudo, não 

deixa de ser extremamente significativo e instigante saber que Marx utilizou originalmente a 

expressão educação tecnológica para se  referir  a  uma educação dos trabalhadores rumo à 

onilateralidade, à transformação da condição material dos sujeitos envolvidos, dos modos de 

produção e da própria sociedade, o que induz a pensar que o autor encarava a tecnologia como 

espaço em que o saber intelectual e o saber fazer encontravam-se.  

É importante situar que a educação nunca se constituiu num tema central na discussão 

marxiana, mas esteve sempre colocada como uma atividade estratégica na luta de classes por 

uma nova sociedade, em suas manifestações informais e formais. Na visão marxiana, tanto a 

indústria,  as  associações  dos  trabalhadores,  quanto  escolas  dirigidas  pelo  Estado  e  pelo 

movimento  operário  são  encaradas  como  diferentes  possibilidades  de  formação  dos 

trabalhadores. Trechos das atas das reuniões da Associação Internacional dos Trabalhadores 

(AIT) permitem-nos ter acesso ao posicionamento de Marx sobre a questão: 

24 A expressão original utilizada por Marx em inglês em “The general council of the first International, (1868-1870) referindo-se a formação 
dos trabalhadores é technological traduzida para o alemão como polytechnisch (NOSELLA, 2006 apud SOUSA JUNIOR, 2010, p. 97). 
25 Saviani (2003) e Frigotto (2006) refletem uma opinião corrente de que estudos e práticas relacionados à tecnologia seriam necessariamente  
tecnicistas,  fadados necessariamente a servir  aos interesses das classes dominantes.  Freire (2001a),  diferentemente, defende que não se 
tratava de demonizar ou divinizar a tecnologia, mas de perguntar-se criticamente a quem serve a tecnologia, e poder-se-ia dizer aqui, as  
tecnologias da informação e comunicação no PROEJA.  Voltar-se-á a essa discussão ao tratar da questão da integração das TIC ao currículo  
no tópico 2.2.



61

O cidadão Marx diz que uma dificuldade de ordem prática está ligada a esta questão. 
Por  um  lado,  é  preciso  uma  mudança  das  condições  para  criar  um  sistema  de 
instrução novo; por outro lado, é preciso um sistema de instrução já novo para poder  
mudar  as  condições  sociais.  Por  conseguinte,  é  preciso  partir  da  situação  actual 
(MARX; ENGELS, 1978, p. 224)26.

O parágrafo acima destacado deixa claro que Marx estava preocupado com a formação 

dos trabalhadores tanto no pós-revolução, como naquele momento histórico imediato e via 

ambas as questões de forma articulada. Manacorda (1991, p. 94) destaca que Marx cultivava 

uma  “atitude  'positiva'  frente  à  sociedade  capitalista,  indissoluvelmente  ligada  à  atitude 

negativa”.  Marx estava atento que, já naquele contexto, a indústria dava sinais de que haveria 

a necessidade de maior formação dos trabalhadores para que tivessem uma maior mobilidade 

nas diversas funções a serem exercidas. Defendia o aproveitamento desse aspecto positivo que 

se colocava no capitalismo de então para pensar uma formação o mais completa possível para 

os trabalhadores. Já havia, portanto, o nascimento de uma proposta de politecnia/educação 

tecnológica como exigência das próprias mudanças do processo produtivo. Na continuidade, a 

ata do Conselho Geral faz referência explícita ao conceito de formação politécnica que já 

existia naquele momento histórico e diferia completamente da proposta marxiana:

O cidadão Marx diz que toda gente está de acordo sobre certos pontos determinados.
A discussão  iniciou-se  após  ter  propostos  ratificar  a  resolução  do  Congresso  de 
Genebra, que exige que se combine o ensino intelectual com o trabalho físico, os 
exercícios de ginástica com a formação politécnica. Ninguém se opôs a este projeto.
A formação politécnica, que foi apontada por escritores proletários, deve compensar 
os inconvenientes que resultam da divisão do trabalho, que impede os aprendizes de 
assimilarem um conhecimento aprofundado do seu ofício. Sobre este ponto, sempre 
se partiu daquilo que a própria burguesia entende por formação politécnica, e foi isto 
que provocou interpretações erradas (MARX; ENGELS, 1978, p. 224)27.

Como dito anteriormente, já havia uma proposta de formação politécnica das classes 

dominantes  de  então.  Tratava-se  de  uma  formação  que  procurava  dar  conta  de  que  os 

trabalhadores se tornassem mais versáteis no âmbito da produção, capazes de exercer diversas 

funções  no  processo  produtivo,  sem  a  preocupação  de  lhes  garantir  uma  formação  que 

contemplasse  intelecto  e  corpo,  conhecimentos  do  ofício  alicerçados  pelo  domínio  dos 

conhecimentos teóricos que o embasam, cultura geral e formação profissional, como aquela 

proposta  por Marx. A preocupação marxiana de que a educação deveria  articular trabalho 

físico e intelectual era compartilhada pelo Conselho Geral da AIT. Estavam convencidos de 

que, desde criança, todos deveriam ter acesso à educação intelectual, à educação corporal e à 

educação tecnológica, “abrangendo os princípios gerais e científicos de todos os processos de 

produção” e  “manipulação  de  todos  os  ramos  da  indústria”  (MARX;  ENGELS,  1978,  p. 

26 Excerto retirado da primeira parte da exposição realizada por Marx na sessão de 10 e 17 de agosto de 1869 no Conselho Geral da AIT.
27 Excerto retirado da segunda parte da exposição realizada por Marx na sessão de 10 e 17 de agosto de 1869 no Conselho Geral da AIT.
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223)28.  Marx  defendia  que  esta  combinação  -  do  trabalho  produtivo  com  a  educação 

intelectual, os exercícios corporais e a formação politécnica - elevaria “a classe operária muito 

acima do nível das classes burguesa e aristocrática” (MARX; ENGELS, 1978, p. 223)29, que 

também se encontravam privadas dessa formação integral.

Nogueira (1987, p.108) destaca que Marx viu numa série de Leis da fábrica, editadas 

pelo Estado inglês e por outros países do continente, “o germe da fórmula educacional do 

futuro”. Tais leis tinham como objetivo limitar a jornada de trabalho infantil e prescrever uma 

idade  mínima  para  admissão  no  trabalho  e  garantir  uma  frequência  escolar  mínima.  “A 

educação propiciada pelas chamadas leis da fábrica era concebida por Marx, diferentemente, 

do  que  para  os  socialistas  utópicos,  como  resultado  do  processo  contraditório  de 

desenvolvimento  das  relações  capitalistas.”  (p.108).  A autora  destaca  que  Marx  via  duas 

vantagens de introduzir um novo sistema educativo, na sociedade futura, em que trabalho e 

estudos estariam associados: o aumento da produção e produtividade material; e produção de 

indivíduos  integralmente desenvolvidos.  O aumento  da  produção  aconteceria  se  todos  os 

indivíduos  em  condições  físicas  de  trabalhar  o  fizessem  e,  ainda  mais,  se  estivessem 

instruídos, hábeis, qualificados para fazê-lo. Desse modo, haveria uma extensão do tempo de 

não-trabalho para todos que se constitui, na visão marxiana, em condição do desenvolvimento 

intelectual humano, momento em que pode se dar a “formação científica, artística, em síntese, 

cultural dos trabalhadores.” (p.108). 

O destaque dado pela autora à produção de indivíduos  integralmente desenvolvidos 

chama a atenção já que se está aqui procurando compreender como Marx encara temáticas 

relativas à integração, concepção que, como visto anteriormente, perpassa a tese. Nogueira 

(1987) retoma a denúncia feita por Marx de que o processo de subordinação do trabalho ao 

capital, tanto na manufatura quanto na maquinofatura, havia levado à separação entre quem 

concebe e quem executa o trabalho e que isso se torna um obstáculo para o desenvolvimento 

integral dos indivíduos. Ainda que só uma revolução pudesse mudar a ordem das coisas, a 

autora  destaca  que  Marx  via  na  articulação  dos  estudos  teóricos  com  o  trabalho  um 

instrumento  para  que  os  trabalhadores  pudessem  se  reapropriar  do  saber  que  lhes  fora 

expropriado. Neste ponto da reflexão, Nogueira (1987) destaca o seguinte trecho de O capital  

(1983)30:

Se  a  legislação  fabril,  como  primeira  concessão  penosamente  arrancada  ao 
capitalismo, só conjuga ensino elementar com trabalho fabril, não há dúvida de que a 
inevitável conquista do poder político pela classe operária há de conquistar também 

28 Excerto retirado da segunda parte da exposição realizada por Marx na sessão de 10 e 17 de agosto de 1869 no Conselho Geral da AIT.
29 Excerto retirado das Instruções de Marx para os delegados do Conselho Central Provisório da AIT, a propósito de diversas questões. 
30 MARX, K. O capital. São Paulo: Abril Cultural, 1983.
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para o ensino teórico e prático da tecnologia seu lugar nas escolas dos trabalhadores 
(MARX, 1983, I, 1, 2, p. 90 apud NOGUEIRA, 1987, p.109). 

Nas questões referentes ao trabalho e ensino, Marx, portanto, participou da proposição 

de alternativas para a realidade imediata dos trabalhadores. Tais alternativas iam ao encontro 

das necessidades dos mesmos de garantir meios de subsistência, defender-se do desemprego 

ou da confinação ao trabalho num único ramo da indústria,  enquanto a revolução não era 

levada a cabo - tendo como meta abrir caminhos para a superação da sociedade de classes e a 

construção de uma nova sociedade que teria, consequentemente, uma educação condizente 

com  o  almejado  homem  onilateral.  Chama  a  atenção  que  o  intuito  era  alcançar  uma 

articulação entre conquista do poder político e do ensino teórico e prático da tecnologia,  os 

quais deveriam estar integrados nas escolas dos trabalhadores. A politecnia seria uma centelha 

de transformação no seio da sociedade capitalista.

Sousa  Junior  (2010),  ao  refletir  sobre  a  politecnia  e  onilateralidade,  destaca, 

justamente,  o  fato  de  a  primeira  ser  uma  formação  possível  sem  que  seja  necessário 

revolucionar o conjunto das relações sociais.  Na mesma direção em que se discutiu até o 

presente momento, Sousa Junior (2010) destaca que a politecnia marxiana nasce em oposição 

à  proposta  burguesa  de  politecnia,  a  partir  da  compreensão  dialética  das  possibilidades 

contraditórias colocadas pelas necessidades de produção capitalista.  Para o autor, o conceito 

de onilateralidade vai ao encontro de uma formação humana de caráter mais amplo, que só 

poderia ter espaço numa sociedade que houvesse superado a sociabilidade burguesa por meio 

da efetivação de uma sociabilidade livre.  Assim, para Sousa Junior (2010), a onilateralidade 

não poderia ser identificada com uma formação aprimorada do trabalhador, pois se trata de 

“uma totalidade de manifestações humanas cuja construção só se faz possível na totalidade 

das relações livres estabelecidas socialmente” (SOUSA JUNIOR, 2010, p. 85), por isso não 

caberia mesmo nas instituições formais de educação por mais progressistas que fossem.

Em consonância  à  compreensão  já  vista  que  Manacorda  (1991)  tem a  respeito  da 

onilateralidade, ao refletir sobre as relações entre a mesma e a politecnia, o autor as concebe 

como realidades que se articulam por meio dos movimentos contraditórios próprios do real. O 

autor entende que Marx viu, nas escolas politécnicas do seu tempo, uma possibilidade nova 

que se abria, ainda que tivesse clareza de que não satisfariam à necessidade real “de oferecer, 

também nas escolas dos operários, um ensino tecnológico que fosse, ao mesmo tempo, teórico 

e prático.” (MANACORDA, 1991, p. 86). Seu modo de ver a questão, mais uma vez enfatiza 

que não há como chegar ao ainda não, a não ser a partir do que é possível agora: “[...] para 

reintegração da onilateralidade do homem, se exige a reunificação das estruturas da ciência 



64

com as da produção.” (p. 85). 

Nogueira (1987) não reflete propriamente sobre a relação onilateralidade e politecnia, 

mas ao compreender a defesa feita por Marx da união do trabalho como uma tese política, 

aproxima-se mais do modo como Manacorda encara a questão. A autora destaca que Marx viu 

na grande indústria a condição técnica da ruptura com a especialização estreita da manufatura, 

aberta pelo deslocamento do centro do movimento produtivo do operário para a máquina, o 

qual demandava menos tempo para a aprendizagem de um determinado ofício. Deste modo, 

salienta que Marx via na possibilidade de constituição de um trabalhador mais qualificado do 

ponto de vista científico e tecnológico um fator indispensável para o processo revolucionário 

que  passaria  pela  formação  integral  do  homem:  “[...]  o  fim do aviltamento  intelectual,  a 

apropriação pelo ser humano de sua própria natureza, em síntese, o desenvolvimento integral 

do homem (isto é, do produtor), tais são os propósitos que norteiam o pensamento marxiano 

em termos de formação.” (NOGUEIRA, 1987, p. 115).

Pelas questões acima acenadas, e por tantas outras que não foram contempladas neste 

estudo, a defesa da formação integral dos trabalhadores, na ótica marxiana, nunca foi ou será 

uma unanimidade. A discussão sobre as relações entre educação e sociedade, sobre o papel do 

Estado na educação e  qual  a educação deve ser  ofertada às  novas gerações atravessam a 

história.  A cada período,  algumas questões  encontram-se na ordem do dia,  a  depender  da 

configuração de cada contexto.  Encerra-se esse tópico com uma menção a Gramsci (1891-

1937),  que  é  exemplo  do que  se  acaba  de  afirmar.  O autor  é  um marco  nesse  processo 

reflexivo sobre a relação entre educação, trabalho e sociedade, utilizando o método de Marx e 

Engels em novas conjunturas. Gramsci participa de discussões que se intensificavam no final 

do século XIX, tais como a obrigatoriedade de o Estado oferecer uma educação pública e a 

generalização do ensino básico (NASCIMENTO; SBARDELOTTO, 2008), com sua crítica à 

escola que eternizava desigualdades  sociais  ao proporcionar  formação intelectual  para um 

grupo privilegiado e formação profissional para os filhos dos trabalhadores. Numa direção 

oposta ao sistema educacional vigente, Gramsci (1991, p. 137) aponta para a necessidade de 

uma  escola  capaz  de  formar  sujeitos  políticos:  “que  cada  “cidadão”  possa  se  tornar 

“governante” e que a sociedade o coloque, ainda que “abstratamente”, nas condições gerais de 

poder fazê-lo”. Como educador e autor, Gramsci luta pela chamada “escola desinteressada”, 

contrária  ao  imediatismo,  ao  tecnicismo,  ao  pragmatismo  da  formação  de  operários  para 

meramente  satisfazer  as  demandas  do sistema capitalista.  Defende também a proposta  de 

formar  intelectuais  orgânicos,  preparados  para  apoiar  o  processo  de  transformação  social 

protagonizada  pela  classe  trabalhadora  e  a  criação  da  chamada  escola  unitária,  capaz  de 
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proporcionar  aos  educandos  desde  o conhecimento  de si  mesmos  e  de  habilitar  as  novas 

gerações “a interpretar a herança histórica e cultural da humanidade e definir-se diante dela” 

(MOCHCOVITCH, L., 1992, p. 57); um lugar “onde se estuda a história, a problemática, os 

horizontes técnico-sociais e políticos do mundo do trabalho.” (NOSELLA, 2007, p. 42-50). 

Encontra-se fora do escopo desta tese aprofundar as características da escola unitária 

gramsciana, no  entanto,  é  relevante  para  este  trabalho  refletir  que  a  mesma,  a  partir  das 

contribuições do materialismo histórico e dialético, dialoga com as questões do seu tempo, as 

quais já são diferentes daquelas vividos por Marx e Engels, (em que sequer havia consenso, 

por  exemplo,  se  era  pertinente  ou  não  o  Estado  prover  a  educação  pública  para  os 

trabalhadores). Pensar a educação dos trabalhadores a partir das contribuições do materialismo 

histórico e dialético e, portanto,  da onilateralidade e da politecnia, não significa repetir as 

ideias  de  Marx,  mas  buscar  e  propor  caminhos  a  partir  do  seu  método.  O ensino  médio 

integrado, objeto do presente estudo, é uma iniciativa datada historicamente que procura, à luz 

das contribuições marxianas, responder aos desafios colocados no fim do século XX e neste 

início do século XXI.

A seguir,  encontram-se as considerações sobre cada um dos campos imbricados na 

investigação,  iniciando  pelo  ensino  médio  integrado.  Situam-se  aspectos  relativos  à 

conjuntura das  lutas  pelo ensino  médio integrado no país  nas  últimas três  décadas  e,  em 

seguida,  a  concepção  de  currículo  integrado  que  se  encontra  no  cerne  da  proposta  do 

PROEJA.  

1.3. ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

1.3.1. Da Politecnia à gênese da luta pelo Ensino médio integrado no Brasil  

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005b) esclarecem que foi o debate da década de 80, sobre 

a possibilidade de uma formação básica capaz de superar a dualidade entre cultura geral e 

técnica,  o  responsável  por  introduzir  o  conceito  de  politecnia  na  História  da  Educação 

brasileira. Segundo os autores, tratava-se de um momento efervescente de luta da sociedade 

civil  organizada,  em  tempos  de  Assembleia  Constituinte,  por  meio  de  suas  entidades 

educacionais  e  científicas  em  defesa  da  escola  pública  laica,  democrática  e  gratuita,  da 
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educação infantil ao ensino médio, este último pensado em termos de formação profissional 

integrada à formação geral. 

 Ao retomar fatos que marcaram a história mundial nesse mesmo período, depara-se 

com o fim da Guerra Fria e da experiência histórica socialista nos países do Leste europeu. 

Poder-se-ia pensar: por que falar em politecnia no Brasil, justamente num momento em que o 

capitalismo  parece  haver  triunfado  e  se  fala  em  fim  da  História?31 Concorda-se  com  o 

posicionamento  de  Saviani  (1991)32 que  trata  da  pertinência  de  retomar  contribuições 

marxianas, justamente, a partir deste período:

Em suma, o desmoronamento dos regimes do Leste europeu, em lugar de significar  
a superação de Marx, constitui, ao contrário, um indicador de sua atualidade.
Levando-se em conta que uma filosofia é viva e insuperável enquanto o momento 
histórico que ela representa não for superado, cabe concluir que se o socialismo 
tivesse triunfado é que se poderia colocar a questão da superação do marxismo, uma 
vez que, nesse caso, os problemas que surgiriam seriam de outra ordem. Mas, os  
fatos o mostram, ele não triunfou. O capitalismo continua sendo ainda a forma social 
predominante.  Portanto,  Marx continua sendo não apenas uma referência válida, 
mas a principal referência para compreendermos a situação atual” (SAVIANI, 1991, 
p. 14 apud SAVIANI, 2003, p. 147). 

 Outra questão relevante, no final da década de 80 e início dos anos 90, que abre espaço 

para a discussão sobre ensino médio integrado, é o fato de o mercado - com o espaço que lhe  

foi ampliado pelas políticas neoliberais que estavam em seu auge no país - começar a clamar 

por uma melhor formação dos trabalhadores devido à chegada de novas propostas de gestão 

das forças produtivas, influenciadas pelo toyotismo33. Essas novas formas de gestão vinham 

em substituição àquelas apoiadas no taylorismo-fordismo34, como resposta à necessidade de 

tornar  as  empresas  mais  competitivas,  o  que  se  traduziu  num  verdadeiro  frenesi  de 

implementar-se  nas  empresas  os  chamados  sistemas  de  Qualidade  Total.  Nesse  quadro, 

Saviani  (2003)  aponta  que  o  capitalismo contemporâneo  estava  a  acentuar  a  interessante 

contradição já antevista por Marx: o capitalismo teria que propiciar aos trabalhadores uma 

maior apropriação em relação ao saber, abrindo um precedente dentro de uma lógica em que a 

apropriação dos meios de produção só deveria dizer respeito aos donos do capital:

31 Fukuyama (1992) retoma a tese hegeliana de fim da História, ao enxergar na queda do Muro de Berlim o símbolo da vitória do capitalismo  
e da democracia, que teria coroado a História da humanidade.

32
SAVIANI, D. Educação e questões da atualidade. São Paulo: Cortez/ Livros do Tatu, 1991.

33Toyotismo,  como  o  próprio  termo  sugere,  originou-se  na  fábrica  da  Toyota  estadunidense,  após  a  Segunda  Guerra  Mundial  e  foi  
aperfeiçoado  por  técnicas japonesas como uma  forma  de  gestão  empresarial.  Tal  modo de  gestão  defende,  dentre  outros  fatores,  uma 
produção flexível à demanda do mercado, à multifuncionalização da mão de obra, à implementação de sistemas de controle de qualidade que 
contam com a participação direta dos trabalhadores do chão da fábrica, que são convidados a “vestir a camisa” da empresa (SAVIANI, 2003). 
34 Taylorismo é o nome como é conhecido o modelo de administração científica dos processos produtivos propostas pelo estadunidense James 
Taylor publicado em 1911. Conhecido pela máxima “tempo é dinheiro”, Taylor realiza um pormenorizado estudo sobre o tempo e movimento  
dos  trabalhadores  a  fim  de  propor  por  meio  de  técnicas  de  planejamento,  seleção,  controle  e  execução,  a  otimização  dos  processos 
produtivos. A expressão taylorismo-fordismo nasce pelo estreito uso que as técnicas de Taylor teve no modo de produção utilizado por Henri  
Ford, em sua empresa automobilística a partir de 1914, com a primeira linha de montagem automatizada da História (MOREIRA, RAGO, 
1984).
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[…]  as  transformações  que  vêm  se  processando  na  base  material  da  sociedade 
capitalista desde os anos 70 do século XX, correntemente denominadas de “Terceira 
Revolução Industrial”, “Revolução da Informática”, “Revolução microeletrônica” ou 
“Revolução da automação” vêm promovendo a transferência não apenas das funções 
manuais  para  as  máquinas,  como ocorreu  na  Primeira  Revolução  Industrial,  mas 
também das próprias funções intelectuais.  Do mesmo modo que, com a Primeira 
Revolução  Industrial,  desapareceram  funções  manuais  particulares  próprias  do 
artesanato,   dando  origem  ao  trabalhador  em  geral,  agora  também  as  funções 
intelectuais específicas tendem a desaparecer, provocando a necessidade de elevação 
do patamar de qualificação geral. Assim, se naquele período esse processo converteu 
a escola na forma principal e dominante da educação, atualmente parece que estamos 
atingindo o limiar desse mesmo processo quando o próprio desenvolvimento da base 
produtiva coloca a necessidade de universalização da escola unitária que desenvolve 
ao máximo a potencialidade dos indivíduos (formação omnilateral), conduzindo-os 
ao pleno desabrochar de suas faculdades intelectuais-espirituais (SAVIANI, 2003, p. 
148)..

Se nunca interessou à  classe trabalhadora uma educação tecnicista,  nos  moldes  do 

fordismo-taylorismo, tal educação passa a não mais interessar nem mesmo a um segmento 

significativo do empresariado a partir do toyotismo. As formas de gestão das forças produtivas 

que começam a ser aplicadas exigem não só o apertar repetitivo de botões, mas a capacidade 

de interpretar dados, planejar, trocar informações, conviver em grupo, resolver problemas com 

criatividade, raciocinar com rapidez, tomar decisões individuais e coletivas, habilidades que 

deveriam ser trabalhadas na educação básica. Obviamente, essa nova postura empresarial não 

se origina de uma preocupação humanitária, nem significa a perda da perspectiva capitalista 

(FOGAÇA, 1992), mas acaba por se constituir uma brecha histórica colocada pelo próprio 

capitalismo para o incremento da formação dos trabalhadores (FERNANDES, J., 2005) que 

atingirá, décadas mais tarde, também a educação de jovens e adultos, com programas como o 

PROEJA.

1.3.2. A legislação e diretrizes curriculares como expressão de forças

Segundo Frigotto,  Ciavatta e  Ramos (2005b),  a retrospectiva histórica da luta pelo 

ensino médio integrado no final dos 80 e início dos anos 90 aponta para a relevância do Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública, que culminou na apresentação do primeiro projeto de 

Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  Nacional  (LDB),  à  Câmara  dos  Deputados,  em 

dezembro de 1988. Os autores acima citados destacam que o projeto original da LDB - ao 

apontar que o objetivo da educação de segundo grau era “propiciar a formação politécnica 

necessária à compreensão teórica e prática dos fundamentos científicos das múltiplas técnicas 

utilizadas no processo produtivo” (BRASIL, 1991, art. 38) - encontrou muita resistência dos 
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setores conservadores. O projeto original representava a defesa de um ensino médio voltado à 

formação  básica  unitária,  centrada  no  trabalho,  ciência  e  cultura,  no  conhecimento  das 

“modalidades fundamentais que dão base à multiplicidade de processos e técnicas de produção 

existentes” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b, p. 35). Na sequência das negociações 

na Câmara, foi apresentado o chamado Substitutivo Jorge Hage ao projeto original, no qual já 

não  se tratava  de  um ensino  médio  politécnico,  mas  de  um ensino  médio  que  “mediante 

ampliação da sua duração e carga horária global” (BRASIL, 1989), poderia incluir objetivos 

adicionais de educação profissional” (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b, p. 36). O 

primeiro projeto de LDB, que era fruto de um processo participativo, acabou derrotado pela 

aprovação do projeto proposto pelo Senador Darcy Ribeiro. 

No tocante ao ensino médio, o texto final da LDB 9.394/96 passa a prescrever que “o 

ensino médio, atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o exercício das 

profissões técnicas” (BRASIL, 1996, parágrafo 2o, art. 36, grifo nosso). Portanto, tratava-se de 

uma  proposta  menos  progressista  que  a  do  projeto  original,  mas  que  ainda  abria  a 

possibilidade de uma formação geral que poderia ser articulada à formação profissional. 

O agravante é que o governo federal Fernando Henrique Cardoso (1995-1998), não 

satisfeito com a postura mais conservadora da LDB aprovada em relação ao projeto original 

da  sociedade  civil,  promulgou,  no  ano  seguinte,  o  Decreto  2.208/97  para  regulamentar  o 

ensino médio. Tal decreto, já citado na introdução deste trabalho, inclusive contrário à própria 

LDB  vigente,  acabou  por  determinar  a  separação  entre  o  ensino  médio  e  a  formação 

profissional ao impor que a educação profissional de nível técnico passaria a ter “organização 

curricular própria e independente do ensino médio” (BRASIL, 1997, art. 5o). Vale ressaltar 

que, contrariamente à postura do Decreto 2.208/97, a LDB 9.394/96 tem o cuidado, inclusive, 

de numerar a seção destinada a tratar da Educação Profissional Técnica de Ensino Médio 

como VI-A, em continuidade à seção VI que trata do Ensino Médio. Os tópicos referentes à 

Educação Profissional Técnica de Ensino Médio são colocados em referência ao artigo 36 que 

trata  do  ensino  médio,  deixando  claro  que  “sem prejuízo  do  disposto  na  Seção IV deste 

Capítulo, o ensino médio, atendida à formação geral do educando, poderá prepará-lo para o 

exercício de profissões técnicas” (BRASIL, 1996, art. 36).

Nessa perspectiva, Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005b) entendem que “o embate para 

revogar o Decreto n. 2.208/97 engendrava um sentido simbólico e ético-político de uma luta 

entre projetos societários e o projeto educativo mais amplo” (p.52). Os autores esclarecem 

que, diante da decisão do novo governo federal (2003-2006) de revogar o Decreto  2.208/97 

(BRASIL,  1997),  havia  pelo  menos  três  posições  divergentes:  os  que  eram  contrários  à 
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revogação;  os  que  defendiam tão  somente  a  revogação do mesmo (de  modo que  a  LDB 

9.394/96 pudesse  vigorar  com seu  poder  normativo);  e  outros  que  julgavam necessária  a 

promulgação de um novo decreto que revogasse o anterior  e  apontasse noutra  direção.  A 

terceira posição foi a adotada pelo governo federal e, depois de sete versões de minuta que 

contaram  com  a  participação  de  entidades  da  sociedade  civil,  intelectuais  e  críticas  de 

Secretários de Educação preocupados com a viabilidade do mesmo, chegou-se ao texto final 

do Decreto 5.154/2004  (BRASIL, 2004). Tanto Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005b) quanto 

Kuenzer  (2006)  consideram  que  o  posicionamento  diferenciado  do  Decreto  5.154/2004 

acabou  não garantindo  a  integração  entre  ensino  médio  e  educação  profissional.  Como a 

promulgação  do  decreto  foi  seguida  pela  ratificação  por  parte  do  Conselho  Nacional  de 

Educação  (CNE),  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  do  Ensino  Médio  (DCNEM) 

anteriores  ao  Decreto  5.154/2004,  deixaram-se  as  portas  abertas,  na  ocasião,  para  que  a 

formação básica e profissional continuasse desvinculada, ainda que pudesse vir a compor um 

mesmo curso. 

Concorda-se,  na presente tese,  com a análise  de Frigotto,  Ciavatta,  Ramos (2005a, 

2005b, p. 36) que o Decreto 5.154/2004 deve ser entendido no contexto da democracia restrita 

que  “por  si  só  não  muda  o  desmonte  produzido  na  década  de  1990”,  no  entanto,  “ou 

interpretamos o decreto como um ganho político e, também como sinalização de mudanças 

pelos  que  não  querem  se  identificar  com  o  status  quo,  ou  será  apropriado  pelo 

conservadorismo,  pelos  interesses  definidos  pelo  mercado.”  (FRIGOTTO;  CIAVATTA; 

RAMOS,  2005b,  p.  27).  Concorda-se  também  com  os  autores  supracitados  acerca  da 

necessidade  da  mobilização  da  sociedade  civil  organizada  para  que  ocorram  mudanças 

efetivas e que ao governo caberia a ampliação das matrículas no ensino médio e elevação de 

qualidade, “como respostas tanto ao imperativo de um direito de cidadania e de justiça, quanto 

às  demandas  de  um  processo  produtivo  sobre  a  base  tecnológica  digital-molecular” 

(FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b, p. 53).  Segundo os autores, a proposta do ensino 

médio  integrado  vem  como  uma  possibilidade, “uma  necessidade  conjuntural-social  e 

histórica para que a educação tecnológica se efetive para os filhos dos trabalhadores” (p.45). 

Trata-se de uma

[...] 'travessia' imposta pela realidade de milhares de jovens que têm direito ao ensino 
médio pleno e, ao mesmo tempo, necessitam se situar no sistema produtivo. Por isso, 
o ensino médio integrado ao ensino técnico, conquanto seja uma condição social e 
historicamente necessária para a construção do ensino médio unitário e politécnico, 
não se confunde com ele porque a conjuntura da realidade atual não o permite. Não 
obstante,  por  buscar  conter  elementos  de  uma  educação  politécnica,  contém  os 
gérmens de sua construção (FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005b, p.15).
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O ensino médio integrado não se identifica completamente com a politecnia, mas é 

proposto como um caminho possível nesse momento histórico rumo à construção do ensino 

médio politécnico e unitário, projetados a partir da leitura materialista histórico-dialética da 

relação educação, trabalho e sociedade. Ao revisitar o embate travado em torno da legislação 

que  tem regulamentado  o  ensino  médio  nas  últimas  três  décadas,  percebe-se  um cenário 

habitado por forças conservadoras e progressistas, o qual tem em seus bastidores empresários 

nacionais, internacionais e trabalhadores pertencentes a diversos segmentos sociais. Há atores 

sociais  alinhados  à  conservação  do  status  quo,  radicalmente  contrários  à  politecnia,  que 

defendem cursos profissionalizantes “aligeirados”, desvinculados da educação básica. Dentre 

os que defendem a educação politécnica, há tanto os que se apropriam de elementos de uma 

perspectiva  marxiana  e  defendem  a  formação  integral  dos  trabalhadores  com  vistas  ao 

rompimento da dicotomia trabalho braçal/trabalho intelectual, quanto os que defendem uma 

educação politécnica pluriprofissional, meramente voltada aos interesses do mercado - que, na 

contemporaneidade,  tem,  contraditoriamente,  exigido  mais  atenção ao  desenvolvimento  de 

habilidades trabalhadas desde a educação básica.  Do ponto de vista dos que se alinham à 

politecnia  marxiana,  no  contexto  da  construção  da  LDB,  encontram-se  integrantes  de 

organizações  educacionais,  o  movimento  sindical,  intelectuais35,  que  se  colocam  como 

defensores  da  perspectiva  de  educação  unitária  e  integral  por  enxergar  na  conjuntura  de 

organização  da  LDB  n.  9394/96  a  possibilidade  de  lutar  pela  integração  curricular  da 

formação básica e técnica, dentro de um projeto de transformação da sociedade. 

           O  embate  tem  atravessado  não  só  o  campo  jurídico,  mas  também  em  torno  das 

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  que influenciam a organização dos  currículos  prescritos. 

Conforme destaca Moura (2005, p.4), no início dos anos 2000, a conjuntura política permitiu 

retomar a discussão sobre o ensino médio e sua relação com a educação profissional de duas 

maneiras: 

A primeira,  assentada  exclusivamente  nos  princípios  da  politecnia  ou  educação 
tecnológica, não inclui a  profissionalização stricto sensu, ou seja, é o ensino médio 
baseado na integração entre  trabalho, ciência, tecnologia e cultura. A segunda é o 
ensino médio igualmente fundamentado nos princípios da politecnia, mas integrado 
também a uma formação profissional específica, ou seja, ensino médio integrado à 
educação profissional. 

A luta travada em relação às diretrizes curriculares nacionais  tem sido para que  o 

ensino  médio seja  o  espaço dessa  primeira  possibilidade  de  formação integrada,  e  que  a 

educação profissional  de nível técnico integrada ao ensino médio converta-se na segunda 

35 Datados da década de 90 existem diversos documentos que retratam essa maior preocupação com a formação dos trabalhadores, dentre os  
quais podemos citar a publicação do movimento sindical CUT. A educação e os trabalhadores, Departamento Nacional dos Trabalhadores em 
Educação/Departamento de Estudos Sócio-Econômicos e Políticos/Editora Página Aberta, 1992.
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possibilidade de formação integrada que inclui uma profissionalização stricto sensu - dada à 

emergência que perdura na realidade contemporânea brasileira de uma profissionalização dos 

filhos  dos  trabalhadores  antes  dos  18  anos  -  na  qual,  ao  menos  estaria  preservada  uma 

formação de caráter mais geral, integrada, afinada, nesse sentido, à politecnia. 

Em 2011, foram, finalmente, aprovadas as novas diretrizes curriculares nacionais para 

o  ensino  médio  (DCNEM)  (BRASIL/CEB,  2011), extremamente,  necessárias  para  se 

alavancar mudanças no quadro crítico vivido pelo ensino médio no país. Segundo a síntese de 

Indicadores Sociais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), publicado em 

2010, registrou-se a maior taxa de abandono escolar no ensino médio do Mercosul, em torno 

de 10%, dado que se agrava ao se considerar que apenas 50,9% dos  jovens  de 15 a 17 anos 

de idade encontram-se na escola (OKADA, 2010). O processo de redefinição das DCNEM 

ganhou força em janeiro de 2010 com a composição de uma Comissão constituída na Câmara 

de Educação Básica (CEB) do CNE.  Em agosto de 2010, a Secretaria de Educação Básica do 

MEC (SEB/MEC) encaminhou ao CNE uma sugestão redigida por especialistas da SEB e 

outros contratados para elaboração da proposta. A partir daí, a proposta foi encaminhada ao 

Fórum dos Coordenadores do Ensino Médio,  à Comissão Especial da  CEB e da SEB do 

MEC,  ao  Conselho  Nacional  de   Secretários  de  Educação  (CONSED)  que,  por  sua  vez, 

repassou-a às Secretarias  Estaduais de Educação.  Em outubro de 2010, houve uma audiência 

pública convocada pela CEB e realizada no CNE, que contou com a participação de mais de 

100 pessoas entre educadores e representantes de entidades. O processo também contou com 

contribuições  de  diversos  especialistas  e  de  associações,  dentre  as  quais  se  destaca  a  da 

Associação Nacional  de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd) para o debate, 

sendo que, em 04 de maio de 2011, foi aprovado pelo CNE o documento final das DCNEM.

 Todo esse processo resultou num documento que propõe a organização do currículo do 

ensino médio “de modo a contribuir para a formação humana integral, tendo como dimensões 

o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura” (BRASIL/CEB, 2011, p. 43).  Para que essas 

dimensões possam perpassar, efetivamente, o currículo, as novas DCNEM conferiram maior 

autonomia às escolas a fim de que organizem o seu projeto político pedagógico, indicando que 

o mesmo contemple, dentre outras perspectivas: atividades integradoras36,  o trabalho como 

princípio educativo, a pesquisa como princípio pedagógico, a articulação teoria e prática - as 

quais se encontram presentes na proposta de ensino médio integrado.

O embate que se encontra em plena efervescência, no momento em que o presente 

36 No tópico 1.3.4. ao abordar o Currículo integrado explicitaremos melhor a proposta das novas DCNEM sobre tais atividades integradoras. 
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marco  teórico  é  concluído,  trava-se  em  torno  das  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  da 

Educação Profissional e Tecnológica de nível médio (DCNEPT). Representantes de setores 

governamentais e acadêmicos37 reuniram-se em maio de 2011 para discutir o posicionamento 

da SETEC sobre o parecer e Resolução das DCNEPT em pauta no CNE, encontro que resultou 

no encaminhamento  de  uma carta  ao presidente  da Câmara  de  Educação Básica  do CNE 

(FONSECA et al., 2011, p. 1-2). A carta enviada ao CNE em 1º de junho de 2011 manifestou 

discordância em relação ao texto apresentado sobre a matéria por compreender que o mesmo 

expressa uma concepção restrita  de  educação profissional  e  de  sua  relação com o ensino 

médio,  uma  vez  que  diverge  dos  pressupostos  e  objetivos  das  DCNEM,  recentemente 

aprovadas  pelo  próprio  CNE.  Reiterou  o  documento  elaborado  em  2010  pelo  grupo  de 

trabalho (GT) constituído pela SETEC38 a Educação profissional técnica de nível médio em 

debate que expressa concepções assumidas pelo MEC, desde 2003, em relação à educação 

profissional:

 Centralidade no ser humano e suas relações sociais, sem ignorar as exigências 
da produção econômica,  como campo de onde os  sujeitos sociais retiram os 
meios de vida

 Formação que aponta para a superação da dualidade histórica entre formação 
básica e formação profissional 

 Currículo centrado na concepção de formação humana integral, tendo como eixo 
estruturante a integração entre trabalho, ciência, tecnologia e cultura, baseando-
se  no  trabalho  como  princípio  educativo  e,  dentre  outros,  nos  seguintes 
fundamentos pedagógicos:

 Construção coletiva do Projeto Político-Pedagógico;
 Pesquisa como princípio pedagógico;

 Articulação com o desenvolvimento sócio-econômico e a educação ambiental 
(FONSECA et  al.,  2011, p. 1-2).

   Na perspectiva acima destacada,  foi  solicitado também que a atuação do Conselho 

visasse garantir uma coerência e unicidade entre DCNEPT e as DCNEM, já aprovadas, sendo 

reconsiderado o documento “Educação profissional técnica de nível médio em debate”, que 

“retoma e sintetiza as discussões e produções acerca do Ensino Médio Integrado, da politecnia 

e da formação humana integral que vêm sendo construídas nas últimas décadas” (FONSECA 

et al., 2011, p. 1-2). Em 09 de agosto de 2011, representantes do grupo de trabalho que redigiu 

37 Presidente do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (CONIF), Pró-
Reitores de Ensino da Rede Federal de EPT, Fundação Oswaldo Cruz, Colégio Pedro II, representantes da própria SETEC e educadores dos 
grupos de trabalho: Trabalho e educação e Educação de jovens e adultos da Associação Nacional de Pós-Graduação Pesquisa em Educação 
(ANPED).
38

Para compor o GT foram convidadas quatro Secretarias do MEC - Secretaria de Educação Básica (SEB), Secretaria de Educação (SEESP),  
Secretaria de Educação a Distância (SEED), Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD) -, o Ministério do  
Trabalho e Emprego (MTE); o Ministério da Saúde (MS), representado pela Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio (EPSJV –  
Fiocruz);  os gestores estaduais  de educação profissional,  vinculados ao Conselho Nacional dos Secretários de Educação (CONSED); o 
Fórum dos Conselhos Estaduais de Educação; o Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e  
Tecnológica (CONIF); a Central Única dos Trabalhadores (CUT), representada pela Escola dos Trabalhadores; o Sindicato Nacional dos  
Servidores Federais da Educação Básica, Profissional e Tecnológica (SINASEFE); e a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em 
Educação  (ANPEd  –  GT  Trabalho  e  Educação  e  GT  Educação  de  Jovens  e  Adultos),  contando  com  a  colaboração  de  renomados 
pesquisadores da educação profissional e tecnológica.
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a proposta alternativa às DCNEM realizaram uma audiência com o Ministro da Educação para 

apresentar-lhe a preocupação com os encaminhamentos relativos à definição das DCNEPT. 

Segundo  o  relato  da  audiência,  o  Ministro  comprometeu-se  em  reunir-se  com  todos  os 

conselheiros  da  Câmara  de  Educação  Básica  para  reafirmar  a  concepção  de  educação 

profissional do ministério implementada desde 2003 e em empreender “todos os esforços para 

que as questões apresentadas fossem consideradas na retomada das discussões destas pautas 

que envolvem as diretrizes do ensino médio e da educação profissional” (ANPEd et al., 2011, 

s/p). A continuidade do debate e do embate que permeiam a legislação e diretrizes para o 

ensino médio e educação profissional de nível técnico nos possibilita, mais uma vez, perceber 

que “a lei não é a realidade, mas a expressão de forças no plano estrutural e conjuntural da 

sociedade”  (FRIGOTTO;  CIAVATTA;  RAMOS,  2005b,  p.  27),  a  qual  se  alinha  ou  à 

sustentação, ou à transformação de uma determinada realidade. 

1.3.3. Algumas considerações sobre o cenário contemporâneo

Pesquisas encomendadas pelo setor empresarial e governamental têm apontado para a 

falta de mão de obra qualificada, de auxiliares técnicos, de técnicos e de técnicos de nível 

superior. Para citar alguns exemplos, um estudo encomendado pela Confederação Nacional da 

Indústria em  2008  apontou  que  mais  da  metade  de  1.715  empresas  pesquisadas  não 

conseguiam preencher as vagas necessárias por falta de mão de obra qualificada. Em 2009, 

dados da rede pública de agências de emprego mostrava que 1.700.000 vagas oferecidas não 

foram preenchidas. O principal motivo identificado para o não preenchimento dos postos foi 

falta de qualificação da mão de obra, o que compreende baixo nível de escolaridade, carência 

de preparo técnico e pouca experiência. Para que se tenha uma ideia das lacunas registradas, o 

maior número de vagas não preenchidas na ocasião foram as que demandavam: engenheiros 

civis e mecânicos, nutricionistas, farmacêuticos, auxiliares de linha de produção, pedreiros e 

operadores de telemarketing, eletricistas, torneiros mecânicos e funções ligadas ao setor naval, 

portanto,  profissionais  formados tanto em cursos  superiores,  técnicos  quanto auxiliares  de 

setores da economia em expansão (SOFIA, 2010).  Em 2010, uma pesquisa realizada pela 

consultoria  internacional  de  recursos  humanos  Manpower,  que  entrevistou  35.000 

empregadores em 36 países,  apontou o Brasil  como o segundo no  ranking dos países que 

sofrem  de  escassez  de  profissionais  qualificados,  perdendo  apenas  para  o  Japão.  Dos 

empresários brasileiros pesquisados 57% disseram ter dificuldades para preencher suas vagas 
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com profissionais qualificados (VELUTTO, 2011). 

É  neste  contexto  que  surgem  programas  como  o  PROEJA,  dentre  as  diversas 

iniciativas  empreendidas  pelo  governo federal  brasileiro para  a  qualificação profissional  e 

formação  de  técnicos  nos  diversos  setores.  É  significativo  identificar  que,  exatamente  no 

mesmo  período,  Portugal  tenha  organizado  um  programa  federal,  intitulado  Novas 

Oportunidades, que articula elevação da escolarização dos trabalhadores jovens e adultos do 

país à qualificação profissional (RUMMERT; ALVES, 2010; FERNANDES, J.,  2011a).

Apesar do aspecto positivo implícito na demanda por formação, é preciso estar alerta 

diante do engodo que seria acreditar que o maior investimento na educação dos trabalhadores 

guarde  uma  relação  direta  com melhores  postos  de  trabalho,  maior  produtividade,  renda, 

desenvolvimento  pessoal  e  ascensão  social  dos  mesmos.  Ao examinar  a  teoria  do  capital 

humano,  nascida na década de 60,  Frigotto (2006) adverte  sobre um duplo risco que nos 

circunda  até  os  dias  atuais:  por  um lado,  a  completa  inadequação de  se  estabelecer  uma 

vinculação direta entre educação, produtividade, desenvolvimento pessoal e social; por outro, 

o  erro  de  criticar  a  teoria  do  capital  humano,  assumindo  uma  posição  que  desvincule 

totalmente educação e economia,  superestrutura e infraestrutura,  o que tiraria da educação 

qualquer possibilidade de interferir no cenário que está posto. O autor defende que a escola 

estabelece diferentes mediações com o modo capitalista de produção e que a mesma pode 

articular-se não só com os interesses das classes dominantes, mas também com os interesses 

das classes dominadas, desde que a formação seja pensada na direção onilateral apontada pela 

politecnia  marxiana.  Deste  modo  há  que  se  considerar  a  demanda/possibilidade  de  uma 

formação dos trabalhadores não como uma panaceia, mas como uma possibilidade histórica 

colocada  pelo  próprio  capitalismo,  que  obviamente,  colocará  seus  entraves  e  tirará  dela 

proveito tanto quanto possível. A fim de atender à perspectiva dos trabalhadores, há que se 

projetar um ensino capaz de garantir uma maior apropriação da leitura e da escrita, do cálculo, 

da cultura geral, técnica e tecnológica, da relação entre prática, teoria e prática - elementos 

primordiais para que a formação pretendida possa se efetivar.

Para se compreender melhor o contexto histórico contemporâneo em que se situa essa 

contraditória  necessidade  de  maior  educação dos  trabalhadores,  é  necessário  aprofundar  a 

compreensão acerca das mudanças na ordem econômica mundial e no mundo do trabalho que 

continuam a acontecer para garantir a sobrevivência do capitalismo.  Segundo Deluiz (2010, 

p.1-2), há uma crise do capitalismo que se expressa: 

[...] pelo esgotamento do padrão de acumulação taylorista/fordista; pela hipertrofia 
da esfera financeira na nova fase do processo de internacionalização do capital; por 
uma acirrada concorrência intercapitalista, com tendência crescente à concentração 
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de capitais devido às fusões, entre as empresas monopolistas e oligopolistas; e pela 
desregulamentação  dos  mercados  e  da  força  de  trabalho,  resultantes  da  crise  da 
organização assalariada do trabalho e do contrato social.

Como  visto  anteriormente,  a  incorporação  dos  avanços  tecnológicos  tem  exigido, 

desde o fim dos anos 80 e início dos anos 90, novos modos de formação e de gestão das forças 

produtivas,  tendo  em  vista  permitir  que  as  diversas  instituições  alcançassem  maior 

competitividade. As crises que se sucederam demandaram a busca por saídas, dentre as quais 

tem se situado não só um maior investimento na formação dos trabalhadores, como a criação 

de novas formas de exploração do trabalho.  

Se por um lado, o aprimoramento tecnológico oportunizou infinitas possibilidades ao 

homem na sociedade da informação ao criar  novos postos  de trabalho,  é  inegável  que as 

máquinas suprimiram inúmeras funções em diversos setores. A possibilidade de se trabalhar 

menos horas, com aumento do tempo para o ócio e lazer, levantada por Schaff (1995), não se 

confirmou porque feriria aos interesses dominantes, mas sim, as previsões que apontavam para 

índices  significativos  de  desemprego,  inclusive,  nos  países  desenvolvidos. Segundo  as 

pesquisas  de  Castells  (1999),  nas  economias  mais  avançadas,  somente  uma  parcela  da 

população com idade entre 25 e 40 anos é suficiente para responder pela produção, sendo que 

muitas  economias  poderiam descartar  um terço  ou  mais  de  sua  população.  É  fato  que  o 

desemprego não pode ser explicado por uma noção simplista de que as máquinas fazem todo o 

trabalho e substituem os trabalhadores em grande escala, mas pela combinação dos modos de 

organizar as relações de produção, com as condições da informatização e da globalização da 

economia (CASTELLS, 1999). 

 A compreensão de que se trata de um desemprego estrutural não deixa espaço para 

ingenuidade: nesse início de século XXI não há postos de trabalho para todos, ainda que todos 

pudessem receber uma formação escolar e profissional adequadas. Além da diminuição de 

postos, o trabalho é cada vez mais individualizado, por meio de uma multiplicidade de tarefas 

interconectadas em diferentes locais, introduzindo uma flexibilização extrema do mesmo e 

uma  estrutura  social  altamente  segmentada  -  elementos  utilizados  para  produzir  e 

comercializar a preços competitivos. Com o acirramento da Individualização do trabalho, os 

trabalhadores  são  forçados  a  negociar  individualmente  seus  contratos,  o  que  enfraquece 

sindicatos  e  destitui  os  trabalhadores  de  seu  instrumento  de  defesa  coletiva.  Além  da 

Individualização  do  trabalho,  Castells  (1999)  destaca  outras  três  formas  de  organizar  as 

relações de produção na Sociedade em Rede: a Superexploração, a Exclusão e a Integração 

perversa. 

A Superexploração, como a própria palavra indica, diz respeito às relações trabalhistas 
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mais  rigorosas  e  injustas  impostas  a  determinados  trabalhadores  (imigrantes,  minorias, 

mulheres, jovens, crianças ou outras categorias discriminatórias) do que a outros num mesmo 

mercado de trabalho. A Exclusão social é definida como processo pelo qual os indivíduos e 

territórios  são  sistematicamente  impedidos  do  acesso  a  posições  que  lhes  permitiria  uma 

existência autônoma dentro dos padrões sociais de seu contexto. Embora a falta de trabalho 

regular como fonte de renda seja, em última análise, o principal mecanismo em termos de 

exclusão  social,  há  ainda  outras  formas  e  motivos  pelos  quais  indivíduos  e  grupos  são 

expostos a dificuldades/impossibilidades de prover o próprio sustento: desde doenças graves, 

doenças mentais numa sociedade sem sistema de saúde, dependência de drogas, cultura das 

cadeias  e  estigma  carregado  pelo  ex-presidiário,  analfabetismo  absoluto  ou  funcional, 

ilegalidade e até a perseguição de algum grupo ou autoridade. Por fim, a Integração perversa 

se constitui  pela incorporação dos indivíduos ao jogo capitalista nas formas mais nefastas 

possíveis, como: o tráfico de drogas, de armas, de material nuclear, de órgãos, de mulheres e 

crianças,  de  imigrantes,  lavagem  de  dinheiro  etc.,  otimizada  pela  Sociedade  em  Rede.  

Portanto,  na  sociedade  contemporânea,  ao  mesmo  tempo  em  que  a  formação  de 

trabalhadores é necessária para a sobrevivência do capitalismo, também é verdade que, nessa 

perspectiva perversa, nem todos os trabalhadores precisam ser formados, pois nem todos são 

necessários. Convivem a individualização do trabalho, superexploração, exclusão e integração 

perversa, desemprego ou medo do desemprego e, ao mesmo tempo, a existência de postos de 

trabalho vagos por dificuldade de encontrar profissionais qualificados para preenchê-los.

É nesse cenário globalizado permeado de contradições que se situam programas de 

formação  dos  trabalhadores  jovens  e  adultos.  Como  não  é  interessante  para  os  grupos 

hegemônicos que haja uma compreensão mais profunda dos processos de exclusão gerados 

pelas  novas  expressões  do  capitalismo,  faz-se  necessário  produzir  discursos  que  apontem 

saídas para os impasses colocados pelas novas formas de exploração. Diante deste quadro que 

apresenta obstáculos e brechas para as classes populares e a educação dos trabalhadores, há a 

possibilidade de pelo menos quatro posicionamentos: a mera denúncia; propostas ingênuas 

que  ignoram  as  tramas  do  cenário  sócio-político-econômico  colocado;  propostas  que 

intencionalmente  desconhecem  tal  cenário  e,  uma  quarta  via,  que  seria  fruto  de  uma 

consciência  crítica  acompanhada  por  propostas  de  ação.  A  busca  por  esta  quarta  via 

(FERNANDES, J., 2011a, p. 13) remete à perspectiva da teoria crítica do currículo que, ao 

mesmo tempo em que contesta o  status quo, defende que os homens e as mulheres podem 

determinar,  ao  menos  parcialmente,  sua  própria  existência  (KINCHELOE;  MACLAREN, 

2006). É no âmbito da pedagogia da possibilidade, da organização das instituições escolares 
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como  comunidades  voltadas  à  busca  de  caminhos  colaborativos,  tendo  em  vista  a 

transformação social que se situa a proposta do currículo integrado apresentada a seguir. 

1.3.4. A proposta do Currículo integrado

Em consonância às concepções de trabalho e educação anteriormente abordadas, tanto 

o  currículo  integrado  como  o  próprio  surgimento  do  conceito  de  currículo  devem  ser 

considerados  como  artefatos  históricos.  Ainda  que  se  possam identificar  verdadeiros 

programas de ensino organizados desde a Antiguidade, o surgimento do termo curriculum é 

datado da Idade Moderna. A Modernidade traz consigo a ideia de currículo e de classe, como 

unidade organizativa do ensino (HAMILTON, 1992)39, a confiança no valor da cultura e da 

educação, bem como a defesa da escolarização universal.  Neste momento histórico, como 

esclarece Gimeno Sacristán (1999, p. 151), dissemina-se uma verdadeira fé na educação, uma 

crença  a  priori assumida  pela  maioria  das  pessoas  “nos  frutos  prometidos  do  legado 

moderno”.   O currículo surge,  portanto,  como conceito no seio da tradição e  do controle 

social, que  confere à escola o papel de tornar os educandos depositários da cultura, formar o 

homem disciplinado, civilizado, cultivado e moral,  em consonância com o ideal Kantiano. 

Deste modo, a ideia de Currículo nasce ligada à necessidade de se empreender um processo de 

objetivação  da  cultura,  que  “leva  a  entendê-la  como  corpo  de  conteúdos”  (GIMENO 

SACRISTÁN, 1999, p. 153). 

Silva, T. (1999, p. 17) ao traçar um panorama sobre as teorias do Currículo, organiza 

as mesmas em tradicionais, críticas e pós-críticas, a partir das categorias que delas emergem. 

Ainda que o autor não aborde propriamente o currículo integrado, podemos situá-lo em meio 

das propostas alinhadas às teorias críticas, em que - “ideologia, reprodução cultural e social, 

poder, classe social, capitalismo, relações sociais de produção, conscientização, emancipação 

e libertação, currículo oculto e resistência” – são as categorias que se destacam.

Conceber o currículo como seleção político-cultural é uma herança das teorias críticas 

39
“[...] como parte da agitação política geral do século XVI, a adoção do termo “curriculum” e “classe” foi indicativa de suas vagas separadas 

da reforma pedagógica. Primeiro, veio a introdução de divisões em classes e a vigilância mais estreita dos alunos; e segundo, veio o ensino  
veio o refinamento do conteúdo e dos métodos pedagógicos. O resultado líquido, entretanto, foi cumulativo: o ensino e a aprendizagem 
tornaram-se, para o mal ou para o bem, mais abertos ao escrutínio e ao controle externos. Além disso, “curriculum” e “classe” entraram na 
pauta educacional numa época em que as escolas estavam sendo abertas para uma seção muito mais ampla da sociedade. A escolarização 
municipal – não mais sob a jurisdição da igreja – ganhou em popularidade; e, tão importante quanto isto, os decretos protestantes (por  
exemplo, o Book of Discipline, publicado em 1560 pelos seguidores de Calvino na Escócia) expressavam a crença de que todas as crianças,  
independentemente  do  gênero  ou  posição,  deveriam ser  evangelizadas  através  da  escolarização.  Como  resultado,  a  pauta  educacional  
medieval não foi propriamente ampliada, mas remoldada” (HAMILTON, 1992, p. 47).
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do  currículo.  Em  contraposição  às  teorias  tradicionais,  preocupadas  com  a  objetivação  e 

organização do currículo, os autores alinhados à teoria crítica bebem das fontes marxianas e 

desvelam as  relações  de  poder  imbricadas  na  constituição  do mesmo.   Para  citar  apenas 

algumas das questões nevrálgicas apontadas, nas  décadas de sessenta e setenta,  pelas teorias 

críticas  do currículo,  podemos destacar:  o desvelar  do quanto os conteúdos reproduzem a 

sociedade de classes (ALTHUSSER, 1983; BOURDIEU; PASSERON, 2009); a identificação 

do currículo oculto, presente nas relações sociais que permeiam o cotidiano das instituições 

escolares (BOWLES; GINTIS, 198140  apud SILVA, T. , 1999); a análise de que a forma como 

esse currículo é proposto também é currículo; além da necessidade de se considerar toda a 

bagagem cultural daqueles a quem será ensinado algo, pois a identidade dos envolvidos no 

processo educativo  influencia o currículo que será engendrado (FREIRE, 1987). Apple (1982) 

avança, sobretudo, ao reafirmar que a relação entre sociedade capitalista e educação não se faz 

de  forma  determinística  e  linear.  Economia,  ideologia  e  currículo  são  criações  humanas 

permeadas pela hegemonia, pela contradição e se afetam dialeticamente. Giroux (1986, 1988), 

influenciado  pelo  pensamento  de  Freire  (1987),  trouxe  contribuições  que  vão  na  mesma 

direção freireana e de Apple (1982),  ao enfatizar o papel da resistência  dos professores e 

estudantes ao que lhes é imposto. Inspirado no pensamento gramsciano,  que também é fonte 

para o Currículo integrado, Giroux (1988) ressalta a importância da voz dos professores como 

intelectuais  transformadores,  capazes  de  construir  práticas  em que  as  relações  sociais  de 

desigualdade são contestadas e novos arranjos de poder são engendrados.

Ao retomar as reflexões colocadas por Bobbitt em The Curriculum, em 1918,  marco 

no  estabelecimento  do  Currículo  como  campo  específico  de  estudos  (SILVA,  T.,  2009), 

podemos  identificar  questões  antigas  e  sempre  novas,  afinal,  muitos  dos  questionamentos 

colocados são objeto de máxima atenção na proposta do currículo integrado:

Quais os objetivos da educação escolarizada: formar o trabalhador especializado ou 
proporcionar uma educação geral, acadêmica à população? O que se deve ensinar: as 
habilidades básicas de escrever, ler, contar; as disciplinas acadêmicas humanísticas; 
as disciplinas científicas; os saberes profissionais do mundo ocupacional adulto? O 
que  dever  estar  no  centro  do  ensino:  os  saberes  “objetivos”  do  conhecimento 
organizado ou as percepções e as experiências subjetivas das crianças e dos jovens? 
Em termos sociais, quais devem ser as finalidades da educação: ajustar as crianças e 
os  jovens  à  sociedade  tal  como  ela  existe  ou  prepará-los  para  transformá-la;  a 
preparação para a economia ou a preparação para a democracia? (SILVA, T. , 2009, 
p. 22). 

A proposta do currículo integrado é clara ao se posicionar na perspectiva de preparar 

os trabalhadores para  transformar a sociedade em que vivem por meio de uma formação 

cultural, científica, técnica, tecnológica de caráter amplo, de cunho crítico, capaz de ajudá-los 

40 BOWLES, S. E GINTIS, H. La instrucción escolar em la América capitalista. México: Siglo XXI, 1981.
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a  se  situarem  como  seres  políticos,  o  que  “supõe  a  compreensão  das  relações  sociais 

subjacentes a todos os fenômenos” (CIAVATTA, 2005, p. 85).   Nesta perspectiva, o currículo 

se propõe a oportunizar aos educandos a possibilidade de integrar a compreensão teórica e 

prática dos fundamentos científicos das tecnologias do trabalho, o que se faz com vistas à 

transformação do status quo. 

Tanto nas Diretrizes curriculares nacionais para o ensino médio (BRASIL/CEB, 2011), 

quanto na proposta de Diretrizes curriculares para educação profissional e técnica de nível 

médio  elaborada  como contribuição  ao  debate  junto  ao  CNE  (GRUPO DE TRABALHO 

PARA A FORMULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE SOBRE DCNEPT, 2010) 

encontram-se,  fortemente  presentes,  os  princípios  do  currículo  integrado.  A  preocupação 

central é a formação integral dos sujeitos, o que traz consigo outros movimentos integradores 

no interior do currículo, como pode ser verificado no quadro a seguir:

Quadro 1: Bases das DCNEM e da proposta de DCNEPT enviada ao CNE

Projeto  de  resolução  que  define  as  DCNEM,  já 
aprovado  no  CNE  (BRASIL/CEB,  2011,  grifo 
nosso).

Projeto de resolução que define as DCNEPT, 
proposto como contribuição ao debate junto ao 
CNE (GRUPO DE TRABALHO PARA A 
FORMULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO 
DEBATE SOBRE DCNEPT, 2010, grifo nosso).

Art. 5° O Ensino Médio em todas as suas formas de 
oferta e organização, baseia-se em:

I - Formação integral do estudante.

II – Trabalho e pesquisa como princípios educativos  
e pedagógicos, respectivamente.

III – Educação em direitos humanos como princípio 
nacional norteador.

IV – Sustentabilidade ambiental como meta universal.

V  –  Indissociabilidade  entre  educação  e  prática  
social,  considerando-se  a  historicidade  dos  
conhecimentos e dos sujeitos do processo educativo, 
bem  como  entre  teoria  e  prática  no  processo  de  
ensino-aprendizagem.

VI –  Integração de conhecimentos gerais e, quando  
for  o  caso,  tecnicoprofissionais,  realizada  na 
perspectiva  da  interdisciplinaridade e  da 
contextualização.

VII –  Reconhecimento e aceitação da diversidade  e 
da  realidade  concreta  dos  sujeitos  do  processo 
educativo, das formas de produção, dos processos de  
trabalho e das culturas a eles subjacentes.

Art.  6°  A Educação  Profissional  Técnica  de  Nível 
Médio em todas as suas formas de  oferta nos termos 
da Lei, inclusive nas modalidades Educação de Jovens 
e  Adultos  e  Educação  a  Distância,  baseia-se  nos 
seguintes pressupostos:

I – Formação integral do educando;

II – Trabalho como princípio educativo;

III  –  Indissociabilidade  entre  formação  geral  e  
educação profissional;

IV  –  Indissociabilidade  entre  educação  e  prática  
social,  considerando-se  a  historicidade  dos  
conhecimentos e dos sujeitos da aprendizagem;

V –  Integração  entre educação,  trabalho,  ciência,  
tecnologia  e  cultura  como  base  da   proposta  e  do  
desenvolvimento curricular;

VI  – Integração  de  conhecimentos  gerais  e  
profissionais realizada  na  perspectiva  da 
interdisciplinaridade,  tendo  a  pesquisa  como 
princípio pedagógico;

VII  –  Indissociabilidade  entre  teoria  e  prática no 
processo de ensino-aprendizagem;
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VIII –  Integração entre  educação e as dimensões do 
trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura como  
base da proposta e do desenvolvimento curricular.

VIII  –  Articulação  com  o  desenvolvimento  
socioeconômico-ambiental dos  territórios  onde  os 
cursos ocorrem;

IX – Valorização da diversidade humana, das formas  
de produção, dos processos de trabalho e das culturas  
a eles subjacentes;

X – Inclusão educacional e acessibilidade, como base 
para acesso ao currículo.

       Os  princípios  presentes  em ambos  os  textos  são  frutos  de  toda  uma trajetória  de 

reflexão  sobre  currículo  integrado  e  as  características  que  deveriam  ser  assumidas  em 

propostas  alinhadas  a  tal  opção  epistemológica.  Trabalho e  pesquisa aparecem, 

respectivamente, como princípio educativo e  pedagógico em ambos os textos. A articulação 

com a sustentabilidade e o desenvolvimento socioeconômico-ambiental dos contextos em que 

se desenvolvem os cursos é outro princípio comum às propostas que advêm do seu caráter 

histórico  e  de  seu compromisso  com os  desafios  vividos  na  sociedade contemporânea.  A 

indissociabilidade entre educação e prática social; teoria e prática; educação profissional e  

básica -  na  perspectiva  da  interdisciplinaridade,  considerando a  historicidade  dos  

conhecimentos  e  dos  sujeitos  – é  reiterada.  Integração entre educação,  trabalho, ciência,  

tecnologia e cultura aparece como base das propostas e do desenvolvimento curricular tanto 

nas DCNEM (BRASIL/CEB, 2011) e no texto elaborado como na contribuição ao debate das 

DCNEPT (GRUPO DE TRABALHO PARA A FORMULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO 

DEBATE SOBRE DCNEPT, 2010).

A consideração do trabalho como princípio educativo e da  pesquisa como princípio  

pedagógico (BRASIL/MEC/SETEC,  2007e;  MOURA,  2010;  GRUPO  DE  TRABALHO 

PARA A FORMULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE SOBRE DCNEPT, 2010; 

BRASIL/CEB, 2011) retoma a concepção marxiana de que os homens se formam no trabalho, 

na medida em que podem desenvolver sua autonomia intelectual frente ao conhecimento, ao 

trabalho e ao mundo do trabalho. Nesta perspectiva, coloca-se a importância de articular tal 

princípio educativo ao princípio pedagógico da pesquisa: 

Potencializar a relação entre o ensino e a pesquisa contribui para desenvolver, ao 
longo da vida, entre outros aspectos, as capacidades de interpretar, analisar, criticar, 
refletir,  rejeitar  ideias  fechadas,  aprender,  buscar  soluções  e  propor  alternativas, 
potencializadas pela investigação e pela responsabilidade ética diante das questões 
políticas, sociais, culturais e econômicas (MOURA, 2010, p.9).

A reflexão sobre as dimensões ontológica e histórica do trabalho coloca os estudantes 

na condição de sujeitos autônomos e críticos. Para além do “aprender trabalhando” ou do 
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“trabalhar  aprendendo”,  os  mesmos  são  chamados  a  compreender,  enquanto  vivenciam e 

constroem a própria formação, que “é socialmente justo que todos trabalhem porque esse é um 

direito de todos os cidadãos” (MOURA, 2010, p. 8). A pesquisa como princípio pedagógico 

trata-se, portanto, de um princípio dialeticamente relacionado à concepção de trabalho como 

princípio educativo. A sustentabilidade e o desenvolvimento  socioeconômico-ambiental dos 

contextos em que se desenvolvem os cursos fazem parte da realidade a ser pesquisada e, 

possivelmente, transformada.  Como visto, anteriormente, formar para a cidadania ou para o 

trabalho produtivo, organizar um currículo voltado para as humanidades ou para a ciência e 

tecnologia são dilemas no campo do Currículo desde a sua origem. Diante das concepções 

marxianas - onilateralidade, politecnia, trabalho como princípio educativo – não há lugar no 

currículo integrado para uma formação unilateral: exclusivamente acadêmica, ou voltada para 

o mercado de trabalho. 

Segundo Ramos (2005, p. 106) a indissociabilidade entre educação e prática social, 

teoria e prática; educação profissional e básica, na perspectiva da interdisciplinaridade e da 

consideração  da  historicidade  dos  sujeitos  –  que  perpassa  as  DCNEM  e  a  proposta  de 

DCNEPT enviada ao CNE como contribuição ao debate - coloca-se como um projeto que visa 

“superar o histórico conflito em torno do papel da escola”. Segundo a autora,  o currículo 

almejado objetiva a integração dos conhecimentos gerais e específicos, sem que se percam os 

referenciais  das  ciências  básicas.  Os  conceitos estudados  podem  ser  “relacionados 

interdisciplinarmente, mas também no interior de cada disciplina”. Busca-se uma abordagem 

dos fenômenos que os considera na sua totalidade histórica e dialética. 

O  trabalho  como  princípio  educativo  conclama  para  a  centralidade  das  questões 

relativas  aos  processos  de  trabalho,  contextualizadas  historicamente.  Busca-se  situar  os 

educandos de forma ampla e crítica diante dos objetos de estudo, o que perpassa os aspectos 

técnicos ou tecnológicos implicados. Para que se possa desenhar um currículo integrado, a 

autora defende que os professores envolvidos deveriam percorrer um movimento de:

1.  Problematizar  fenômenos  –  fatos  e  situações  significativas  e  relevantes  para 
compreendermos o mundo em que vivemos, bem como processos tecnológicos da 
área profissional para a qual se pretende formar -, como objetos de conhecimento,  
buscando  compreendê-los  em  múltiplas  perspectivas:  tecnológica,  econômica, 
histórica,  ambiental,  social,  cultural  etc.  [...]  Responder  às  questões  elaboradas 
produzirá a necessidade de se recorrer a teorias e conceitos já formulados sobre o(s) 
objeto(s) estudado(s) e esses se constituirão em conteúdos de ensino.
2. Explicitar teorias e conceitos fundamentais para a compreensão do(s) objetos(s) 
estudados(s) nas múltiplas perspectivas em que foi problematizada e localizá-los nos 
respectivos campos da ciência (áreas do conhecimento, disciplinas científicas e/ou 
profissionais), identificando suas relações com outros conceitos do mesmo campo 
(disciplinaridade) e de campos distintos do saber (interdisciplinaridade).[...].
3. Situar conceitos como conhecimentos de formação geral e específica, tendo como 
referência  a  base  científica dos conceitos  e  sua  apropriação tecnológica,  social  e 
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cultural.[...].
4.  A partir  dessa  localização  das  múltiplas  relações,  organizar  os  componentes 
curriculares  e  as  práticas  pedagógicas,  visando  corresponder  nas  escolhas,  nas 
relações  e  nas  realizações,  ao  pressuposto  da  totalidade  real  como  síntese  de 
múltiplas determinações (RAMOS, 2005, p.122-123).

Segundo  a  autora,  faz-se  necessário,  portanto,  que  os  professores:  1)  levantem 

questões relevantes sobre o fenômeno e atentem para as teorias e conceitos aos quais foi 

necessário  recorrer,  de  modo  que  os  mesmos  se  constituam objetos  de  estudo  junto  aos 

educandos;  2)  reflitam  sobre  as  relações  que  tais  conceitos  e  teorias  têm  com  outros 

conhecimentos  da  própria  disciplina  da  qual  são  oriundos,  ou  com  conceitos  e  teorias 

advindos de outras áreas do conhecimento, a fim de identificar articulações disciplinares e 

interdisciplinares  que  podem  ser  estabelecidas  com  a  participação  dos  educandos;  3) 

identifiquem se os conceitos implicados no fenômeno a ser estudado relacionam-se a outros 

conhecimentos da formação geral e específica e o que pode ser aprendido do ponto de vista da 

formação geral e da formação técnica e tecnológica, de forma integrada e significativa; 4) por 

fim,  desenhem qual  será  o  curriculum a  ser  percorrido:  quais  práticas  pedagógicas  serão 

propostas, se será organizado em forma de projeto, sequências de atividades, se o trabalho 

será disciplinar  ou interdisciplinar,  com quais  objetivos  específicos,  que   conteúdos serão 

privilegiados, etapas, duração, etc. 

Para Ramos (2005),  no momento da prática pedagógica,  a proposição de desafios, 

problemas e/ou projetos - desencadeando ações resolutivas, pesquisa e elaboração de projetos 

de intervenção - de modo algum deve indicar uma proeminência da ação em detrimento da 

construção  de  conceitos.  Trata-se  de  realizar  propostas  pedagógicas  que  propiciem  aos 

educandos a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos implicados nos diversos 

fenômenos que compõem a totalidade e, a partir de tal compreensão, saibam posicionar-se 

crítica e autonomamente diante dos mesmos por meio do movimento da práxis. Não se trata, 

portanto, do mero desenvolvimento de simulações de atividades profissionais, com vistas à 

preparação dos educandos para atender a demandas específicas de um determinado contexto 

do mundo do trabalho. 

 Outro ponto que merece destaque ao se tratar do currículo do ensino médio integrado 

são os quatro eixos da base curricular, acima citados – trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

Uma questão significativa para a presente tese foi constatar  que a  trajetória  de estudos e 

discussões  sobre  as  características  do  currículo  do  ensino  médio  integrado  conduziu  ao 

reconhecimento  de que  a  tecnologia  deveria  ser  incorporada à  base  da  proposta  - 

originalmente  balizada  na  tríade  trabalho,  ciência  e cultura.  Nas  DCNEM,  aparecem 
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destacadas as concepções assumidas para cada um dos eixos: 

§ 1.º O trabalho é conceituado na sua perspectiva ontológica de transformação da 
natureza, como realização inerente ao ser humano e como mediação no processo de 
produção da sua existência.
§ 2.º A ciência é conceituada como o conjunto de conhecimentos sistematizados,  
produzidos  socialmente  ao  longo  da  história,  na  busca  da  compreensão  e 
transformação da natureza e da sociedade.
§ 3.º A tecnologia é conceituada como a transformação da ciência em força produtiva 
ou mediação do conhecimento científico e a produção, marcada, desde sua origem, 
pelas relações sociais que a levaram a ser produzida.
§ 4.º A cultura é conceituada como o processo de produção de expressões materiais, 
símbolos, representações  e  significados  que  correspondem  a  valores  éticos, 
políticos  e  estéticos  que  orientam  as  normas  de  conduta  de  uma  sociedade 
(BRASIL/CEB, art. 5º, VIII, 2011).

Moura (2010, p.  6),  ao defender a incorporação da  tecnologia à  base da proposta, 

retoma o argumento de que o  trabalho, mediação de primeira ordem entre os homens e a 

natureza, gera  conhecimento que se torna tanto  ciência, quanto  tecnologia. O conhecimento 

torna-se ciência, “quando as relações constitutivas e estruturantes da realidade são ordenadas e 

retiradas  do  seu  contexto  original,  de  modo  a  produzir  uma  explicação  rigorosamente 

sistematizada  e  intencionalmente  expressa  em  conceitos.”  (RAMOS,  s/d  apud  MOURA, 

2010)41. O conhecimento torna-se  tecnologia quando se converte em força produtiva, como 

mediação entre ciência e produção, entre compreensão e intervenção no real (RAMOS, 2004; 

2005 apud BRASIL/MEC/SETEC, 2007e, p. 44)42. Nesta perspectiva, Moura (2010) defende 

que: se tanto os avanços da ciência desencadearam novas tecnologias, como as inovações 

tecnológicas exigiram que a ciência buscasse o aprofundamento de conceitos, a tecnologia não 

poderia ficar de fora da base da proposta. Fazendo jus à relação dialética existente entre tais  

elementos, o ensino médio integrado, inspirado na formação politécnica/educação tecnológica, 

haveria de ser organizado em torno dos quatro eixos: trabalho, ciência, cultura e  tecnologia. 

A cultura vem, como eixo capaz de permitir a compreensão sobre como os processos 

de  trabalho,  ciência e  tecnologia desencadeiam  e  se  materializam  em  signos,  valores, 

costumes  e  organizações  sociais,  “prática  constituinte  e  constituída  do/pelo  tecido  social, 

norma de comportamento dos indivíduos numa sociedade e como expressão da organização 

político-econômica desta  sociedade,  no que se refere às ideologias que cimentam o bloco 

social” (GRAMSCI, 1991 apud GRUPO DE TRABALHO PARA A FORMULAÇÃO DE 

CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE SOBRE DCNEPT, 2010)43.

41Disponível em http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/institucional/dep/fc_integracao.pdf. Acesso 25.04.2008.

42RAMOS, M. O Projeto Unitário de Ensino Médio sob os Princípios do Trabalho, da Ciência e da Cultura. In: FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, 
M. (Org.). Ensino Médio: Ciência, Cultura e Trabalho. Brasília, 2004.

RAMOS, M. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: RAMOS, M; FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.
(Org.) Ensino Médio Integrado: Concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.
43GRAMSCI, A. Os intelectuais e a organização da cultura. 8.ed., Rio de Janeiro:Civilização Brasileira, 1991.
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A partir  da base da proposta  curricular  –  trabalho,  ciência,  tecnologia  e  cultura - 

devem ser articuladas as quatro grandes áreas do conhecimento:  Linguagens, Matemática,  

Ciência da Natureza e  Ciências  Humanas44.  As DCNEM salientam que a  proposta  não é 

diluir,  nem  excluir  as  especificidades  dos  componentes  curriculares,  mas  fortalecer  “as 

relações  entre  eles  e  a  sua  contextualização  para  apreensão  e  intervenção  na  realidade, 

requerendo  planejamento  e  execução  conjugados  e  cooperativos  dos  seus  professores.” 

(BRASIL/CEB, art. 8º, parágrafo 2º, 2011). 

A seguir,  é  apresentado do caminho trilhado,  desde os anos 70 e 80 no campo de 

estudos  das  tecnologias  na  educação,  a  fim  de  identificar  como  essa  trajetória  traz 

contribuições para a discussão sobre currículo integrado que se busca realizar no PROEJA. 

Como acenado anteriormente, a incorporação da tecnologia dentre os quatro eixos da proposta 

do currículo integrado é uma questão significativa para a presente tese, pois vem ao encontro 

da concepção assumida nos estudos contemporâneos sobre a integração das tecnologias ao 

currículo.  Tais estudos compreendem a tecnologia como elemento estruturante das sociedades 

contemporâneas (ALMEIDA, M. E., 2010) e, a partir de tal concepção, nada mais procedente 

do que as tecnologias perpassarem os currículos desenvolvidos neste momento histórico, não 

apenas para potencializá-los, mas para impulsionar a sua transformação em direção a metas 

voltadas para a formação integral dos estudantes. Este encontro de perspectivas é um dos 

fatores  que  impulsiona  a  pesquisar  e  projetar  novos  caminhos  que  se  debrucem, 

especificamente,  sobre  o  papel  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  para 

potencializar propostas de currículo integrado no contexto do PROEJA. 

1.4.  INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO AO 

CURRÍCULO

Segundo Almeida, M. E. e Valente (2011, p. 5) integração é um termo que tem sido 

utilizado  para  se  referir  à  relação  que  deveria  ocorrer  entre  tecnologias  da  informação  e 

comunicação (TIC) e currículo desde os primeiros projetos relativos ao uso dos computadores 

44
Na  área  de  Linguagens  nas  DCNEM ficam contempladas:  Língua  Portuguesa;  Língua  Materna,  para  populações  indígenas;  Língua  

Estrangeira moderna e Arte, em suas diferentes linguagens - cênicas, plásticas e, obrigatoriamente, a musical e Educação Física. A área de 
Matemática contempla a disciplina especificamente. Em Ciências da Natureza se fazem presentes: Biologia, Física e Química. Nas Ciências  
Humanas,  estão  alocadas:  História,  Geografia,  Filosofia  e  Sociologia.  Em   decorrência  de  legislação  específica,  continuam  sendo  
obrigatórios: Língua Espanhola, de oferta obrigatória pelas unidades escolares, embora facultativa para o estudante (Lei 11.161/2005). Com 
tratamento transversal, permeando todo o currículo, devem se fazer presentes: a educação alimentar e nutricional (Lei 11.947/2009; o estudo  
do processo de envelhecimento, respeito e valorização do idoso (Lei 10.741/2003);  Educação Ambiental (Lei 9.795/99); a educação para o  
trânsito (Lei 9.503/97) e educação em Direitos humanos (Decreto 7.037/2009).  Outros componentes curriculares podem ser inseridos como 
disciplina ou com outro formato, “preferencialmente, de forma transversal e integradora” (BRASIL/CEB,   art. 11, 2011).
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na  educação  no país. Para  compreender  o  alcance  de  tal  concepção,  revisitar-se-á  alguns 

marcos e conhecimentos construídos ao longo da trajetória de estudos sobre a presença das 

TIC  nas  escolas,  as  quais  têm  apontado,  na  contemporaneidade,  para  a  proposta  de 

organização de um web currículo (ALMEIDA, M. E., 2010).

 

1.4.1. A gênese do trabalho com novas tecnologias na educação no Brasil 

Os primórdios da discussão e do investimento em novas tecnologias na educação no 

Brasil ocorrem no período do regime militar. Almeida M. E. (2002, p.9) explica que foi a 

política de informatização dos  setores produtivos  iniciada no Brasil  na década de 70 que 

“procurou dar condições para desenvolver uma capacitação científica tecnológica autônoma, o 

que implicava investir na área educacional para que esta pudesse dar suporte à informatização 

da sociedade”. Nesta mesma direção, Almeida, F. (2011) coloca que a intenção do governo 

militar  de  tornar  o  Brasil  um  país  exportador  de  armamentos  exigia  investimentos  em 

siderurgia,  canais  para  escoamento  da  produção  e  tecnologia,  o  que  passava  pelo 

desenvolvimento do país no segmento da informática. Segundo o pesquisador, “havia de se 

criar  uma cultura  voltada  à  tecnologia”,  e  a  educação tinha  um papel  fundamental  nesse 

processo. 

É significativo perceber,  na gênese da discussão sobre tecnologias na educação no 

Brasil, mais um caso que exemplifica as correlações intrínsecas existentes entre investimentos 

em tecnologias na educação e manutenção do poder político e econômico nacional. Como 

bem  se sabe, a própria rede mundial de computadores foi criada no contexto da Guerra Fria 

para  defender  as  bases  de  informação  estadunidenses  de  possíveis  ataques  soviéticos 

(CASTELLS, 1999). A História nos revela que a afirmação de Silva, B. (2001, p. 843) -“a 

tecnologia é uma estratégia” deve ser compreendida num sentido mais literal sobre a questão 

do que se poderia supor num primeiro olhar. O autor destaca que “o conceito de estratégia tem 

uma clara ascendência militar  – a  palavra deriva do termo  strategos que combina  stratos  

(exército) e ag (liderar) – significando a arte de dirigir as operações militares” (p.843). Nesta 

perspectiva, “as TIC não são meros instrumentos que possibilitam a emissão/recepção deste 

ou daquele conteúdo informativo, mas contribuem fortemente para condicionar estruturas – as 

ecologias  das  sociedades”  (p.839).  Encontrar  estratégias  para  a  integração  das  TIC  na 

educação trata-se, portanto, de uma tarefa que compõe o desenho do futuro de uma nação.

Retomando a questão dos marcos iniciais da discussão sobre tecnologias na educação 
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no país, salienta-se a retrospectiva de Almeida, M. E. (2002) apoiada nos estudos de Andrade 

e Lima (1993)45 que destacam duas realizações pioneiras na área de informática na educação 

na década de 70:  em 1971,  um Seminário voltado à informática no ensino da Física,  na 

Universidade de São Carlos, seguido por uma Conferência sobre tecnologias educacionais e  

ensino assistido por computador (CAI), na Universidade de São Paulo, e em 1973, a iniciativa 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro de utilizar  simulações por computador para o  

ensino  de  Química  na  área  da  Saúde  e  Administração  Escolar, por  meio  do  Núcleo  de 

Tecnologia  Educacional  para  a  Saúde  do  Centro  Latino-Americano  de  Tecnologia 

Educacional para a Saúde (NUTES-CLATES). Contudo, ainda que as primeiras iniciativas 

datem dos anos 70, foi na década de 80 que ocorreu o fortalecimento da discussão em torno da 

presença da informática na educação.  

Almeida, M. E. (2002) e Almeida F. (2011) destacam que um marco importante nessa 

trajetória foi o evento realizado em 1981, na Universidade de Brasília, organizado pelo MEC, 

Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) e Secretaria Especial de Informação (SEI), sendo essa 

última diretamente ligada ao  estratégico Serviço Nacional  de  Informação (SNI).  Segundo 

Almeida, F. (2011), os três órgãos supracitados, na busca de encontrar o melhor caminho a ser 

trilhado  quanto  à  informática  e  educação,  chamaram  representantes  das  universidades 

federais, estaduais e privadas mais importantes do país para contribuir para o delineamento 

das  primeiras  iniciativas  federais.  Conforme  o  autor,  os  diálogos  realizados  levaram  ao 

levantamento de seis pontos que os intelectuais aconselhavam que estivessem presentes no 

projeto  do  governo  federal  em  relação  às  novas  tecnologias  na  educação:  i)  engajar  a 

Universidade na pesquisa sobre tecnologias nas escolas; ii)  incentivar o desenvolvimento de 

projetos interdisciplinares; iii) privilegiar ações que contemplassem as diversidades presentes 

do  país;  iv)  formular  propostas  dedicadas  à  melhoria  da  escola  pública  brasileira;  v) 

acompanhar os processos do planejamento à avaliação; vi) criar polos universitários capazes 

de estudar as novas práticas no âmbito da Sociologia, da Psicologia, Cognição e as variáveis 

epistemológicas relacionadas à questão.

Almeida, M. E. (2002, p. 9) ressalta que tal evento representou um “empuxo inicial 

para os primeiros experimentos piloto” de tecnologias na educação e que

[...]  os  primeiros  passos  para  a  inserção  das  tecnologias  de  informação  e 
comunicação  na  educação  brasileira  resultaram  da  cooperação  entre  setores 
governamentais  e  pesquisadores,  anunciando  uma  inovação  caracterizada  pela 
articulação  entre  pesquisa  e  ensino,  teoria  e  prática,  que  se  caracterizou  como 
elemento chave das atividades da área (p. 10).

45
ANDRADE, P.F.; LIMA, M. C. M. Projeto EDUCOM. Brasília: MEC/OEA, 1993.
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Essa visão de que o projeto deveria se pautar na relação dialética entre prática-teoria-

prática  fez-se  presente  no  chamado  Projeto  EDUCOM  (1985-1991),  criado  para 

operacionalizar as sugestões da comunidade científica oriundas do referido evento e de outros 

seminários nacionais que se seguiram sob a coordenação do MEC. Almeida, M. E. (2000b, 

2002) esclarece que foram montados centros-piloto de informática em quatro universidades 

públicas  –  Universidade  Estadual  de  Campinas  (Unicamp),  Universidade  Federal  de 

Pernambuco (UFPE), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS) - dedicados ao desenvolvimento de metodologias e pesquisas 

sobre o uso do computador na educação. Segundo a autora, cada centro pautava seu trabalho a 

partir  de  “uma abordagem pedagógica  específica  identificada  com o  desenvolvimento  de 

software educativo ou com o uso do computador como instrumento para o desenvolvimento 

de projetos e a resolução de problemas” (ALMEIDA, M. E., 2002, p.10). As pesquisas eram 

realimentadas e realimentavam as práticas realizadas nas escolas. 

Há que se considerar que as Universidades são chamadas a colaborar com o Ministério 

da Educação de um governo que havia exilado muitos de seus líderes e que aceitam participar 

do processo, num momento em que se inicia a reabertura política. Ao fazê-lo, aproveitam a 

brecha histórica existente e influenciam os rumos de uma discussão que estava nascendo no 

cenário educacional do país. Nessa perspectiva, Almeida, F. (2011) e Valente (2011) destacam 

que o Projeto EDUCOM, se comparado às primeiras iniciativas realizadas em outros países, 

trouxe avanços à discussão que se fazia na ocasião sobre a introdução das novas tecnologias 

na educação. Segundo os autores, nos Estados Unidos, a proposta voltou-se, inicialmente, para 

a  alfabetização  em  informática  e  a  informatização  do  ensino;  enquanto  que,  na  França, 

pretendia-se  promover  o  raciocínio  lógico-matemático  dos  estudantes,  bem  como  formar 

profissionais para as empresas informatizadas. Para os autores, o diferencial do caso brasileiro 

- na perspectiva de que o computador fosse catalisador de  mudanças pedagógicas -  deu-se 

pelo fato de o projeto inicial ter sido concebido e elaborado, desde as origens, a partir de 

sugestões  da comunidade científica.  As novas  tecnologias  na educação no Brasil  nascem, 

portanto, articuladas a discussões sobre currículo.

O projeto Formar foi o segundo marco nessa trajetória inicial,  por meio do qual a 

Unicamp,  nos  anos  1987  e  1989,  ofereceu  cursos  de  especialização  em  Informática  na 

Educação,  para  professores  oriundos  de  instituições  com  experiências  inovadoras  nesse 

campo, das diversas regiões do país (ALMEIDA, M. E., 2002, p. 11). Almeida, F. (2011, s/p) 

coloca que o EDUCOM foi quem gerou o Formar, pois como “ninguém sabia como fazer”, o 
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EDUCOM foi o espaço para a construção, junto a algumas escolas públicas espalhadas pelo 

país, dos fundamentos teórico-metodológicos para se trabalhar com Informática na Educação 

e,  então,  a  partir  do  que  foi  construído  pelo  Projeto  EDUCOM, foi  possível  desenhar  o 

primeiro projeto de formação de professores, o Formar.  Quanto aos cursistas,  cada estado 

brasileiro podia selecionar, a seu modo, os dois participantes a que tinham direito, para cada 

uma das versões do curso (VALENTE, 2011). No tocante à origem dos professores, advinham 

do Núcleo de Informática Educativa (NIED) da Unicamp e das demais universidades que 

levavam à frente o EDUCOM (ALMEIDA, M. E.,  2000b).

Segundo Almeida M. E. (2000b, p. 140), a Unicamp reunia condições para oferecer o 

Formar I e II, pois, “além de possuir, no Nied, uma equipe capacitada para assumir muitas das 

disciplinas  do  curso,  era  a  instituição  que  apresentava  as  melhores  condições  para  levar 

adiante  tal  empreendimento”.  Para  Valente  (2011),  poucas  universidades  tinham  25 

computadores disponíveis para a realização da formação pretendida, contudo, como esclarece 

Almeida, M. E. (2000b, p. 140), “mesmo assim, foi necessário transferir provisoriamente para 

a  Unicamp  recursos  de  outros  centros  que  compunham  o  Projeto  EDUCOM”.  Segundo 

Valente (2011) afirma que ao todo foram 50 alunos em cada uma das versões do Formar, 

sendo que os formandos eram organizados em grupos de 25 alunos a fim de que pudessem 

interagir com os computadores na relação de um aluno por máquina. Valente (2011) ainda 

recorda que todo o material relacionado à Informática era muito dispendioso, num momento 

histórico caracterizado pela reserva de mercado, em que se pagava, no Brasil, um valor muito 

alto  por  produtos  bem abaixo da qualidade encontrada  em outros  países.  O mesmo autor 

coloca que  uma determinada empresa se ofereceu para ceder máquinas para o curso e, diante 

desse fato, uma segunda empresa fez questão de colaborar também para não ficar fora do 

processo.  Essa  questão  dos  interesses  econômicos  que  perpassam  a  presença  das  novas 

tecnologias na educação estará de algum modo sempre presente, assim como se faz quando 

nos referimos a livros didáticos  e toda sorte  de recursos materiais  destinados à educação. 

Haverá  sempre  pesquisadores  e  professores  interessados  em  trazer  contribuições  para  a 

educação e as empresas que desejam participar desse processo para comercializar produtos 

relacionados ao mundo da Informática e à rede mundial de computadores, sobretudo, quando 

se  tratam  de  políticas  governamentais  que  têm  cacife  para  requisitá-los  em  proporções 

inigualáveis e formar novas gerações de usuários. 

Almeida, M. E. e Valente (2011, p. 82) destacam que:  

Nesse sentido, é fundamental a participação dos educadores para assumirem uma 
posição crítica e indagadora diante das possibilidades, riscos e dificuldades dessas 
parcerias e do lugar que cabe a cada organização. Não se pode mais tomar como 



89

princípio a rejeição ao estabelecimento de toda parceria  ou abraçar acriticamente 
qualquer proposta.

Retomando a questão do Formar, é pertinente apresentar um panorama das disciplinas 

e conteúdos abordados na ocasião, para que se possa ter uma ideia do que era considerado 

significativo  nos  primórdios  da  formação  de  professores  voltada  à  Informática  educativa. 

Segundo  Almeida,  M.  E.   (2000b),  participante  da  segunda  versão  do  Formar,  foram 

trabalhadas,  na  ocasião,  as  seguintes  temáticas:  Introdução  à  Informática  e  Sistemas  de  

Processamento  de  Dados (arquitetura  e  funcionamento  do  computador,  aplicativos  – 

processador  de  texto,  planilhas  eletrônicas  e  gerenciador  de  banco de  dados e  aplicações 

pedagógicas dos mesmos);  Aprendizagem assistida por computador (programas educativos 

usando  sistema  de  autor);  Metodologia  Logo (aspectos  psicopedagógicos  do  Logo  e 

aplicações);  Sistema  de  Programação (fundamentos  de  programação,  Pascal  e  aplicações 

didático-pedagógicas  com  uso  de  Pascal);  Impacto  da  Informática  no  indivíduo  e  na  

Sociedade (apresentação de projetos no ensino fundamental,  médio e educação especial) e 

uma  disciplina  denominada  Desenvolvimento  de  Tópicos  Específicos (usos  avançados  do 

computador na educação, inteligência artificial, apresentação das experiências realizadas do 

EDUCOM). Conforme Valente (2011), havia quatro horas de aulas teóricas e quatro horas de 

aulas práticas a cada dia, perfazendo o total de 360 horas. 

Almeida, M. E. (2000b) destaca como um dos aspectos em que o Formar deixou a 

desejar  o  fato  de  o  curso  ser  oferecido  em um  mês  de  trabalhos  intensivos,  o  que  não 

possibilitava  aos  participantes  o  exercício  da  autonomia  necessária  à  tarefa  docente,  no 

tocante à análise da potencialidade dos programas computacionais apresentados, pois, para 

tanto,  seria  necessário  um  tempo  um  pouco  maior  para  a  apropriação  dos  recursos 

apresentados.  Novas constatações  nessa  direção,  iluminadas,  inicialmente,  pelo  referencial 

freireano  e,  mais  tarde,  por  autores  que  propõem  a  formação  de  professores  como 

profissionais  reflexivos  (SCHON,  1992;  PERÉZ  GOMEZ,  1992;  NÓVOA,  1992; 

ZEICHNER,  1992),  influenciarão  mudanças  na  dinâmica  dos  processos  formativos 

empreendidos no campo das novas tecnologias da educação. Ao longo da história, cada vez 

mais se mostrará adequada a formação em serviço. Tal proposta permite aos educadores mais 

tempo para a apropriação de novas tecnologias por meio de atividades voltadas ao universo 

pessoal e profissional dos cursistas e para a reflexão sobre as suas potencialidades no âmbito 

da  educação,  diante  dos  contextos  profissionais  em  que  se  encontram  inseridos.  A 

possibilidade de experienciar as tecnologias e metodologias propostas em um determinado 
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curso na própria prática profissional, durante a realização do mesmo, revelar-se-á um divisor 

de  águas,  aprendido  a  partir  do  contínuo  movimento  de  avaliação  e  replanejamento  dos 

processos  formativos  desenvolvidos  (ALMEIDA,  M.  E.,  2004;  VALENTE;  PRADO; 

ALMEIDA, M. E., 2007). Essa possibilidade de reflexão de caráter prático-teórico-prático, 

partindo da realidade dos formandos e voltando à prática para transformá-la, ainda quando se 

está na companhia dos professores e colegas de um determinado curso, é uma importante 

lição, de inspiração freireana, aprendida ao longo da trajetória de formação de professores 

para a utilização de novas tecnologias na educação.

Uma das positividades presentes no Formar era sua matriz teórica: a proposta de uma 

educação pela informática, voltada à formação de sujeitos pensantes, autônomos e críticos em 

que “a massa crítica de pesquisadores de Informática na Educação, embora quantitativamente 

pequena, constituía-se de um grupo coeso e com uma proposta inovadora para o contexto da 

época” (ALMEIDA, M. E., 2000b, p.  143).   A autora (2002, p.  11) destaca que a matriz 

teórica  encontrava-se  apoiada  nesses  primórdios  nas  contribuições  de  Papert  e  de  Piaget, 

sendo que “conexões com as ideias de outros estudiosos, que poderiam ajudar a compreender 

a complexidade do fenômeno educativo e a inserção do computador na prática pedagógica”, 

só  seriam  estabelecidas  nos  processos  formativos  posteriores,  merecendo  destaque  as 

contribuições de Paulo Freire e Vygotsky.

Ainda  como  desdobramentos  positivos  do  curso,  destacados  por  Almeida  M.  E. 

(2000b, p. 143), encontra-se a oportunidade oferecida aos estudiosos em educação do país 

para que percebessem que os computadores que começavam a adentrar as escolas privadas, 

“poderiam chegar com impacto às escolas públicas, já que havia empenho do governo de um 

programa  governamental  nesse  sentido”.  Os  professores  concluintes  compreendiam  que 

estavam participando de um momento histórico. 

Tais docentes conseguiram implementar os centros de informática educativa (CIED) 

nos  seus  estados  de  origem  e  iniciar  a  formação  de  seus  pares,  apesar  das  inúmeras 

dificuldades. Contudo, a descontinuidade da iniciativa como política pública federal nos anos 

seguintes ocasionou a diminuição de recursos liberados pelo MEC, o que se desdobrou em 

escassez de equipamentos. Alguns estados assumiram a continuidade da iniciativa e outros a 

relegaram a segundo plano (ALMEIDA, M. E., 2000b). Segundo a autora, questões estruturais 

e  a  problemática  da  formação  realizada  longe  das  escolas,  nas  secretarias  estaduais  de 

educação, onde geralmente ficavam localizados os CIED, também se tornaram entraves para o 

processo inicial de implementação das tecnologias nas redes públicas dos diversos Estados. 

Desse modo, diferentemente do Projeto EDUCOM, os desdobramentos do Formar deram-se 
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de forma menos articulada com as escolas. Percebe-se, novamente, um problema relacionado 

à  impossibilidade  de  estabelecimento  de  um processo em que a  relação dialética  prática-

teoria-prática  (FREIRE,  1996)  estivesse  presente.  Como  já  abordado  anteriormente,  no 

Formar,  havia pouco tempo hábil  para que tal processo ocorresse. No caso das formações 

realizadas nos Estados, como desdobramentos do Formar, havia o problema de uma formação 

distanciada da prática das escolas. A ideia de multiplicar o Formar, como se fosse um modelo 

de  formação,  revelou-se  um  erro,  pois  era  incompatível  com  a  concepção  teórica 

construcionista assumida pelo curso (ALMEIDA, M. E., 2000b) a qual revisitaremos a seguir.

Antes de concluir  este subtópico dedicado ao resgate  das origens do trabalho com 

Informática educativa no país, não se poderia deixar de mencionar que o Projeto Gênese: 

desenvolvido quando Paulo Freire foi Secretário Municipal de Educação de São Paulo (1989-

1991), situa-se dentre as primeiras iniciativas para a introdução do computador nas atividades 

do ensino básico. Segundo Menezes (1993), a partir da preocupação de Freire com a formação 

da  chamada  consciência  transitiva  dos  educandos,  o  Projeto  Gênese  buscava  promover  a 

superação da consciência mágica ou ingênua, ao oportunizar que os educandos questionassem 

a que e a quem servia a tecnologia. Ao encarar a tecnologia como instrumento de cultura, o 

Projeto considerava suas contradições de ordem econômica, social, política e a importância  

de  colocá-la  à  disposição  dos  homens,  a serviço  de  sua  humanização e  não  de  sua 

domesticação. A desmistificação da informática e sua apropriação por parte das classes menos 

favorecidas faziam, portanto, parte da proposta, que se valia da Linguagem Logo e demais 

recursos computacionais disponíveis na ocasião para o trabalho com  Temas geradores. Os 

Temas geradores, tomados da proposta de alfabetização de jovens e adultos freireana, tinham 

por  objetivo  organizar  o  trabalho  de  problematização  da  realidade  vivenciada  pelos 

educandos,  no  qual  a  tecnologia  se  colocava  como  instrumento  que  possibilitava  aos 

educandos refletir e expressar o refletido. O trabalho com temas geradores irá se coadunar à 

metodologia de projetos, proposta que, como abordada a seguir, tornar-se-á uma marca das 

práticas pedagógicas inovadoras que contemplam as TIC integradas aos currículos.

1.4.2. Ensino de Informática, instrucionismo e construcionismo

Almeida, M. E. (2000b, p. 23) identifica a existência de duas grandes linhas para a 

informática   na educação: a primeira, que teve início com o próprio ensino de informática e 

de  computação  e,  a  segunda  linha,  conhecida  como  ensino  pela  informática,  voltada  ao 
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desenvolvimento  do  “ensino  de  diferentes  áreas  do  conhecimento  por  meio  dos 

computadores”.  Nesta  segunda linha,  as tecnologias  são utilizadas de diferentes  formas,  a 

depender da tendência educacional adotada,  o que pode se dar em consonância com uma 

abordagem instrucionista, ou uma abordagem construcionista.

No ensino  pela  informática  segundo  a  abordagem  instrucionista,  o  computador  é 

concebido como uma máquina de ensinar skinneriana, destinada a mediar a chamada instrução 

programada (ALMEIDA, M. E.,  2000b, p.  24).  Os programas de Instrução Auxiliada por 

Computador  (CAI),  ou  de  Instrução  Inteligente  Auxiliada  por  Computador  (ICAI),  são 

destinados a  oferecer  estímulos  a  que  o  aluno é  chamado a  responder,  de  modo a poder 

avançar  para  o  nível  seguinte.  Os  computadores  são  incorporados  como  mais  um  meio 

disponível  para  a  transmissão  de  informações  desejadas.  Segundo  a  autora,  não  há  uma 

reflexão  aprofundada  sobre  a  possibilidade  de  as  máquinas  contribuírem  de  modo 

significativo para a aprendizagem de novas formas de pensar, mesmo porque o objetivo é 

propiciar a transmissão de informações. 

Almeida,  M.  E.  (2004)  esclarece  que  o  instrucionismo não  se  limitou  à  instrução 

programada  e  pode-se  podemos  considerar  que  se  conservou  a  abordagem  instrucionista 

também  naquelas  situações  em  que  os  alunos  são  chamados  a  receber  informações 

passivamente, sem interagir com as TIC, como sujeitos autônomos. Até mesmo diante de um 

sistema de autoria, se “o próprio professor edita as apresentações a serem exploradas por seus 

alunos e permite que cada um percorra o caminho que mais lhe interesse, ainda se mantém a 

perspectiva  instrucionista”  (p.  31).   Contudo,  segundo  a  autora,  é  importante  considerar 

também que, apesar de a abordagem instrucionista primar pelo controle externo das respostas 

dos  aprendizes,  uma  situação  desse  tipo  pode  provocar  diferentes  reações  em  alunos  e 

professores. Há sempre a possibilidade de os alunos descobrirem formas mais criativas de se 

relacionarem com os softwares e de os professores encontrarem novos modos para explorar as 

situações apresentadas, propiciando que os alunos  analisem, construam significados  a partir 

de situações criadas num contexto instrucionista. 

A abordagem construcionista faz-se presente quando são oportunizadas situações de 

aprendizagem mediadas pelas novas tecnologias nas quais os alunos têm a possibilidade de 

aprender  com  autonomia,  como  costumeiramente  encontram-se  impedidos  de  fazê-lo  nas 

escolas.  Para  Seymourt  Papert  (FREIRE;  PAPERT,  1995),  orientando  de  Piaget  e  pai  do 

construcionismo,  as crianças  chegam ao mundo,  ávidas  por  aprender  e,  na Escola,  lhes é 

ensinada a dura lição de que, a partir daquele momento, têm que pedir licença para fazê-lo. 

Para o autor, os sujeitos criativos e autônomos são, justamente, os que conseguem sobreviver 
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à Escola.  O autor considerava bastante oportuno o provérbio africano: se um homem tem 

fome, melhor do que lhe dar o peixe, será entregar-lhe uma vara e ensiná-lo a pescar. Assim 

também, o ensino não pode impedir que as crianças descubram e aprendam por sua própria 

atividade: 

A educação tradicional codifica o que pensa que os cidadãos precisam saber e parte 
para alimentar as crianças com esse “peixe”. O construcionismo é construído sobre a 
suposição de que as crianças farão melhor descobrindo (“pescando”) por si mesmas 
o conhecimento específico de que precisam […]. O tipo de conhecimento que as 
crianças mais precisam é o que as ajudará a obter mais conhecimento. É por isso que 
precisamos  desenvolver  a  matética.  Evidentemente,  além do conhecimento  sobre 
pescar,  é  também  fundamental  possuir  bons  instrumentos  de  pesca  –  por  isso 
precisamos de computadores – e saber onde existem águas férteis – motivo pelo qual 
precisamos  desenvolver  uma  ampla  gama  de  atividades  mateticamente  ricas,  ou 
“micromundos” (PAPERT, 2008, p.135).

Cysneiros  (2008) esclarece que a  discussão  sobre  matética –  a  arte  de  aprender  – 

remonta a autores franceses que abordam questões relativas ao professor reflexivo, sendo que 

Papert a retoma pensando na formação do aluno autônomo. Estudioso de Piaget, Papert se 

opunha, veementemente, ao uso do computador como meio de instrução programada. Como 

proposta  construcionista,  criou  a  linguagem  Logo,  para  que  não  só  os  especialistas  em 

programação, mas também as crianças pudessem programar o computador e utilizá-lo como 

instrumento  de  representação  do  próprio  pensamento.  Nesta  perspectiva,  Almeida,  M.  E. 

(2000b, p. 33) esclarece que: 

Elaborar  um  programa  significa  manipular  um  sistema  de  palavras  e  de  regras 
formais que constituem a sintaxe e a estrutura da linguagem, que dão suporte para 
representar os conhecimentos e as estratégias necessários à solução de um problema. 
O conhecimento não é fornecido ao aluno para que ele dê respostas. É o aluno que 
coloca  o  conhecimento  no  computador  e  indica  as  operações  que  devem  ser 
executadas para produzir as respostas desejadas. O programa oferece pistas sobre o 
pensamento do aluno, uma vez que o seu pensamento está descrito explicitamente e 
a resposta do computador permite comparar o previsto com o obtido.

Do ponto de vista gráfico, o usuário do Logo se deparava com uma “tartaruga” que 

poderia ser programada para “andar” quantos passos se desejasse - para frente, para trás, para 

direita e para a esquerda - materializando os chamados micromundos projetados pelas próprias 

crianças, os quais poderiam movimentar-se, tridimensionalmente, por meio da articulação da 

programação a peças do tipo Lego-Logo. Desse modo, programar significava indicar o passo a 

passo para a solução de um determinado problema, como por exemplo: desenhar uma casa 

num cenário que deveria se movimentar de um determinado modo definido pelo aprendiz. 

Primeiro, por meio da programação, o aluno faria a descrição da sequência de ações a serem 

executadas. Em seguida, deflagrava o processo de execução da programação realizada. Diante 
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do resultado apresentado pelo computador, ocorria a reflexão do sujeito, a fim de verificar se 

tudo havia ocorrido como esperado ou se existia alguma depuração a ser realizada. O papel do 

professor  era  buscar  compreender  o  processo  mental  do  aluno  e  questioná-lo  de  modo  a 

contribuir  para que esse processo pudesse acontecer (VALENTE, 1996, 2002). O erro era 

extremamente bem vindo, pois a reflexão sobre o mesmo possibilitava a assunção a um novo 

patamar  na  construção  de  conhecimento.  É  relevante  destacar  que  Valente  (1996), 

inicialmente, tenha denominado como  ciclo, esse processo de descrição-execução-reflexão-

depuração  desencadeado  a  partir  da  interação  aprendiz-computador  e  que,  num  segundo 

momento, o autor passe a nomeá-lo como espiral de aprendizagem (VALENTE, 2002), graças 

a uma compreensão ainda mais aprofundada de que tais  ações não se sucediam de forma 

repetitiva ou linear. O aprofundamento da compreensão o levou à reflexão de que também o 

professor era chamado a vivenciá-lo, na medida em que depurava sua ação “para torná-la mais 

apropriada ao desenvolvimento de seus alunos” (ALMEIDA, M. E., 2000b, p. 45).

As proposições de Papert, tão distintas da lógica da instrução programada, tornaram-se 

um marco na trajetória das tecnologias aplicadas à educação.  Foi propositado o lançamento 

de uma edição revisada do seu livro - A máquina das crianças: repensando a escola na era da  

informática – em 2008, neste momento histórico em que se desenvolvem projetos de inserção 

de  laptops educacionais  na  escola  pública  brasileira.  Ao  retomar  a  publicação,  datada 

originalmente de 1993, depara-se com muitas colocações que revelam a visão ampla de um 

autor  que  enxergara,  há  quase  vinte  anos,  realidades  que  se  fariam  presentes  na 

contemporaneidade. 

Uma das questões que chama a atenção é a proposta de Papert de que os computadores 

deveriam estar dentro das salas de aula e não aglutinados em laboratórios de informática. Na 

referida publicação, o autor retoma que, bem no início do trabalho com computadores nas 

escolas  dos  Estados  Unidos,  as  máquinas  foram  colocadas  nas  salas  de  professores 

visionários, que procuravam caminhos “progressistas” para seu uso, a fim de romper com um 

currículo compartimentalizado e voltado à memorização. Segundo o autor, à medida que o 

número  de  máquinas  foi  crescendo  e  o  computador  se  tornou  um símbolo  de  status,  os 

administradores escolares assumiram o comando e trataram de aprisioná-los nos chamados 

laboratórios de informática:

Do  ponto  de  vista  de  um  administrador,  fazia  mais  sentido  colocar  todos  os 
computadores  em  uma  sala  –  enganosamente  denominada  “laboratório  de 
informática” - sob o controle de um professor especializado em informática. Assim, 
todas  as  crianças  poderiam unir-se  e  estudar  computação  durante  uma  hora  por 
semana (PAPERT, 2008, p. 50).
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Para o autor, os computadores precisavam estar nas mãos das crianças, não na relação 

de um computador para cada cinquenta alunos, como era a realidade dos Estados Unidos, 

quando ele escreveu o texto.  Com a agudeza de sua argumentação crítica, coloca que, após 

levarem os computadores para um laboratório de informática, o passo seguinte foi a invenção 

de uma disciplina curricular destinada a enquadrar o computador no modo de ser da Escola:

A passagem de um instrumento radicalmente subvertedor na sala de aula para um 
obtuso  instrumento  no  laboratório  de  informática  não  adveio  de  uma  falta  de 
conhecimento nem de uma falta  de  software.  Atribuo isso a uma inteligência da 
Escola,  que  agiu  como  qualquer  organismo  vivo  defendendo-se  de  um  corpo 
estranho.  Ela  ativou  uma  reação  imunológica  cujo  resultado  final  é  digerir  e 
assimilar o intruso. Os professores progressistas souberam muito bem como usar o 
computador  como um instrumento  de  transformação;  a  Escola  soube muito bem 
como  cortar  essa  subversão  pela  raiz.  Ninguém  nessa  história  agiu  a  partir  da 
ignorância sobre computadores, embora possam ter sido ingênuos por não entender o 
drama sociológico no qual eram atores (PAPERT, 2008, p. 51).

O autor  cria  neologismos  para  expressar  como percebia  a  relação dos  professores 

diante da instituição Escola. Para Papert (2008), há os schoolers, defensores da escola em sua 

estrutura vigente, e os  yearners,  professores comprometidos com a difícil transformação da 

escola46.  Papert  (2008)  coloca-se  nesse  texto  como  um  yearner,  ainda  que  em  outros 

contextos, como no famoso diálogo estabelecido com Paulo Freire, em 1995, intitulado  O 

Futuro da Escola, tenha se colocado mais cético em relação à possibilidade de transformação 

dessa instituição secular.  Advindos de contextos  diferentes,  Papert  (2008),  até  hoje,  2012, 

pesquisador do Massachussetts Institute of Technology (MIT), partia da realidade dos Estados 

Unidos, em que havia famílias que escolhiam educar seus filhos em casa, longe das escolas. 

Diferentemente, Paulo Freire conhecia a realidade das classes empobrecidas do Brasil e da 

África e, a partir de suas experiências em nosso país e no exílio, estava convencido de que os 

oriundos dessas classes dependiam da possibilidade de transformação da Escola, sem a qual 

seriam relegados a uma situação de abandono e exclusão ainda mais severa. Diante desses 

dois diferentes modo de enxergar a relação entre a Informática e a Escola, a opção de alguns 

autores pioneiros no campo da Informática na educação no Brasil, tais como Valente (1993), 

Menezes (1993),  Almeida, F. e Valente (1997), Almeida, M.E. (2000b), foi a de defender o 

construcionismo proposto por Papert (2008), mas numa perspectiva freireana de contribuir 

para a transformação da escola pública brasileira, ainda que fossem inúmeras as dificuldades. 

Com o passar do tempo, nem o instrucionismo ficou restrito ao uso do computador no 

46
Cysneiros (2008), responsável pela consultoria, supervisão e revisão técnica da edição revisada de A máquina das crianças, esclarece que 

nessa nova edição optou-se por utilizar os termos  schoolers e  yearners, em inglês, diferentemente do que foi feito nas edições brasileiras 
anteriores,  em  que  foram  traduzidos  por  conservadores/inovadores,  devido  ao  entendimento  de  tais  traduções  não  correspondiam  ao 
pensamento do autor. Cysneiros (2008) esclarece que a expressão yearners  foi criada a partir de yearn, verbo na língua inglesa que significa 
“desejar fortemente algo difícil de se tornar realidade, como a ânsia de liberdade por pessoas que vivem num regime autoritário”. No caso,  
Papert se referia aos professores que alimentam o árduo desejo de transformar a Escola.
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contexto da instrução programada, nem o construcionismo limitou-se ao uso da metodologia 

Logo. Num segundo momento, o construcionismo foi associado a toda gama de possibilidades 

de trabalhar com os aplicativos básicos, simulações, sistemas de autoria e, paulatinamente, aos 

recursos da Internet, lançando mão da metodologia de projetos. Almeida M. E. (2002, p.26) 

refere-se a essa questão nos seguintes termos:

A concepção  construcionista  aplica-se  ao  uso  das  tecnologias  da  informação  e 
comunicação não só através  de linguagens de programação,  mas também com o 
emprego de redes de comunicação a distância, sistemas de autoria, programas de 
criação de páginas Web, editores de desenhos, simulações, modelagens, programas 
aplicativos  como  processadores  de  texto,  planilhas  eletrônicas,  gerenciadores  de 
banco de dados e outros softwares, os quais permitem o planejamento e execução de 
ações (VALENTE, 1993, 1996; PRADO, 1993; ALMEIDA, M. E., 1996, 1997)47 

que  articulam  as  informações  selecionadas  com  conhecimentos  anteriormente 
adquiridos na construção de novos conhecimentos.

Cada  um  dos  recursos  elencados  acima  pela  autora  revelou  um  incomensurável 

potencial  para trabalhar  atividades significativas junto aos alunos,  voltadas à  formação de 

sujeitos autônomos, reflexivos, críticos e criativos. Na perspectiva do construcionismo, não se 

tratava de garantir que os alunos fossem se apropriando das novas tecnologias, como se tal 

apropriação tivesse uma finalidade em si mesma. A questão fortemente discutida, na ocasião, 

era  utilizá-las  como  instrumentos  pedagógicos,  para  alcançar  mudanças  pedagógicas, 

desejadas desde as origens da discussão sobre tecnologias na educação. 

Como havia a experiência bem sucedida do Logo,  pensava-se, inicialmente, como o 

ciclo de descrição-execução-reflexão-depuração aconteceria nessas novas situações. Como os 

aplicativos eram uma novidade para todos, corria-se o risco - que ainda se corre quando se 

está utilizando TIC na EJA e depara-se com pessoas que não conhecem os comandos básicos - 

de ensinar informática pela informática, como se a mesma fosse apenas um pré-requisito para 

que depois os alunos pudessem lançar mão de seus recursos para realizarem as atividades 

desejadas. 

Diante do processador de texto, foi ficando, cada vez mais claro, que o caminho era 

aprender  a  utilizá-lo,  utilizando-o no  contexto  de  uma  atividade  significativa  para  os 

educandos.  Ao invés de organizar uma aula para ensinar os comandos básicos do editor de 

textos, revelava-se uma proposta mais alinhada aos princípios do construcionismo, propor aos 

alunos, por exemplo, a produção e revisão de texto, em dupla, que tivesse uma finalidade 

social,  tendo  como  suporte  o  processador  de  textos.  Em  consonância  à  concepção 

construcionista,  o  ensino não deveria  inibir  a  possibilidade da aprendizagem por meio da 

atividade dos próprios alunos.  À medida que os alunos fossem sentindo a necessidade de 

47PRADO,  M.  E.  Logo  no  curso  Magistério:  o  conflito  entre  abordagens  educacionais.  In:  VALENTE,  J.  (org).  Computadores  e 
conhecimento: repensando a educação. Campinas: UNICAMP, 1993.
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inserir  uma  letra  maiúscula,  ou  colocar  uma  palavra  numa  cor  diferenciada,  eles  seriam 

encorajados a interagir com os colegas e o professor, testando possibilidades, apropriando-se 

da  tecnologia,  enquanto  aprimoravam um produto  final  que  tinha  um significado  para  si 

(FERNANDES, J., 2005).  A necessidade de apagar ou rasurar, presente quando se trabalha 

sobre papel, dava lugar à possibilidade de tornar o texto mais adequado, do ponto de vista da 

norma culta e mais apresentável,  do ponto de vista estético,  a cada intervenção realizada. 

Segundo Almeida,  M. E.  (2002),  de  modo análogo,  o  trabalho com planilhas  eletrônicas, 

bancos  de  dados e  outros  aplicativos  que se desejasse  utilizar,  deveria  ser  realizado num 

contexto de aprendizagem significativa, a partir de dados coletados no contexto dos alunos. 

A autora também destaca que a possibilidade de realizar  simulações e modelagens, 

tendo  como suporte  as  tecnologias  da  informação  e  comunicação,  também se  tornou  em 

recursos muito bem vindos, numa perspectiva construcionista. Como abordado no próximo 

tópico, uma das dissertações sobre o PROEJA, disponível no portal da CAPES até junho de 

2011,  que  trata  do  uso  de  tecnologias  no  ensino  de  Física,  lança  mão  de  simulações 

(BARCELOS,  2008).  Não  só  a  Física,  mas  também  a  Química,  Medicina  e  Saúde, 

Administração, Engenharia, dentre outras áreas, beneficiaram-se de tais recursos no contexto 

educacional,  sobretudo,  para  que  os  estudantes  pudessem  testar/analisar  limitações  e 

possibilidades  de  uma  técnica,  projeto  inovador  ou  do  próprio  desempenho  frente  a 

determinadas situações, antes de vivenciá-las num contexto real. 

Outro  recurso  tecnológico  que  passou a  ser  observado  com olhos  construcionistas 

foram os jogos virtuais. Por sua possibilidade de mobilização, sobretudo dos mais jovens, os 

mesmos  não poderiam ser  menosprezados  no  processo  educativo.  Almeida,  M. E.  (2002) 

coloca que o caminho apontado pela reflexão foi a valorização de jogos arquitetados como 

simulações abertas, que se revelassem menos competitivos. Os usuários poderiam assumir um 

papel ativo de um dos personagens apresentados, cabendo-lhes levantar hipóteses e planejar 

estratégias para a resolução da situação-problema colocada pelo jogo. Segundo a autora, os 

jogos  virtuais  que  contemplassem os  quesitos  citados  anteriormente  teriam potencial  para 

propiciar reflexões sobre valores, relações humanas na escola e na sociedade, cidadania ou 

outras temáticas pertinentes à formação dos estudantes. 

Os  sistemas  de  autoria também  agregaram  novas  possibilidades  ao  trabalho  com 

tecnologias na educação. Os alunos ganharam possibilidade de criar seus próprios hipertextos, 

a partir de aprendizagens construídas por meio do estudo de uma determinada temática.

Ensinar e aprender com o uso de sistema de autoria tem aspectos educacionais que 
se assemelham ao desenvolvimento de projetos ou resolução de problemas por meio 
de linguagem de programação. Porém, nos sistema de autoria não há uma descrição 
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explícita  de  procedimentos;  o  aluno  cria  um  documento  formado  por  tópicos 
representados  por  páginas  (ou  camadas)  compostas  por  um conjunto  de  objetos 
(texto, botão, imagem, animação, vídeo, som) que se interligam por meio de links 
(botões  de  navegação).  Assim,  aprender  é  descobrir  significados,  elaborar  novas 
sínteses e criar elos (nós e ligações) entre parte e todo, unidade e diversidade, razão 
e emoção, individual e global, advindos da investigação sobre dúvidas temporárias, 
cuja compreensão leva a elaborar certezas  provisórias  ou novos questionamentos 
(FAGUNDES et al., 1999)48 relacionados com a realidade (ALMEIDA, M.E., 2002, 
p. 35).

Ao  identificar  semelhanças  entre  o  sistema  de  autoria  e  “o  desenvolvimento  de 

projetos ou resolução de problemas por meio de linguagem de programação”, a citação acima 

destacada traz marcas da transição de um construcionismo apoiado na Linguagem Logo para 

um construcionismo apoiado na  metodologia de projetos que lançava agora mão, além dos 

aplicativos, simulações, jogos, também dos softwares de autoria. O sistema de autoria é visto 

com  bons  olhos  por  permitir  aos  alunos  a  produção  de  significados,  sínteses  pessoais  e 

grupais,  expressos  nas  ligações que  os  autores  do  hipertexto  podiam  estabelecer  entre 

conceitos e situações implicadas no estudo realizado. Como comenta Almeida M. E. (2002), 

apoiada em Fagundes, Sato e Maçada (1999), as dúvidas, as certezas e os novos problemas de 

pesquisa derivados do estudo podiam fazer-se presentes, rompendo com a lógica instrucionista 

do professor que ensina e pergunta, e dos alunos que ouvem passivamente e respondem ao que 

lhes foi perguntado. 

Um último recurso a entrar em cena foi a Internet. Antes de se poder ter  acesso a 

hipertextos  diretamente  na  rede  mundial  de  computadores,  a  interação  com  conteúdos 

disponíveis em CD-ROM era a única possibilidade. A Internet trouxe possibilidades inusitadas 

às escolas, que passaram a estar conectadas em rede e, em tese, parecia não haver mais limites 

para a interatividade.  A Internet mudou o cotidiano de seus usuários, por meio do correio 

eletrônico  (e-mail),  da  oportunidade  de  realizar  intercâmbios  síncronos  e  assíncronos, 

respectivamente por meio de chats e fóruns,  além das videoconferências e teleconferências. 

Coloca-se que,  em tese, não havia limites, pois as conexões disponíveis nas escolas eram, e 

ainda o são em muitas localidades, muito lentas e instáveis, além de se saber que não é a 

conexão  à  Internet  em  si  que  irá  garantir  as  mudanças  pedagógicas  pretendidas,  mas  a 

metodologia utilizada para valer-se de tão poderosos recursos.  

Como um próximo passo na trajetória histórica das tecnologias da educação, pode-se 

situar a criação dos ambientes virtuais de aprendizagem (AVA). Ao reunir numa sala virtual os 

novos recursos advindos com a Internet, organizados de modo a possibilitar a realização de 

percursos  formativos  com  significativa  interação  dos  participantes,  tais  ambientes 

48
FAGUNDES; SATO; MAÇADA. Aprendizes do futuro: as inovações começaram. Cadernos de Informática para a Mudança em 

Educação. Brasília: MEC/SEED/PROINFO, 1999.
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revolucionaram a  educação  a  distância.  Um marco  nas  origens  dos  AVA no  Brasil  foi  o 

ambiente  TelEduc  (TELEDUC, 2012)  que  começou  a  ser  criado  em 1997 pelo  já  citado 

Núcleo de Informática educativa da Unicamp e teve sua primeira versão como software livre 

em 2001. O TelEduc alcançou repercussão nacional e internacional:  por se constituir  uma 

iniciativa  pioneira,  numa  plataforma  livre,  rica  de  possibilidades  interativas,  de  fácil 

acessibilidade,  o  que  propiciou  a  realização  de  inúmeros  percursos  formativos   nos  mais 

diferentes contextos.  Os AVA foram sendo aperfeiçoados ao longo do tempo e prosseguem 

como um recurso muito utilizado por se revelarem meios eficazes para desenvolver propostas 

a distância e semipresenciais de formação inicial e/ou continuada, no âmbito educacional e 

corporativo, usados segundo diferentes abordagens educacionais.

Outro marco já mencionado na trajetória das TIC na educação, que não é propriamente 

um artefato tecnológico, mas de natureza metodológica, é o trabalho com projetos.  Quando a 

proposta construcionista deixou de ser tão somente programar o computador para resolução de 

problemas, a metodologia de projetos entrou em cena e revelou-se condizente com o trabalho 

transformador que se pretendia realizar.

Almeida, M. E. (2002) esclarece que, etimologicamente, projeto advém do termo em 

latim projectus, jato lançado para diante, para frente, daí a importância de que os envolvidos 

se  projetem no  projeto.   A autora  ressalta  a  diferença  de  um trabalho  em que os  alunos 

executam as etapas de um projeto que é do professor, e da aprendizagem por projetos, em que 

os alunos têm sua voz respeitada, durante todo o processo. Diante de temas escolhidos pelos 

alunos, ou mesmo propostos pelo professor, os alunos têm a possibilidade de serem autores 

desde a delimitação do  próprio problema de pesquisa à escolha da forma de publicação do 

produto final. O papel do professor é justamente o de orientá-los durante o percurso, que passa 

pelo  “levantamento  de  hipóteses,  mapeamento  do  aporte  científico  necessário,  seleção de 

parceiros, definição de um produto, documentação e registro, busca de informações, método 

de   acompanhamento  e  avaliação,  publicação  e  divulgação”  (ALMEIDA,  F.;  FONSECA 

JUNIOR, 2000, p. 27). 

São próprias da metodologia de projetos a atividade coletiva e a experiência de autoria 

a  partir  do  levantamento  de  um problema  de  pesquisa  capaz  de  mobilizar  o  grupo  para 

responder  a  perguntas  que  operacionalizam  a  investigação  (HÉRNANDEZ,  VENTURA, 

1998). A metodologia de projetos representou um avanço, pois para além do acompanhamento 

da representação mental de um aluno, propicia situações colaborativas em que os desafios e os 

conflitos são propostos, negociados e aceitos, numa dinâmica de todos para todos, em que se 

potencializam aprendizagens de alunos e professores. Como será aprofundado no momento 
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em que se descreve a proposta teórico-metodológica da tese, trata-se de criar zonas proximais 

de desenvolvimento (ZPD), em que conflitos e ajuda mútua se entrelaçam e compõem um 

cenário propício à aprendizagem significativa. 

O caráter  interdisciplinar  é  outra  marca  da metodologia  de projetos.  A vida  não é 

fragmentada em disciplinas e, nessa perspectiva, é muito comum na metodologia de projetos 

que, para responder a um problema de pesquisa e construir um produto final capaz de publicar 

as aprendizagens realizadas, seja necessária a participação de professores de diferentes áreas 

do conhecimento: 

A prática  pedagógica  por  meio  de  projetos  está  entrelaçada  com  a  abordagem 
construcionista,  na  qual  a  aprendizagem  ocorre  por  meio  da  interação  com  o 
computador e da articulação de conhecimentos de distintas áreas, conexões estas que 
se  estabelecem no  processo  de  desenvolvimento  de  atividades  relacionadas  com 
conhecimentos cotidianos dos alunos,  cujas  expectativas,  desejos  e  interesses  são 
mobilizados  na  construção  de  conhecimentos  científicos.  O  desenvolvimento  da 
autonomia na busca, seleção crítica e articulação entre informações para a construção 
de conhecimentos bem como o domínio de recursos tecnológicos disponíveis e a 
definição de caminhos a seguir são condições ao desenvolvimento de projetos. Daí a 
ideia  de  projeto  trazer  em seu  âmago  os  conceitos  de  cidadania,  participação  e 
democracia (ALMEIDA, M. E., 2004, p.66).

O trabalho interdisciplinar que contempla as TIC segundo a proposta da  metodologia 

de projetos constitui-se em espaço para a desejada integração entre teoria e prática, entre saber 

e saber fazer. Os projetos se desenvolvem, justamente, a partir das contribuições de tantas 

disciplinas quanto forem necessárias a fim de que se possa compreender, responder, resolver, 

ainda que parcialmente,  o problema de pesquisa levantado pelos alunos. Desse modo, são 

muitas as confluências entre propostas emancipatórias que contemplam as TIC no contexto da 

metodologia  de  projetos  e  princípios  da  proposta  de  currículo  integrado,  anteriormente 

abordada.

Almeida, F. e Fonseca Junior (2000), no contexto do início do século XXI, destacam o 

potencial  das novas tecnologias para  o desenvolvimento de  projetos interdisciplinares e 

elencam  alguns  produtos  finais  já  elaborados  em  escolas  naquele  momento  histórico: 

organização de um jornal da sala, da série, escola ou comunidade, em que os alunos poderiam 

exercitar  sua  capacidade  de  planejamento,  liderança  e  colocar  em comum seus  diferentes 

talentos; criação de sites que publicassem os resultados do trabalho, como o acompanhamento 

de  políticos,  realizado  por  um  ano  letivo,  confrontando  suas  ações  com  as  promessas 

eleitorais; elaboração de abaixo-assinados destinado a políticos e autoridades locais, diante de 

alguma realidade identificada pelo projeto; organização de uma noite de autógrafos de um 

livro/almanaque  com  produções  coletivas  de  textos,  reportagens,  fotos  dos  alunos  que 

poderiam apresentar o que aprenderam em determinado projeto, a partir de suas habilidades 
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ou ainda produção de jogos a partir dos temas trabalhados nos projetos. 

Um primeiro aspecto que gostaria de destacar na lista de exemplos de produtos finais 

citados  por Almeida,  F.  e  Fonseca Junior  (2000) é  que todas  as  propostas curriculares se 

voltavam para questões significativas para a vida dos educandos, em que a utilização delas 

potencializava  a  atuação  dos  mesmos  como  estudantes  e  cidadãos  autônomos,  críticos  e 

criativos.  Tecnologia,  língua escrita e cultura encontravam-se inseridas em práticas sociais 

passíveis de serem vivenciadas no dia a dia dos educandos.

Um segundo aspecto que chama a atenção na referida lista  de produtos finais  dos 

projetos envolvendo as TIC é que, há uma década, a maioria dos projetos já lançava mão da 

rede mundial de computadores. Sabe-se o quanto nos últimos anos a Internet se disseminou, 

popularizou e ampliou seu potencial de influenciar os rumos da sociedade contemporânea, 

com toda sorte de equipamentos portáteis a ela conectados. É fácil compreender porque nas 

pesquisas e nas práticas pedagógicas que envolvem tecnologias já  não se fale em uso do 

computador,  mas de tecnologias da informação e comunicação ou, mais precisamente,  em 

tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC) (ALMEIDA, M. E.; VALENTE, 

2011).  O  futuro  aponta  para  a  conectividade,  com  mobilidade  e,  nessa  perspectiva,  foi 

engendrada por Almeida, M. E. (2010) a expressão web currículo. Desse modo, para finalizar 

as  discussões  em  torno  da  integração  das  TIC  ao  currículo,  o  item  seguinte  aborda  os 

significados assumidos para letramento digital e web currículo.

1.4.3. A integração das tecnologias ao currículo em tempos de letramento digital e  web 

currículo 

Segundo Soares (2003), o termo  letramento tem sua origem no vocábulo da língua 

inglesa  literacy,  advindo do latim  littera,  que significa letra; com o sufixo  cy,  que denota 

qualidade, estado, condição de ser algo. Letramento seria, portanto, o estado ou condição que 

assume  aquele  que  aprende  a  ler  e  escrever,  de  alguém capacitado  para  utilizar  os  seus 

conhecimentos  de  leitura  e  escrita  para  participar  ativamente  de  práticas  sociais  que 

demandam os mesmos. A autora esclarece que o foco das práticas e publicações oscilam entre 

as dimensões individual e social do letramento. Ao se considerar a  dimensão individual do 

letramento, as atenções se voltam à leitura e escrita, consideradas como tecnologia e conjunto 

de habilidades linguísticas e psicológicas a serem apropriadas pelos sujeitos aprendentes. Ao 

se  focalizar  a  dimensão  social  do  letramento,  parte-se  do  princípio  de  que  o  mesmo  se 
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constitui um atributo pessoal, mas é, sobretudo, uma prática social,  que pode ser encarada 

numa perspectiva mais liberal ou revolucionária. Na perspectiva liberal, interessa que o sujeito 

letrado  “funcione adequadamente  em um contexto  social”  (SOARES,  2003,  p.75);  já  na 

perspectiva revolucionária, correlaciona-se o letramento ao “reforçar ou questionar valores, 

tradições e formas de distribuição de poder presentes nos contextos sociais” (p.75).

A concepção de letramento assumida, ao se tratar da integração das TIC ao currículo, 

volta-se  para  a  dimensão  social  do  letramento,  numa  perspectiva  revolucionária, 

transformadora, e o faz numa articulação direta com a concepção freireana do ato educativo 

como  espaço  da  formação  da  consciência  crítica  dos  educandos  (FREIRE,  1987,  1996), 

concepção assumida por Valente (2005), Almeida, M. E. (2005), Maia e Valente (2011) ao 

discutir o letramento digital. O que interessa para os autores supracitados não é apenas que os 

estudantes se tornem letrados digitalmente, do ponto de vista pragmático, para  funcionarem 

bem na sociedade, mas que se apropriem criticamente dos recursos tecnológicos, de modo a 

atuarem  como  sujeitos  autônomos,  cidadãos  sabedores  do  potencial  das  tecnologias  de 

informação  e  comunicação  interligadas  em rede,  as  quais  se  encontram atravessadas  por 

poderes locais e globais, explícitos e subliminares:

[…] tomar como referência as ideias de Paulo Freire sobre leitura da palavra e leitura 
de mundo, conduz a conceituar letramento digital como domínio e uso da tecnologia 
de  informação  e  comunicação  para  propiciar  ao  cidadão  a  produção  crítica  do 
conhecimento,  com competência  para  o  exercício  da  cidadania  e  para  inserir-se 
criticamente no mundo digital como leitor ativo, produtor e emissor de informações. 
[…] De acordo  com esse  ponto  de  vista,  a  incorporação  das  práticas  sociais  de 
leitura, escrita e comunicação por meio da tecnologia de informação e comunicação 
favorece a leitura do mundo como fonte de invenção da leitura e escrita da palavra e  
das possibilidades e contradições do mundo digital (ALMEIDA, M. E., 2005, p.4).

Para Almeida, M. E. (2005) interessa formar sujeitos que saibam utilizar a tecnologia 

em práticas sociais, de forma consciente e crítica e não um consumidor passivo da rede, que 

apenas lê telas e digita comandos. Maia e Valente (2011), a partir de uma pesquisa junto a 

idosos,  categorizam,  inclusive,  quatro  fases  no  processo  de  letramentos  digitais,  que  se 

sucedem  num  movimento  em  espiral  contínuo:  pré-letramentos,  letramentos  primários,  

letramentos medianos e letramentos avançados, que se sucederão, por sua vez, em novos pré-

letramentos, letramentos primários, medianos e avançados. 

Para  os  autores,  o  estágio  de  pré-letramento  caracteriza-se  pela  fetichização  da 

tecnologia,  insegurança  e  repetição de  ações  operacionais.  Nos  letramentos  primários,  os 

aprendizes apropriam-se das operações básicas, de ordem técnica,  caracterizada ainda pela 

adaptação ao manuseio dos recursos tecnológicos. Nos letramentos medianos, destaca-se a 

tomada de consciência acerca do processo, sendo os aprendizes capazes de dar uso social às 
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tecnologias,  desenvolver  atividades  com  uso  da  chamada  Web  2.049,  potencializar  as 

interações, por meio das redes sociais. Nos denominados letramentos avançados, “ocorrem 

transformações intelectuais,  perceptivas  e  até  contextuais”,  momento  em  que  o  aprendiz 

começa “não só a se manifestar na rede social,  como também contribuir com conteúdos”. 

Segundo os autores, encontra-se sempre presente um momento de transição, um  degradée, 

durante as mudanças de um nível  a  outro e  a continuidade do processo possibilita  que a 

sucessão  das  fases  não  seja  linear,  pois  os  conhecimentos  anteriores  sobre  tecnologia 

interferem positivamente no movimento em espiral  instaurado (MAIA; VALENTE, 2011). 

Desse  modo,   o  letramento  digital  trata-se  de  um processo  contínuo  de  apropriação  das 

tecnologias que não tem um fim em si mesmo. Em determinados momentos da trajetória, 

sobretudo no início do processo, é inevitável que aspectos técnicos sejam preponderantes, mas 

sempre  o  objetivo  a  ser   alcançado  é  a  utilização  de  tais  aprendizagens  de  cunho 

procedimental em práticas sociais significativas e o alcance da transformação dos sujeitos e 

realidades envolvidos. 

A expressão  web currículo cunhada por  Almeida,  M. E.  (2008) é  de origem mais 

recente.  Sua utilização pública é datada do I Seminário Web Currículo, realizado na Pontifícia 

Universidade  Católica  de  São  Paulo  (PUC-SP),  em  2008,  evento  sob  a  coordenação  da 

Professora Maria Elizabeth Almeida e que tem acontecido em caráter bienal a partir de então.

A concepção nasce num momento histórico em que se sobressaem pesquisas sobre 

práticas pedagógicas que envolvem “editores de página para  web;  serviços e interfaces da 

Web. 2.0 entre os quais: criadores de blogs, wikis, softwares para constituição de redes sociais 

como Orkut, Facebook, HI5 etc.” (ALMEIDA, M. E.; VALENTE, 2011, p.9). A todo esse 

trabalho, soma-se a presença dos celulares, computadores portáteis ou  laptops educacionais 

conectados à internet nas salas de aula que, como citamos anteriormente, torna-se realidade 

algo que havia sido preconizado por Papert (2008) no início da trajetória de práticas e estudos 

sobre tecnologias na escola.

Como  visto  no  tópico  anterior,  neste  mesmo  período  histórico  em  que  surge  a 

concepção de web currículo, vive-se uma forte crise no currículo do ensino médio no país, o 

que demandou a revisão das DCNEM, na busca de reverter os elevados índices de evasão 

existentes nesse segmento (LIMA, F., 2011) e a construção de novos caminhos para o ensino 

médio  no  país.  Para  o  presente  trabalho,  é  significativo  o  posicionamento  do  Secretário 

Estadual de Educação de Sergipe e membro do CNE em entrevista concedida ao Observatório 

49
A chamada Web 2.0 é encarada como uma segunda geração da Web, em que os usuários da rede mundial de computadores são estimulados  

a participar da produção dos conteúdos a serem disponibilizados e não apenas a acessá-los e consumi-los.
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da  Educação,  destacado  no  excerto  a  seguir.  Lima,  F.  (2011,  s/p)  ressalta,  dentre  outros 

aspectos,  o  importante  papel  das  tecnologias  e  do  processo  decorrente  de  aceleração  da 

produção do conhecimento pressionando a Escola, para que a mesma se reinvente: 

Partimos  do  princípio  de  que  o  advento  das  tecnologias  de  comunicação  e  a 
aceleração  da  produção  de  conhecimento  pressionam  a  escola  para  que  ela  se 
reinvente, se reestruture. Esses fatos afetam particularmente o ensino médio, porque 
atende aos jovens,  e é exatamente nessa idade que as pessoas estão pensando no 
futuro, tomando decisões importantes. Então, essas pessoas esperam ver na escola 
assuntos,  temas,  trabalhos  que  tenham  a  ver  com  seu  projeto  de  vida.  Quando 
olhamos  nossa  escola  hoje,  verificamos  que ela  precisa  avançar  para  que  alunos 
vejam realmente algo relacionado a seus projetos de vida, e, portanto tenham mais 
disposição na escola, de estudar, evitando o abandono. 

Justamente na busca não só de pressionar a Escola para que se reestruture, mas de 

propor caminhos para que essa reinvenção possa acontecer,  de modo que os  projetos dos 

estudantes possam ter lugar na escola é que as pesquisas voltadas a práticas de web currículo 

têm sido desenvolvidas.  Almeida,  M. E.  e Silva,  M. (2011, p.  8) destacam a afinação da 

proposta de web currículo com os pressupostos de Goodson (2007, p. 242)50, para quem não 

adianta  substituir  diretrizes  antigas  por  novas,  sem “questionar  a  verdadeira  validade  das 

prescrições e trocar listas de conteúdos por novas diretrizes predeterminadas em um mundo de 

mudança”. 

Ao debruçar sobre a visão de Goodson (2005, p.47) acerca da teoria e história do 

currículo,  percebe-se que uma tônica de seu trabalho é o reconhecimento de que “o valor da 

teoria  curricular  precisa  ser  julgado  em  confronto  com  o  currículo  existente,  definido,  

discutido e realizado nas escolas” (grifo nosso), com a constatação de que, muitas vezes, as 

teorias curriculares só se preocupam “com aquilo que deveria ou poderia ser, não com a arte 

do possível”. Partilha-se com o autor de que não adianta apenas uma discussão crítica sobre 

currículo ou um currículo prescrito idealizado, se não houver possibilidade de ouvir as vozes 

dos que estão na Escola: opção assumida pelas autoras ao conceituarem web currículo. 

Ao abordar a concepção de web currículo, Almeida, M. E. e Silva, M. (2011) destacam 

ainda a importância de que o currículo parta da experiência do aluno, característica marcante 

desde as contribuições de Dewey (1971)51. Destacam também a consonância da concepção 

com o legado de Vygotsky (1989)52 e com a compreensão sócio-cultural  de currículo que 

contempla a tensão existente entre conhecimento escolar e cultura (MOREIRA, 2008)53:

50
GOODSON. Currículo, narrativa e o futuro social. Revista Brasileira de Educação. v. 12 n. 35 maio/ago. 2007. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n35/a05v1235.pdf     Acesso em fevereiro de 2011.
51

DEWEY, John. Experiência e educação. São Paulo: Nacional, 1971.
52

VYGOTSKY, L. S. Pensamento e Linguagem. 2. Ed., São Paulo: Martins Fontes, 1989.
53

MOREIRA, A F. Qualidade na Educação e no Currículo: tensões e desafios. In:  Seminário “Educação de qualidade: desafios atuais”. , 
promovido  pela  Novamerica,  Centro  Cultural  Poveda  e  Colégio  Teresiano,  em  27  de  setembro  de  2008.  Disponível  em: 
http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/13578/13578.PDF Acesso em fevereiro de 2011.

http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/13578/13578.PDF
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n35/a05v1235.pdf
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Isso significa que o currículo envolve tanto propiciar ao aluno a compreensão de seu 
ambiente cotidiano como comprometer-se com sua transformação; criar condições 
para que o aluno possa desenvolver  conhecimentos sistematizados e organizados 
pela  sociedade  como  desenvolver  a  capacidade  de  conviver  com  a  diversidade 
cultural,  questionar as relações de poder,  formar sua identidade e ir além de seu 
universo cultural (ALMEIDA, M. E.; SILVA, M., 2011, p.8-9).

As autoras compartilham também da compreensão de Sánchez (2002), de que podem 

ocorrer três níveis de integração das tecnologias na educação. Num primeiro nível, o professor 

aprende sobre  as  tecnologias  digitais  da  informação e  comunicação.  Num segundo nível, 

ocorre  sua  utilização em alguma atividade  pedagógica,  sem clareza  sobre  onde se  deseja 

exatamente chegar. Por fim, somente num terceiro nível, ocorre a integração das tecnologias 

ao  currículo  propriamente dita,  em que há clareza quanto  às  intenções  pedagógicas  e  em 

relação às contribuições esperadas para a aprendizagem. Neste terceiro nível, as tecnologias se 

colocam  de  forma  invisível,  pois  no  centro  da  cena  encontra-se  “a  tarefa  de  aprender” 

(SANCHÉZ, 200254, p. 4 apud ALMEIDA, M. E.; SILVA, M., 2011, p. 9), sendo neste nível 

possível  o  desenvolvimento  de  um currículo  condizente  com  a  concepção  adotada  pelas 

autoras (ALMEIDA, M. E.; SILVA, M., 2011). 

Desse modo, num raciocínio que caminha na mesma direção daquele apontado por 

Papert  (2008),  desde  os  primórdios  da  trajetória  das  TIC na  escola  e  das  proposições  de 

Valente (2005) e Maia e Valente (2011) acerca do letramento digital,  o que importa ao se 

desenvolver  o  web currículo  não  são  as  novas  tecnologias  em  si  mesmas,  na 

contemporaneidade marcadas pela conexão e mobilidade –  características que, certamente, 

serão seguidas por contínuas e rápidas inovações ao longo da história.  O que se pretende 

alcançar, em última análise, são transformações nas práticas curriculares no chão da sala de 

aula, que passam por transformações nos sujeitos, nos conhecimentos teórico-práticos e nos 

contextos em que se desenvolve web currículo. Esta transformação que atinge a realidade a ser 

transformada e os sujeitos que a transformam remetem mais uma vez à questão da práxis, 

trabalhada anteriormente quando se tratou da relação dialética entre trabalho e educação e 

entre  prática-teoria-prática. 

A seguir,  aborda-se o terceiro e último tópico que compõe o marco teórico que se 

propõe refletir sobre a visão freireana acerca da formação integral dos educandos, em que a 

concepção de integração que perpassa o trabalho dialoga com a EJA. 

54
SANCHÉZ, J.  H.  Integración curricular de las  TICs:  conceptos e ideas. In:  Actas  do VI  Congresso Iberoamericano de Informática  

Educativa,Vigo: RIBIE, nov. 2002. 6p.  Disponível  em: http://lsm.dei.uc.pt/ribie/pt/textos/doc.asp?txtid=40#top) Acesso em fevereiro  de 

2011.
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1.5. DA EJA AO PROEJA: EM BUSCA DE UMA FORMAÇÃO INTEGRAL 

A História da Educação de Jovens e Adultos do Brasil, diferentemente das trajetórias 

de discussões e iniciativas em torno do ensino médio integrado e do papel das tecnologias na 

educação, remonta não às décadas de 70 ou 80 do século XX, mas ao início da colonização. 

Esses  quinhentos  anos  de  educação  de  jovens  e  adultos  têm  sido  marcados, 

predominantemente, por políticas de governo descontinuadas, caracterizadas por campanhas 

ou  programas  de  curta  duração.  Tal  descontinuidade  e  a  necessidade  de  organização  de 

políticas públicas perenes são destacadas, inclusive, no documento base do PROEJA voltado à 

integração  da  educação  profissional  ao  ensino  médio,  o  qual  aponta  que  tal  perenidade 

implicaria  em “sistematicidade  de  financiamento,  previsão  orçamentária  com projeção  de 

crescimento da oferta em relação à demanda potencial e continuidade das ações políticas para 

além da alternância dos governos, entre outros aspectos (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p. 

10). 

Ao analisar  a  História  da  EJA,  pode-se  facilmente  identificar  que  o  cuidado ou o 

descuido em relação ao segmento sempre esteve atrelado a interesses econômicos e políticos. 

No Brasil Imperial, 82% da população não era alfabetizada, pois negros, indígenas e grande 

parte das mulheres não tinham propriedade, por isso não eram considerados os seus direitos 

como cidadãos (BEISIEGEL, 1974). Dando um salto na linha do tempo, a primeira grande 

Campanha de Educação de Adolescentes e Adultos (CEAA) só foi acontecer em 1947, no 

contexto da Segunda República,  quando aproximadamente metade da população brasileira 

com 15 anos ou mais  era  analfabeta55.   No cenário internacional,  com o fim da Segunda 

Guerra Mundial,  havia a pressão da recém-criada Organização das Nações Unidas (ONU) 

para que as nações “atrasadas” promovessem a educação de adultos, a fim de caminhar em 

consonância com os esforços de superação da profunda desigualdade entre os países. Era um 

momento em que o Brasil começava adentrar o mundo capitalista da produção e era preciso 

uma mão de obra mais especializada e, por conseguinte, maiores investimentos na educação 

dos jovens e adultos, para que pudessem assumir o papel que lhes cabia nos novos modos de 

produção  que  começavam a  emergir  (RIBEIRO,  V.,  1997).  Só  no  fim  da  década  de  50, 

ocorreu um quadro de inovação pedagógica na educação de jovens e adultos, sob a liderança 

de um grupo pernambucano - que contava com a presença do professor Paulo Reglus Freire - 

no  qual   se  discutiam temas  que  marcariam a  História  da  EJA, para  além das  fronteiras 

55
Para que se possa ter uma ideia da gravidade da situação, os censos de 1940 e de 1950 registraram, respectivamente, 56,1% e 50,6% de  

pessoas, de 15 anos ou mais, analfabetas no país.
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brasileiras:

[...]  sugeriam  os  pernambucanos  a  revisão  dos  transplantes  que  agiram  sobre  o 
sistema  educativo,  a  organização  de  cursos  que  correspondessem  à  realização 
existencial dos alunos, o desenvolvimento de um trabalho “com” o homem e não 
“para” o homem, a criação de grupos de estudo e de ação dentro do espírito de auto-
governo,  o  desenvolvimento de uma mentalidade  nova no educador,  que deveria 
passar a sentir-se participante do soerguimento do país; propunham, finalmente, a 
renovação  dos  métodos  e  processos  educativos,  substituindo  o  discurso  pela 
discussão e utilizando as modernas técnicas de educação de grupos com a ajuda de 
recursos audiovisuais (HADDAD; PIERRO, 2000, p. 210).

A partir daí, a História da Educação de Jovens e Adultos nunca mais foi a mesma. 

Nasce com Paulo Freire uma proposta alinhada à formação de sujeitos, compreendidos em sua 

totalidade: trabalhadores, leitores do mundo que tinham direito à leitura da palavra. 

1.5.1. A visão de Paulo Freire sobre a EJA, como espaço para a formação integral

A proposta freireana, que vai ganhar notoriedade em Angicos, em 1963, é um divisor 

de águas na forma de conceber a alfabetização e toda a educação das classes populares. No 

campo específico da alfabetização de jovens e adultos, a percepção de que leitura do mundo 

precedia a leitura da palavra, conduziu a uma metodologia de trabalho que tinha seu primeiro 

passo no levantamento do universo vocabular dos educandos. Tratava-se de iniciar o processo 

de alfabetização com palavras que compunham o universo de sentidos do grupo. Não qualquer 

palavra presente no cotidiano, mas palavras geradoras, grávidas das contradições vividas num 

determinado  contexto  social.  Tijolo era  mais  do  que  um  vocábulo  que  se  referia  a  um 

elemento da construção civil. Era um símbolo, uma “codificação” capaz de trazer à tona, por 

meio do diálogo, a complexa realidade dos trabalhadores que constroem a casa do outro, mas 

não possuem a própria moradia (FREIRE, 2002b).  

A nova proposta metodológica fundamentava-se na dialogicidade. Conforme destacado 

por Haddad e Pierro (2000) a proposta não era fazer para, mas fazer com o povo: “Ninguém 

educa  ninguém,  ninguém  se  educa  sozinho,  os  homens  se  educam  em  comunhão, 

mediatizados  pelo  mundo”  (FREIRE,  1987,  p.  68).  Essa  máxima  traduzia-se,  desde  os 

primórdios,  na  organização  de  círculos  de  cultura,  em que os  educandos  encontravam-se 

dispostos de forma a olharem uns para os outros, pois o diálogo era considerado o grande 

instrumento de emancipação dos envolvidos. Propositadamente, não se falava em salas de aula 

e  nem  em  alunos.  Eram  educadores  e  educandos  que  aprendiam  juntos  por  meio  da 

problematização do mundo em que se encontravam inseridos. 
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A incorporação de uma tecnologia de ponta na época, os chamados stripp films, para 

projetar  imagens  da  realidade  dos  trabalhadores,  com  o  propósito  de  provocar  a 

problematização do próprio cotidiano (FREIRE, 2002b) é um aspecto que chama a atenção 

desde as investigações realizadas no trabalho de mestrado (FERNANDES, J., 2005). Freire, 

que nunca divinizou nem demonizou a tecnologia, lança mão de um recurso muito novo na 

época, (vale lembrar que a televisão deveria ser uma raridade no sertão nordestino no início da 

década  de  60),  no processo  de  desconstrução da  metodologia  da  educação bancária56.  Os 

stripp films aparecem como artefato que provoca o inusitado dentro do corriqueiro, a “ad-

miração”  (capacidade  de  mirar  a  distância),  o  estranhamento  necessário  à  percepção  dos 

condicionamentos  que  enredam o mundo.  A meta  da proposta  freireana não era apenas  a 

compreensão crítica da realidade, mas a sua transformação. Tal postura remete à tese-síntese 

da cosmovisão dialético-materialista-histórica, já abordada no tópico 1.2. deste trabalho, que 

se constitui numa das fontes tomadas por Freire para a organização de uma nova proposta para 

a educação, que tinha  como ponto de partida a EJA: não basta interpretar a realidade,  é 

preciso transformá-la.

A metodologia freireana essencialmente dialógica e, ao mesmo tempo, rigorosamente 

crítica,  nasce  e  amadurece  tendo  suas  raízes  no  existencialismo  cristão  e  materialismo 

histórico dialético. Na última entrevista concedida por Paulo Freire, ele faz um resgate de 

concepções e fundamentos que haviam perpassado a sua trajetória e o conduzido a uma visão 

não  dicotômica  acerca  da  realidade.  Ensinar  e  aprender,  rigorosidade  e  amorosidade, 

imanência e transcendência, dentre tantas outras realidades, são encaradas como partes de uma 

mesma totalidade, as quais o autor considera que mantém uma relação dialética entre si. Como 

Paulo Freire afirma, tal visão não dicotomizadora nem sempre foi compreendida e aceita pelos 

que entraram em contato com o seu pensamento:

Por isso, de vez em quando, eu me lembro, de uma frase,  de uma das primeiras 
afirmações  de  um  livro  que  eu  li,  quando  eu  tinha  19  anos,  de  Miguel  de 
Unamuno57,  o  célebre  filósofo,  também  amoroso,  espanhol.  Um  livro  que  se 
chamou, que se chama, Ideias e crenças, em que ele começa dizendo: 'as ideias se 
têm, nas crenças se está'. E comigo o que vem se dando é isso mesmo. Estou na 

56
Em Educação como Prática de Liberdade, Freire dá pormenores acerca dos recursos tecnológicos utilizados desde Angicos, que atestam a 

relevância dos mesmos na inovadora proposta metodológica que se almejava estender por todo o país, por meio da deflagração do Plano 
Nacional de Alfabetização a ser iniciado em 1964: “[…] um círculo de cultura se montava com um projetor de fabricação polonesa, chegado  
no Brasil pelo custo de sete mil e oitocentos cruzeiros. Um stripp film, que nos custava, enquanto não montássemos nossos laboratórios, 
quatro a cinco mil cruzeiros. A projeção era feita na própria parede da casa onde se instalava o círculo de cultura. Um quadro negro de baixo 
custo, também pintado de branco, funcionava como tela.
O Ministério importara trinta e cinco mil desses aparelhos, que foram apresentados, depois da “revolução” militar em muitos programas de 
TV, como altamente subversivos” (FREIRE, 2002b apud FERNANDES, J. 2005, p. 36).

57
Miguel de Unamuno (1864-1936) “é considerado um dos expoentes da chamada "geração de 98" da inteligência espanhola e precursor do 

existencialismo em seu país”. Foi reitor da Universidade de Salamanca por mais de uma vez, destituído do cargo, preso e exilado por suas 
ideias políticas, ligadas ao socialismo (ENCICLOPEDIA GRAN ESPASA UNIVERSAL, Madri, 2007 apud UOL.EDUCAÇÃO, s/d).

http://www.enciclopediaespasa.com/
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minha  fé.  Eu  nunca  precisei  de  argumentações  científicas  e  filosóficas  para  me 
justificar na minha fé. Quando muito moço, muito jovem, eu fui aos mangues do 
Recife, aos córregos do Recife, às zonas rurais de Pernambuco, trabalhar com os 
camponeses,  com as  camponesas,  com os favelados,  eu  confesso,  sem nenhuma 
choromingas,  confesso que fui  até  lá,  movido, movido por uma certa  lealdade a 
Cristo, de quem eu era mais ou menos camarada. Mas o que acontece é que, quando 
eu chego lá, à realidade dura do favelado, à realidade dura do camponês, à negação 
do seu ser como gente, à tendência àquela adaptação de que a gente falou antes, 
àquele estado quase inerte de negação diante da liberdade, aquilo tudo me remeteu a 
Marx. Não foram os camponeses que disseram a mim: Paulo, tu já leste, Marx? Não, 
de jeito nenhum, eles não liam nem jornal... Foi a realidade deles que me remeteu a 
Marx. Eu fui a Marx. E foi aí que os jornalistas europeus em 70, não entenderam a  
minha afirmação. Quanto mais eu lia Marx, eu encontrei uma certa fundamentação 
objetiva  para  ser  camarada  de  Cristo.  As  leituras  que  eu  fiz  de  Marx,  de 
alongamentos  de  Marx,  não  me  tiveram,  sugeriram  jamais,  que  eu  deixasse  de 
encontrar  Cristo  nas  esquinas  das  próprias  favelas.  Eu  fiquei  com  Marx  na 
mundanidade, à procura de Cristo na transcendentalidade (FREIRE, 1997b).  

A forma  como  Freire  transitava de  uma  visão  crítica em  relação  à  educação  - 

compreendida  como ato  político  -  à  concepção  de  que  o  ato  de  educar  implicava  numa 

relação afetiva com a própria prática educativa e com os educandos, testemunha sua visão da 

educação como totalidade. Totalidade que comporta tanto o cenário macro - em que se dão os 

embates que envolvem as forças políticas que decidem as legislações e diretrizes da educação; 

quanto o cenário  micro, em que se relacionam educadores e educandos, marcado tanto pela 

politicidade  da  educação,  como  pelas  subjetividades  que  ali  se  encontram,  vivenciam, 

ignoram, burlam e reinventam as diretrizes curriculares no cotidiano. 

De  Pedagogia do Oprimido (FREIRE, 1987) à  Pedagogia da Autonomia (FREIRE, 

1996)  encontram-se  enfatizadas  diferentes  discussões  inerentes  ao  ato  educativo  que  se 

complementam: a luta em defesa dos direitos dos educadores que não vira as costas para as 

necessidades dos educandos; a rigorosidade que não é avessa ao bom senso; a agudeza da 

crítica à lógica do mercado de quem não tem medo de expressar-se avesso a qualquer forma 

de pessimismo fatalista (FREIRE, 1996). A preocupação com as dimensões política,  ética, 

estética e técnica da competência docente -  muito bem nomeadas por Terezinha Rios (2002) - 

faz-se  presente  por  toda  a  obra  de  Paulo  Freire.  Formar  sujeitos  capazes  de  situar-se 

criticamente no mundo, na  pólis,  faz-se a partir da problematização da cultura,  tantas vezes 

impregnada pela ideologia dominante.  Tal problematização passa pelo questionamento dos 

modos de produção nas diferentes conjunturas, por meio da reflexão de caráter ético. Todo 

esse  processo  exige  do  professor  a  apropriação  de  diversos  saberes  necessários  à  prática 

educativa (FREIRE, 1996), que permitem articular uma metodologia apropriada, o seu saber 

fazer na sala de aula, o qual não se constrói sem estética, que em Freire se traduz na defesa da 

“boniteza” de um percurso educativo marcado pela “alegria e esperança”:
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A experiência docente de que a discente não se separa é uma experiência alegre por  
natureza.  É falso também tomar como inconciliáveis seriedade docente e alegria, 
como  se  a  alegria  fosse  inimiga  da  rigorosidade.  Pelo  contrário,  quanto  mais 
metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha docência, tanto mais 
alegre me sinto e esperançoso também. A alegria não chega apenas no encontro do 
achado mas faz parte do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se 
fora da procura, fora da boniteza e da alegria (FREIRE, 1996, p. 160).

A visão  freireana  da  educação  como  totalidade  faz  com  que  os  educadores  se 

despertem tanto para a consciência do próprio inacabamento, quanto para o inacabamento dos 

educandos e da sociedade, com vistas à apreensão da realidade. Provoca os docentes para que 

estejam atentos tanto para intervir no mundo, quanto para respeitar a autonomia do ser do 

educando (FREIRE, 1996). Nessa perspectiva, a visão que Freire tinha da educação em sua 

totalidade coloca-se em consonância com a formação integral dos educandos. Formação que 

não se reduz ao ensino da técnica e pela técnica, mas se volta ao desvelamento das origens 

históricas  do  conhecimento,  da  tecnologia,  o  que  condiz  com  a  proposta  do  currículo 

integrado e de integração das tecnologias ao currículo, anteriormente abordadas: 

Numa  perspectiva  progressista,  a  educação  popular  não  pode,  por  outro  lado, 
reduzir-se ao puro treinamento técnico de que grupos de trabalhadores realmente 
precisam.  Esta  é  a  maneira  necessariamente  de  formar,  que  à  classe  dominante 
interessa, a que reproduz a classe trabalhadora como tal. Na perspectiva progressista, 
naturalmente, a formação técnica é também uma prioridade, mas, a seu lado, há uma 
outra prioridade que não pode ser colocada à margem.[...] Tem o direito de conhecer  
as  origens  históricas  da  tecnologia,  assim como de  tomá-la  como objeto  de  sua 
curiosidade e refletir sobre o indiscutível avanço que ela implica mas, também sobre 
os  riscos  a  que  nos  expõe  [...]  Esta  é,  sem  dúvida,  não  apenas  uma  questão 
profundamente atual mas também vital do nosso tempo. E a classe trabalhadora não 
deve dela fazer parte simplesmente como o operário de Tempos Modernos que se viu 
às  voltas  com  o  ato  de  apertar  parafusos,  na  produção  em  série,  que  Chaplin 
genialmente criticou (FREIRE, 1992, p.132-133).

Os conhecimentos técnicos são necessários, mas é impensável para Freire (1987, 1992) 

que  o  saber  fazer seja  trabalhado  de  forma  dicotômica  em  relação  à  historicidade do 

conhecimento,  o  que  se opõe veementemente a  uma formação tecnicista  e  unilateral.  Em 

Freire  (1987),  a  práxis traduz-se  na  expressão  ação-reflexão-ação.  A  educação  é 

imbricadamente  relacionada  ao  movimento  de  transformação  que  deve  atingir  o  contexto 

social dos educandos, partindo da transformação dos próprios sujeitos. A problematização da 

realidade seguida do processo de construção coletiva de novos conhecimentos tem o objetivo 

de  desencadear  nos  educandos  a  transição  de  uma  consciência  mais  ingênua  para  uma 

consciência crítica em relação a si mesmo, aos outros e à realidade sócio-política-econômica-

cultural em que se encontram inseridos. 

Não há como citar a contribuição de Freire, sem mencionar que o golpe militar de 

1964 trouxe o abortamento do Programa Nacional de Alfabetização que se iniciaria naquele 

ano sob a liderança de Paulo Freire e a repressão de todos os movimentos de educação e 



111

cultura populares, com a prisão e o exílio das principais lideranças. O vazio foi preenchido por 

programas de alfabetização de adultos, assistencialistas e conservadores, até que, em 1967, o 

governo  resolveu  assumir  ele  próprio  o  controle  dos  rumos  da  EJA com a  fundação  do 

Movimento  Brasileiro  de  Alfabetização  (MOBRAL)  e,  posteriormente,  com a  criação  do 

Ensino  Supletivo.  Iniciativas  de  organizações  civis  e  de  pastorais  populares  das  igrejas 

persistiram  durante  o  regime  autoritário  na  clandestinidade  e  só  puderam  retornar  à 

visibilidade com o processo de redemocratização do país no início na década de 80.  

A fim de situar o PROEJA nessa trajetória da EJA dos anos 80 à contemporaneidade, 

apresenta-se um breve panorama com alguns marcos da História da EJA nesse período.

1.5.2.  Breve  panorama  das  iniciativas  governamentais  na  EJA da  década  de  80  ao 

PROEJA 

Na década de 80,  enquanto aconteciam as discussões acerca da  politecnia,   como 

concepção a  ser  considerada  ao repensar  o  ensino  médio  e  os  primeiros  movimentos  em 

relação à utilização das tecnologias na educação, a EJA vivia um momento de desmonte e de 

paulatina  desobrigação  do  Estado  em relação  ao  segmento.  Em 1985,  o  governo  federal 

extinguiu o MOBRAL, que já não tinha sentido no novo contexto de abertura política, o qual 

foi substituído pela Fundação Nacional para Educação de jovens e adultos - Fundação Educar. 

A Fundação Educar recebeu, então, a missão de articular o subsistema de ensino supletivo, a 

política  nacional  de  educação  de  adultos  para  as  séries  iniciais  do  ensino  de  1.º  grau, 

promover  a  formação  dos  educadores,  elaborar  material  didático,  supervisionar  e  avaliar 

atividades. A orientação, em relação à EJA, era para que as atividades diretamente assumidas 

pelo governo federal fossem, gradativamente, assumidas pelos sistemas supletivos dos estados 

e municípios. O que ocorreu foi que a erradicação do analfabetismo e a universalização do 

ensino fundamental projetadas para um prazo de dez anos, ficaram muito distantes de serem 

atingidas. As disposições transitórias da Constituição que prescreviam a destinação de 50% 

dos recursos  vinculados  à  educação nas  três  esferas  do  governo,  jamais  foram realizadas 

(HADDAD; DI PIERRO, 2000).

Os anos 90 foram um período em que a Alfabetização e o acesso à escolarização básica 

para todos foram pautas de reuniões internacionais em todo o mundo, graças às iniciativas da 

ONU.  Destacam-se  nesse  momento  histórico:  a  Conferência  Mundial  de  Educação  para 
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Todos,  realizada  em  Jontiem,  (1990);  a  escolha  de  1990  para  Ano  Internacional  da 

Alfabetização;  a  V  Conferência  Internacional  pela  Educação  de  Adultos  sediada  em 

Hamburgo (1997) e a reunião de avaliação da Década da Educação para Todos em Dakar, 

(2000).  No  Brasil,  durante  a  chamada  Década  da  Educação  para  Todos  (1990-2000),  as 

políticas públicas voltaram-se mais para garantia de acesso da população de 7 a 14 anos no 

ensino fundamental do que para o atendimento de jovens e adultos que não tiveram acesso a 

tal ensino, ou não o concluíram na idade prevista. Em relação à EJA, o Brasil iniciou o Ano 

Internacional da Alfabetização com a extinção da Fundação Educar, decisão que criou um 

enorme vazio em termos de políticas públicas para o segmento, que já não recebia a atenção 

necessária.

Apenas a partir  do final dos anos 90, no âmbito do governo federal do Presidente 

Fernando  Henrique  Cardoso,  é  que  foram  criados  programas  voltados  à  EJA,  sendo 

destacados por Di Pierro e Graciano (2003): o Programa Alfabetização Solidária (PAS); o 

Programa  Nacional  de  Educação  na  Reforma  Agrária  (PRONERA);  o  Programa 

Alfabetizando em Parceria – Movimento de Educação de Base – (MEB) e o Plano Nacional 

de Qualificação Profissional (PLANFOR). Tais programas, ligados a diferentes ministérios, 

revelavam a  falta  de  um planejamento  estratégico  por  parte  do  governo  para  atender  às 

demandas dos jovens e adultos não alfabetizados ou que não haviam concluído o primeiro 

ciclo  do  ensino  fundamental.  Cada  programa  era  responsável  por  organizar  sua  própria 

metodologia,  materiais  didáticos  e  formação  de  professores.  Houve  uma  pulverização  de 

iniciativas  do  poder  público,  articuladas  com  a  sociedade  civil  organizada,  com  as 

universidades,  as igrejas e  os sindicatos.  Ocorreu,  nesse período,  não só a  priorização do 

atendimento de 7 a 14 anos, já mencionada, mas o veto presidencial para que se contabilizasse 

as matrículas da EJA no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

de Valorização do Magistério (FUNDEF), o que explicitava o lugar pouco relevante que a EJA 

ocupava na pauta do governo federal.

Duas  das  iniciativas  acima  citadas  continuaram a  ser  desenvolvidas  na  gestão  do 

governo Lula (2003-2010) e do governo Dilma Rousseff: a Alfabetização Solidária (que de 

programa governamental passou a organização não governamental) e o PRONERA.

O PAS criado em 1997, para o atendimento de estados e municípios com maiores taxas 

de analfabetismo e menores índices de desenvolvimento humano, localizados no Nordeste e 

Norte do Brasil, posteriormente, foi estendido a áreas metropolitanas do país.  As parcerias 

estabelecidas  com  universidades  foram  reconhecidas  como  positividade  do  programa  na 

auditoria realizada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2003, mas não a logística das 
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mesmas, devido às distâncias entre universidades e municípios atendidos, o que ocasionava 

acréscimo desnecessário  aos  custos  do  PAS (AÇÃO EDUCATIVA,  2003).  Outras  críticas 

encontram-se relacionadas à integração do programa à política nacional de jovens e adultos, 

ao curto período de duração dos cursos e à falta de oportunidade de continuação dos estudos, 

o que inviabiliza a efetiva alfabetização dos envolvidos. Outro elemento apurado pelo TCU é 

que,  em muitas situações, os alfabetizandos se rematriculavam no programa para buscar a 

consolidação  do  processo  de  alfabetização,  o  que  traz  um  complicador  no  momento  da 

contabilização do público atendido (AÇÃO EDUCATIVA, 2003). Tais erros são cometidos 

pelas políticas de EJA que assumem caráter de campanha e não desenham a continuidade da 

iniciativa em termos de inclusão dos educandos no sistema educacional formal do país. Em 

2011,  a  organização  não  governamental  Alfabetização  Solidária,  a  Alfasol,  que  dá 

continuidade à iniciativas do PAS, prossegue firmando convênios, inclusive, com o Programa 

Brasil  Alfabetizado.  Segundo  dados  publicados  no  site oficial  da  organização,  foram 

atendidos, em seus treze anos de existência, 5,5 milhões de pessoas (ALFASOL, 2011), o que 

não significa que tal contingente de pessoas tenha sido efetivamente alfabetizado.  

O  PRONERA,  criado  em  1998,  visava  a  alfabetização  de  jovens  e  adultos,  a 

habilitação  de  técnicos  e  a  formação  de  professores  -  voltados  à  realidade  do  campo. 

Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA), tal programa tem sido implementado em parceria 

com universidades e movimentos sociais do campo. De 1999 a 2002, foram matriculados nas 

atividades de EJA do PRONERA promovidas pelo programa: 26.547 jovens e adultos não 

alfabetizados,  com  uma  média  de  61,76%  de  educandos  que  concluíram  o  processo  de 

alfabetização (DI PIERRO; GRACIANO, 2003). No período de 2003 a 2009, foram atendidos 

pelo  PRONERA  309.774  educandos  nesse  mesmo  segmento  (MINISTÉRIO  DO 

DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/INCRA/PRONERA, 2010). 

Concorda-se  com o  posicionamento  de  Andrade  e  Di  Pierro  (2003,  p.  74)  que  o 

diferencial do PRONERA em relação aos demais programas é que este se encontra articulado 

com a política de reforma agrária, “que se desenvolve em estreita conexão com um projeto 

mais  amplo  de  desenvolvimento  rural  sustentado  com  justiça  social”.  Dentre  os  pontos 

positivos  do  programa  é  elogiado  o  seu  caráter  sistêmico,  em  que,  “além  de  elevar  a 

escolarização  de  jovens  e  adultos,  a  formação  de  professores  e  pedagogos  atende  à 

necessidade de formulação de uma pedagogia específica” (ANDRADE; DI PIERRO, 2003, p. 

79).

 Em 2003, já no governo do presidente Lula (2003-2010), foi criado o Programa Brasil 
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Alfabetizado,  com  o  atendimento  até  o  ano  de  2009,  de  12  milhões  de  educandos 

(BRASIL/MEC, 2010). Houve a ampliação do período de alfabetização de seis para até oito 

meses (ainda muitíssimo exíguo para que se realize o processo de alfabetização); o aumento 

de 50% nos recursos para a formação dos alfabetizadores, com o estabelecimento de um piso 

para a  bolsa do alfabetizador;  o aumento da quantidade de turmas em regiões  com baixa 

densidade populacional e em comunidades populares de periferias urbanas; a implantação de 

um sistema integrado de monitoramento e  avaliação do programa; maior  oportunidade de 

continuidade da escolarização de jovens e adultos, a partir do aumento de 42% para 68% do 

percentual dos recursos alocados para estados e municípios, “com atuação mais intensa nos 

1.928 municípios com taxa de analfabetismo igual ou superior a 25%” (BRASIL/MEC, 2010, 

s/p).  Tratava-se,  mais  uma  vez,  de  um  atendimento  indireto  à  demanda,  viabilizado  por 

repasses  de recursos  a  instituições  com comprovada experiência  em EJA, as  quais  têm a 

liberdade de escolher a metodologia, os materiais didáticos e como desenvolver o processo de 

formação de educadores. 

Segundo Di Pierro (2011), um diferencial no governo federal do ex-presidente Lula 

(2003-2010) foi a institucionalização da EJA nas políticas de educação básica Fundo Nacional 

da Educação Básica (FUNDEB),  Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE),  Programa 

Nacional  de  Apoio  ao  Transporte  Escolar  (PNATE),  Programa Nacional  de  Alimentação 

Escolar (PNAE) e Programa Nacional do Livro Didático (PNLD). A autora também destaca 

iniciativas voltadas à questão da certificação, tais como: o Exame Nacional para a Certificação 

de  Competências  de  Jovens  e  Adultos  (ENCCEJA)58  e  a  Rede  Certific,  além  da 

“implementação descentralizada de programas pré-formatados”, dentre os quais se situam o 

Brasil Alfabetizado, o PRONERA, anteriormente citados, o Programa Nacional de Inclusão de 

Jovens (ProJovem) e o PROEJA.

O  ProJovem, instituído pela Lei 11.129, de 30 de junho de 2005 (BRASIL, 2005b) e 

reformulado pela Lei 11.692 de 10 de junho de 2008 (BRASIL, 2008), destina-se a jovens de 

15 a 29 anos e tem o objetivo de promover sua reintegração ao processo educacional, sua 

qualificação profissional e seu desenvolvimento humano. A partir da reestruturação realizada 

em 2008,  o  programa tem sido desenvolvido por  meio de  quatro modalidades:  ProJovem 

58
“O exame é aplicado para avaliar jovens e adultos que não concluíram os estudos em idade apropriada. Pode ser realizado para pleitear 

certificação em nível de conclusão do Ensino Fundamental para quem tem, no mínimo, 15 anos completos na data de realização do Exame, 
residentes no Brasil ou no exterior” (INEP, s/d).
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Adolescente - Serviço Socioeducativo59; ProJovem Urbano60; ProJovem Campo - Saberes da 

Terra61 e  ProJovem Trabalhador62.  A responsabilidade pelo programa é compartilhada por 

membros de um conselho gestor, formado por diferentes secretarias e ministérios, sendo que, 

à frente de cada modalidade, encontra-se um determinado ministério ou secretaria, a depender 

da natureza e especificidade de cada modalidade.  Encontra-se fora do escopo desse trabalho 

analisar as nuances que acompanham o desenvolvimento de cada uma das modalidades do 

ProJovem.  Contudo,  um  olhar  panorâmico  sobre  as  características  do  programa  permite 

compreender  as  críticas  ao  mesmo,  que  recaem  sobre  seu  caráter  assistencial,  supletivo, 

compensatório,  de  qualificação profissional  aligeirada63,  fazendo  com que se  distancie  do 

processo de inclusão da juventude no crescimento do país. Rummert e Alves (2010, p. 522) 

destacam que as metas iniciais do ProJovem em atingir o contingente de jovens aos quais não 

fora  assegurado  o  direito  à  educação  não  têm  sido  atingidas:  “previa-se,  originalmente, 

atender  200  mil  jovens  em 2005  e,  no  ano  de  2006,  registrava-se  um total  de  236.997 

matrículas”. Estes números são ínfimos se considerarmos que o Brasil conta com 50,2 milhões 

de jovens de 15 a 29 anos e que, desse contingente, 1,5 milhão dos jovens nesta faixa etária  

são analfabetos (IPEA, 2008).  

Segundo Di Pierro (2010), houve uma proliferação de iniciativas em relação à EJA no 

governo federal (2003-2010), mas as mesmas se encontram desarticuladas entre si. A autora 

considera que as bases assentadas durante essa gestão podem garantir que a EJA ocupe um 

lugar mais relevante na agenda de políticas educacionais no futuro, contudo, os indicadores 

apontam que “o ativismo desse governo no campo da EJA não foi capaz de reverter tendências 

anteriormente  instaladas,  de  modo  que  nenhuma  das  cinco  metas  prioritárias  do  PNE64 

59
O ProJovem Adolescente - Serviço Socioeducativo é coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e tem por  

objetivo complementar a proteção social básica à família, criando mecanismos para garantir a convivência familiar e comunitária e criar 
condições para a inserção, reinserção e permanência de jovens de 15 a 17 anos no sistema educacional.
60

O ProJovem Urbano encontra-se sob a responsabilidade da Secretaria-Geral da Presidência da República, tem como objetivo elevar a  
escolaridade de jovens de 19 a 29 anos, que saibam ler e escrever, viando à conclusão do ensino fundamental, à qualificação profissional e ao  
desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da cidadania.
61

O ProJovem Campo -  Saberes da  Terra,  coordenado Ministério  da  Educação,  tem por  objetivo elevar  a escolaridade  dos jovens  da  
agricultura  familiar,  integrando  a  qualificação  social  e  formação  profissional,  estimulando  a  conclusão  do  ensino  fundamental  e 
proporcionando a formação integral do jovem.
62

O ProJovem Trabalhador encontra-se sob responsabilidade do Ministério do Trabalho e Emprego e tem por objetivo preparar o jovem para 
o mercado de trabalho e ocupações alternativas geradoras de renda, por meio da qualificação social e profissional e do estímulo à sua 
inserção. 
63

A programação curricular do ProJovem Trabalhador, por exemplo, é organizada em 100 horas destinadas à Qualificação Social que inclui:
 “a) inclusão digital – 40 horas/aula; b) valores humanos, ética e cidadania – 10 horas/aula; c) educação ambiental, higiene pessoal,
 e em promoção da qualidade de vida – 10 horas/aula; d) noções de direitos trabalhistas, formação de cooperativas, prevenção de acidentes de 
 trabalho – 20 horas/aula; e e) estímulo e apoio à elevação da  escolaridade: 20 horas/aula” (MTE, 2009 apud RUMMERT; ALVES, 2010, p.  
523). As outras 250 horas são destinadas a uma Qualificação Profissional de nível inicial, com duração total de seis meses (RUMMERT;  
ALVES, 2010, p. 523-524).
64

A autora se refere às metas do Plano Nacional de Educação (2000-2010) em relação à EJA: “O capítulo sobre EJA enunciou 26 metas,  
dentre as quais se destacavam cinco objetivos: 1) alfabetizar, em cinco anos, dez milhões de pessoas, de modo a erradicar o analfabetismo em 
uma década; 2) assegurar, em cinco anos, a oferta do primeiro ciclo do ensino fundamental a metade da população jovem e adulta que não  
tenha atingido esse nível de escolaridade; 3) oferecer, até o final da década, cursos do segundo ciclo do ensino fundamental para toda a  
população de 15 anos ou mais que concluiu as séries iniciais; 4) dobrar,  em cinco anos, e quadruplicar,  em dez anos, a capacidade de 
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relativas a esse campo educativo será alcançada, a começar pela superação do analfabetismo” 

(DI PIERRO, 2010, p. 946).

O tópico a seguir  analisa propriamente o PROEJA, sob o olhar de diferentes autores 

que  atestam,  justamente,  avanços  e  limites  que  têm acompanhado  o  desenvolvimento  do 

programa.

1.5.3. Potencialidades e contradições no PROEJA

As potencialidades e contradições presentes na proposta do PROEJA têm sido objeto 

de análise de autores que se debruçam sobre o contexto das políticas de educação profissional 

desenvolvidas no Brasil contemporâneo.

Moll (2010, p. 131) destaca a vinculação do PROEJA com “a efetiva consolidação da 

democracia” que passa pela “universalização do acesso à instituição escolar com garantia de 

permanência e de aprendizagens”, presente no pensamento de grandes educadores brasileiros, 

desde Anísio Teixeira a Paulo Freire. A autora entende que o PROEJA se situa num conjunto 

de ações articuladas pelo MEC, no âmbito da educação profissional e tecnológica, que se 

destacam por  responder tanto à “demanda por  profissionais  qualificados,  requeridos pelos 

setores produtivos, […] quanto à demanda de milhões de jovens e adultos por inserção plena 

nas dinâmicas societárias, a partir da escolarização, trabalho, renda, moradia e infraestrutura, 

cultura e lazer” (MOLL, 2010, p. 131). A autora compreende que a inclusão de milhões de 

jovens e adultos encontra-se condicionada à promoção da escolarização básica, obrigatória, 

gratuita, de qualidade, “não na perspectiva do alinhamento subalterno da educação ao capital, 

mas  da  construção  de  projetos  educativos  plenos,  integrais  e  integrados  que  aproximem 

ciência, cultura, trabalho e tecnologia” (MOLL, 2010, p.132). 

Para tanto, a autora destaca positivamente três estratégias presentes na formulação do 

PROEJA, que possibilitam que o mesmo reúna condições para se apresentar como um campo 

de conhecimento em construção: i) a dinâmica de debates com atores sociais, universidades, 

conselhos  de  representantes  da  rede  federal  de  educação profissional  e  tecnológica  e  dos 

Ministérios da Educação e do Trabalho; ii)  a Cooperação PROEJA/CAPES/SETEC; iii)  a 

articulação de uma rede nacional de formação de professores para o PROEJA.  Segundo Moll 

(2010),  tais  novas  possibilidades  de  diálogo  trazem  em  seu  bojo  quatro  novos  desafios, 

atendimento  nos  cursos  de  EJA de  nível  médio;  5)   implantar  ensino  básico  e  profissionalizante  em todas  as  unidades  prisionais  e 
estabelecimentos que atendem a adolescentes infratores” (DI PIERRO, 2010, p. 944).
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encarados como valores trazidos pelo programa: i) a aproximação de campos que têm pouco 

dialogado entre  si  –  educação de jovens  e  adultos,  educação profissional  e  tecnológica  e 

educação  básica  –  o  que  propicia  a  criação  de  um campo  epistemológico,  pedagógico  e 

curricular novo;  ii) a necessidade de refletir e redimensionar modos de acesso às instituições 

de ensino, mecanismos de permanência e de acompanhamento da aprendizagem; iii)  a busca 

pela organização de um currículo integrado;  iv) a valorização das trajetórias e experiências 

dos estudantes dos PROEJA. 

Nesta mesma perspectiva, Santos (2010b) destaca sete lições oferecidas pelo PROEJA: 

i) o caráter inédito, ao envolver a rede federal na oferta de educação profissional com elevação 

de escolaridade junto ao público de EJA; ii) a experiência de uma implementação imposta por 

decreto, que trouxe considerável desconforto na referida rede, mas, no entender da autora, 

cumpriu  o  papel  de  desacomodar  a  maioria  das  instituições  caracterizadas  por  um perfil 

conservador; iii) as lutas empreendidas e ainda por serem realizadas nos diversos contextos 

para organizar um currículo integrado; iv) a expansão da política para além da rede federal, 

mediante  a  participação de professores  das  redes  municipais  e  estaduais,  com destaque à 

presença  de  professores  indígenas,  quilombolas  em  algumas  localidades,  nos  cursos  de 

Especialização PROEJA;  v) o movimento do PROEJA prisional e a ampliação das turmas de 

PROEJA, envolvendo estados e municípios; vi)  a formação contínua dos profissionais e a 

presença de grupos de pesquisa, que produzem teoria sobre a prática da rede e prestigia a 

mesma;  vii)  os  ganhos  da  produção  de  uma  “desordem”  com a  chegada  dos  alunos  do 

PROEJA na rede federal, que provoca desacomodação nas instituições que os recebem, com 

um caráter aleatório dos resultados. Segundo a autora, tais lições não apontam para um êxito 

inequívoco, mas indicam a busca por construir  inéditos viáveis, em consonância com o que 

propõe Paulo Freire (SANTOS, 2010b). 

Moura  (2005,  2008)  analisa  o  programa a  partir  do  interior  da  rede  de  educação 

profissional e tecnológica, considerando entraves e possibilidades. Dentre os entraves, o autor 

destaca a carência de legalidade da Portaria inicial, n.º 2.080, (que determinava, inclusive, um 

percentual  mínimo  de  vagas  que  as  instituições  da  rede  federal  deveriam  oferecer  ao 

PROEJA), diante da autonomia administrativa, patrimonial, financeira, didático-pedagógica e 

disciplinar dos Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFET). Segundo Moura (2005), 

a falta de profissionais preparados de imediato para o programa também não foi devidamente 

considerada. Graças à desvinculação promovida no governo federal anterior entre formação 

geral e profissional, era insuficiente o número de professores voltados à formação geral em 
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muitos institutos e, até mesmo, as poucas instituições federais que ofereciam cursos de EJA 

não o faziam de forma integrada à educação profissional. 

Diante dessas condições, Moura (2005, 2008) considera que não foi razoável exigir 

que a rede, inicialmente, passasse a ofertar, obrigatoriamente, 10% de todas as vagas anuais 

destinadas  aos  cursos  técnicos  e  superiores  de  tecnologia  ao  PROEJA.  Quanto  às 

possibilidades  do  PROEJA,  Moura  (2005,  2008)  destaca  a  pertinência  de  se  promover  a 

articulação da rede federal com os demais sistemas públicos de ensino, diante da necessidade 

de ampliar a oferta de vagas no ensino médio na modalidade EJA e na educação profissional 

técnica de nível médio. Desse modo, para o autor, o papel da rede de EPT encontra-se tanto na 

ampliação da capacidade de oferta de vagas, quanto na atuação em um plano estratégico com 

ações  que  viabilizem  a  formação  de  educadores,  mediante  cursos  de  especialização  e  a 

ampliação da oferta nos sistemas estaduais. 

Kuenzer (2006), diferentemente dos autores acima citados, tem uma visão crítica e 

nada  otimista  em  relação  às  políticas  de  educação  profissional  desenvolvidas  até  2005. 

Contudo, chama a atenção que no artigo “A educação profissional nos anos 2000: a dimensão 

subordinada das políticas de inclusão”, a autora se refira de modo um pouco diferenciado ao 

PROEJA, reconhecendo que a novidade desse projeto, ainda em fase inicial de implantação, 

era  sua “proposta de integração, institucionalizada,  em um único percurso pedagógico,  de 

formação básica e Educação Profissional, com certificação” (p. 893).  O mesmo ocorre na 

análise feita por Rummert e Alves (2010) no artigo:  Jovens e adultos trabalhadores pouco 

escolarizados no Brasil e em Portugal: alvos da mesma lógica de conformidade. As autoras 

tecem duras críticas às políticas empreendidas nos dois países nesse campo, o que incide 

frontalmente  sobre  o  ProJovem,  conforme  destacado  no  subtópico  anterior.  Contudo, 

consideram  que  o  PROEJA deve  ser  compreendido  “como  uma  iniciativa  que  apresenta 

possibilidades  de  constituir  avanços  significativos  no  âmbito  teórico-metodológico  da 

educação de jovens e adultos”, ainda que se filie “a características similares às das demais 

políticas atualmente em curso” (p. 518).

As positividades destacadas por Rummert e Alves (2010, p. 518), já elencadas por 

autores anteriormente citados, são as seguintes:

[...]  a  perspectiva de integração da educação profissional à  educação básica,  que 
pode  ser  implementada,    embora  também  seja  abrigada  na  proposta  a  forma 
concomitante […]; o fato de que sua execução é atribuída preferencialmente aos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia […] instituições brasileiras 
com   larga  tradição  e  experiência  em  educação  profissional  e  “as  ações 
complementares: de formação de professores  para atuar no PROEJA, em nível de 
“pós-graduação   lato  sensu”,  ação  inédita  na  área,  e  o  fomento  a   pesquisas 
específicas visando à análise e ao aperfeiçoamento do Programa.
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 As autoras consideram que, apesar de seus aspectos positivos, o PROEJA “traz ainda a 

marca da educação de jovens e adultos: um caráter de naturalização da negação do direito à 

educação  básica  como  efetivo  acesso  universal  às  bases  do  conhecimento  científico  e 

tecnológico” (p. 518). Segundo as autoras, essa naturalização explicita-se na ausência de uma 

clara definição referente à dotação orçamentária que assegure a continuidade e a ampliação do 

programa. São destacados também aspectos levantados anteriormente nesse artigo relativos ao 

número insuficiente de vagas geradas pelo PROEJA diante da demanda nacional existente, 

além da inadequação de cursos ofertados frente às necessidades locais, divulgação insuficiente 

dos mesmos e dificuldades em realizar a formação integrada almejada (RUMMERT; ALVES, 

2010).

Pelo  que  se  pôde  identificar,  ao  entrar  em  contato  com  as  pesquisas  realizadas 

mediante  o  Programa  PROEJA/CAPES/SETEC,  as  mesmas  atestam,  de  algum  modo, 

potencialidades e  contradições destacadas anteriormente, ao analisar os cursos de PROEJA 

desenvolvidos em diversas localidades. Como apontado na introdução deste estudo, até junho 

de 2011 foram disponibilizadas no Portal da CAPES vinte dissertações que têm o PROEJA 

como objeto de estudo. 

Cinco  trabalhos  investigam  aspectos  relativos  ao  Ingresso,  evasão  e  permanência, 

questões que se têm mostrado uma fragilidade do programa em variados contextos: Ingresso e 

permanência de alunos com ensino médio completo no PROEJA do IF Sul-Rio-Grandense / 

Campus  Charqueadas (KLINSKI,  2009);  PROEJA:  interdisciplinaridade  na  educação  de 

jovens e adultos, construção coletiva da cidadania (GOI, 2009); Evasão Escolar no Curso do 

Programa Educacional de Jovens e Adultos (PROEJA) (VIEIRA, 2009); Um estudo do e no 

processo de implantação no estado do Paraná do PROEJA: problematizando as causas da 

evasão (ALMEIDA, A., 2009); Evasão Escolar no Curso Técnico Agrícola na Modalidade de 

EJA da Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul – SC (MARCONATTO, 2009). É uma 

constante nas pesquisas a necessidade de ouvir as vozes dos sujeitos envolvidos, a fim de 

encontrar novos encaminhamentos para que o ingresso possa ocorrer de forma a facilitar a 

permanência  dos  matriculados  e  que  medidas  rápidas  de  contato  com os  alunos  faltantes 

possam trazê-los de volta, antes que se configure a indesejada evasão.  

Nesta  perspectiva,  três  dissertações  encontram-se  voltadas  ao  estudo do papel  dos 

sujeitos  envolvidos  na  implementação  do  Programa,  o  que  tem  íntima  relação  com  o 

aprimoramento do   processo:  O PROEJA para além da retórica: um estudo de caso sobre a 

trajetória da implantação do programa no Campus Charqueadas,  (COSTA, 2009);  Práticas 
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administrativas  e  pedagógicas  desenvolvidas  na implementação do PROEJA na EAFAJT65 

(NASCIMENTO, 2009)  e  O IFES66 e  a  implementação  de  políticas  públicas  de  inclusão 

social: o caso da educação de jovens e adultos (BENTO, 2009). 

Outras  cinco  dissertações  voltam-se  especificamente  para  as  representações  dos 

sujeitos  envolvidos  acerca  do  Programa,  novamente  de  extrema  importância  para  que  se 

possam conhecer os sentidos produzidos pelos sujeitos a partir do vivido e, dessa forma, possa 

dar-se continuidade às práticas significativas e reorganizar as que não estejam afinadas com o 

que  se  deseja  realizar  por  meio  do  Programa:  As  representações  do  trabalho  junto  a 

professores que atuam no PROEJA: da representação moral do trabalho ao trabalho como 

auto-realização  (CORSO,  2009);  O  PROEJA  na  visão  dos  professores  da  Educação 

Profissional do Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso/Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (CASSEB, 2009); Representações sociais de 

matemática:  um  estudo  com  alunos  da  educação  de  jovens  e  adultos  (ROLOFF,  2009); 

Educação Profissional de Pessoas Jovens e Adultas: novo campo da profissionalidade docente 

(GONÇALVES, M., 2009) e Socialização e educação profissional: um estudo do PROEJA-

CEFETES67(ZANETTI NETO, G., 2009).

A seguir, apresentam-se contribuições trazidas por pesquisas que se debruçam sobre os 

aspectos colocados em questão nesse trabalho: Integração, Currículo e Tecnologias. 

1.5.4. Contribuições de pesquisas sobre Integração, Currículo e Tecnologias no PROEJA

Foram identificadas, no portal de teses e dissertações da CAPES até junho de 2011, 

sete dissertações que se voltam para questões curriculares do PROEJA. Tais trabalhos tratam 

de  algum modo do desafio da  integração,  sendo que três  deles  têm como objeto  práticas 

pedagógicas com a presença das TIC.

A dissertação intitulada A implementação do PROEJA no CEFET-SC: relações entre  

seus objetivos, os alunos e o currículo de Matemática (WACHHLOLZ, 2008), como o próprio 

título  indica,  aborda  as  relações  que  se  estabelecem  entre  os  objetivos  do  PROEJA,  as 

expectativas, necessidades, desejos dos alunos e os conhecimentos específicos do Currículo de 

65
Escola Agrotécnica Federal Antônio José Teixeira.

66
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo.

67
Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo.
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Matemática deste Programa. O contexto analisado pela autora revela a fragmentação entre a 

formação da cultura geral e profissional, pois o curso de educação profissional é cursado pelos 

educandos do PROEJA,  depois que  concluem os  módulos  voltados  à  formação geral.  Os 

depoimentos  dos  estudantes  revelam que os  mesmos ressentem a diferença entre  o modo 

como o processo é encaminhado na primeira etapa relacionada à formação geral e depois, 

quando  vão  cursar  as  disciplinas  da  educação  profissional,  junto  aos  demais  alunos  do 

campus. Wachhlolz (2008) destaca que vários discentes afirmam que seria melhor que fossem 

reprovados no primeiro módulo para estarem mais preparados para prosseguir nos demais, 

mas, quando questionados como seria a permanência no curso, se tal reprovação existisse, 

“reconhecem que se a metodologia utilizada no PROEJA fosse puxada desde o início de seu 

retorno  a  um  ambiente  escolar  [...]  mais  colegas  desistiriam,  inclusive,  eles”.  Quando 

interpelados mais aprofundadamente sobre a questão, os alunos concluem que o que falta são 

os conteúdos, tempo para trabalhá-los, pois a forma como os professores do ensino médio 

trabalham os mesmos é, efetivamente, a mais adequada para o grupo. 

A partir da experiência realizada na formação geral, de estruturar o trabalho em torno 

de  temas  geradores  -  “Trabalhador  e  Escola”;  “Cidadão  e  Sociedade”  e  “O  Mundo  do 

Trabalho”, (um tema para cada um dos três módulos), a referida pesquisadora se debruça a 

investigar quais caminhos seriam mais adequados para o currículo da Matemática: 

[…] suscitam angústias as quais deverão ser consideradas sobre a necessidade de 
uma reformulação da estrutura do atual PROEJA, e a aposta é a de que, ao menos  
esse diálogo feito com os educandos do atual  Programa, sustente e possibilite de 
pensar um PROEJA que atenda às expectativas, às necessidades e aos desejos dos 
educandos Jovens e Adultos.
Parece que os esforços deverão se concentrar em torno de um currículo integrado o 
qual pode ser compreendido como aquele próprio de Ensino Médio, uma vez que o 
objetivo aqui não centra apenas a formação de técnicos, mas a formação de pessoas 
que compreendam  a realidade e, acima de tudo, que possam também atuar como 
profissionais […] (WACHHLOLZ, 2008, p. 108). 

As palavras com que a autora conclui o estudo atestam a centralidade do  currículo 

integrado na investigação realizada:

É  preciso  compreender  uma  área  profissional  como  um  todo.  Desse  modo, 
deveremos saber nos despojar de “nossa disciplina”, para o contexto desta pesquisa 
sobre  o  PROEJA,  a  Unidade  Curricular  de  Matemática.  Jamais  o  ensino 
profissionalizante deve considerar a cultura geral como algo inferior, resultante de 
um conhecimento mais restrito ou, ainda, vê-la apenas como pré-requisito, da mesma 
forma que o Ensino Propedêutico, como sendo somente conhecimentos gerais, isto é, 
“enciclopédicos” ou que sirvam futuramente para o aluno fazer um vestibular, sem 
fazer a devida relação com a vida e com a realidade concreta. Por isso, precisamos,  
ainda, avançar muito, e vale frisar que a travessia é possível (p. 141-142).

       O trabalho de mestrado intitulado A formação profissional no ensino médio integrado:  

discussões acerca do conhecimento (GOTARDO, 2009) dedica-se à análise do conceito de 



122

conhecimento que se objetiva veicular no Ensino Médio Integrado e no PROEJA, bem como 

da relação existente entre tais políticas do governo federal e sua implementação no estado do 

Paraná. Logo no início do trabalho, a autora anuncia a compreensão de que tanto o ensino 

médio integrado quanto o PROEJA 

[...] objetivam, a rigor, integrar o conhecimento da formação geral e o da específica 
numa proposta curricular denominada de currículo integrado, que busca superar a 
fragmentação entre os conhecimentos necessários à inserção dos  discentes no mundo 
do trabalho (técnica) e aqueles que possibilitam uma  compreensão da ciência (teoria) 
(p.1). 

Na Introdução e no primeiro capítulo, a autora retoma Mao Tsé Tung, Marx, Engels, 

Kosik, Pistrak e autores contemporâneos que refletem sobre as relações entre conhecimento, 

educação e trabalho, os quais ajudam a explicitar que a prática e a teoria são uma unidade que 

permite produzir e validar o conhecimento e que o capitalismo tratou de separar ao fragmentar 

o  processo  de  trabalho,  fazendo com que alguns  necessitem de conhecimentos  teóricos  e 

outros de conhecimentos meramente técnicos. Gotardo (2009, p.9) faz questionamentos acerca 

da possibilidade e das mediações possíveis rumo à integração curricular, numa sociedade em 

que conhecimento e prática colocam-se como realidades desintegradas:

Como entender a contradição, a partir da integração curricular? ─ É possível integrar 
aquilo que está cindido no processo de trabalho –  conhecimento e prática? ─ Em 
que medida, nessa sociedade, a integração do conhecimento é possível? É fato que 
os  conhecimentos  adquiridos  no  ensino  médio  profissional  contribuem  para  a 
inserção dos indivíduos diretamente no processo de trabalho da sociedade capitalista, 
e poderíamos apontar isso como uma das dimensões que reproduzem as relações 
sociais vigentes. O desenvolvimento de uma nova técnica a partir da já conhecida 
poderia ser indicado como a dimensão transformadora,  no entanto não para além 
dessa sociedade. Então: ─ Quais as mediações possíveis no interior desse processo, 
para  a  aquisição  de  conhecimentos  que  possam  contribuir  para  a  emancipação 
humana?  

A partir do estudo apoiado na análise documental e em fontes secundárias relacionadas 

ao ensino médio e ao PROEJA, no âmbito do governo federal e do estado do Paraná, a autora 

conclui que :

[…] as  contradições  inerentes  à  sociedade capitalista,  geradas  pelo  embate  entre 
capital  e  trabalho,  estão  presentes  na  educação,  portanto,  embora  a  educação  de 
massas seja uma criação do capitalismo, ela oferece elementos que contribuem para 
que a classe trabalhadora compreenda a realidade (GOTARDO, 2009, p.101).

A partir do método materialista histórico, Gotardo (2009) entende que, em termos de 

educação  profissional  na  História  da  Educação  Brasileira,  a  tese tem  sido  a  ênfase  na 

formação geral  que vigorou na economia agrário-exportadora em tempos em que não era 

necessária uma mão de obra qualificada pela escola. A antítese se configurou na Lei federal 

5.691/71, que tornou compulsória a profissionalização no ensino médio. Por fim, o ensino 

médio integrado seria uma síntese possível, entre formação geral e profissional, que se busca 
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construir  no momento histórico contemporâneo. Os resultados da pesquisa apontam que a 

implementação  do  ensino  médio  integrado  e  do  PROEJA no  Paraná  corroboram  para  a 

constatação  que  não  há  como  unir  na  escola  o  que  se  encontra  cindido  no  processo  de 

trabalho. Segundo Gotardo (2009, p. 104), há possibilidades e limites na implementação do 

ensino médio integrado, nas modalidades regular e PROEJA, que precisam ser considerados:

Os ganhos  para  a  classe  trabalhadora  ocorreram:  a  promoção  de  uma  formação 
política aos educadores pelas discussões coletivas do currículo; a possibilidade de os 
filhos dos trabalhadores e também de jovens e de adultos terem uma terminalidade 
no  ensino  médio  e,  ao  mesmo  tempo,  uma  formação  que  possibilita  o 
prosseguimento de estudos e a possibilidade de inserção no mercado de trabalho; o 
concurso  público  para  professores,  que  permite  uma  continuidade  no  trabalho 
pedagógico.  Os  limites  merecem  ser  avaliados  e  a  sua  superação  deve  ser 
perseguida,  a  previsão  de  carga  horária  para  o  planejamento  interdisciplinar,  a 
formação pedagógica para que os professores compreendam as categorias fundantes 
para a construção do currículo integrado, a superação das concepções que se atrelam 
ao  capitalismo,  ao  menos  no  documento  orientador,  são  todas  ações  que  só 
dependem do redimensionamento da política educacional no Estado. 

A autora  conclui  o  estudo  defendendo  que  os  desafios  só  podem ser  plenamente 

superados  “numa  sociedade  fundada  sobre  outras  bases”  em  que  “poderemos  realmente 

construir uma educação omnilateral, que unifique efetivamente ciência, cultura e trabalho para 

a  promoção do desenvolvimento pleno de todos os seres humanos”.  O percurso teórico e 

reflexivo percorrido pela autora vem ao encontro das considerações realizadas nos tópicos 1.2 

e  1.3.  do  presente  trabalho.  Concordamos  com  o  posicionamento  da  autora  de  que  “a 

edificação dessa sociedade é um risco a ser assumido e uma possibilidade a ser construída” 

(GOTARDO, 2009, p.104).

Uma terceira dissertação - Educação profissional integrada à educação básica: o caso  

do currículo integrado do PROEJA (LOPES, 2009) - volta-se à investigação de como ocorre a 

integração do ensino médio com o técnico numa escola agrotécnica, tendo em vista o perfil do 

público atendido. Os dirigentes e docentes da referida escola são indagados acerca da sua 

concepção de currículo integrado, tendo como pano de fundo a discussão a implementação do 

PROEJA no âmbito da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica. 

Os limites identificados encontram-se brevemente apresentados a seguir. Primeiro: a 

referida escola trabalhava com duas propostas na oferta do ensino médio - a concomitante e a 

integrada. Segundo o autor, a convivência de diferentes paradigmas atesta a falta de políticas 

de  Estado  para  a  educação  profissional,  sendo  que  as  políticas  de  governo  mudam 

constantemente ao sabor dos interesses e  visão dos  que estão à frente  das mesmas numa 

determinada  gestão.  Segundo:  o  PROEJA  foi  implantado  sem  que  a  instituição  e  os 

professores estivessem preparados para receber a EJA. Terceiro: o projeto político pedagógico 
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foi elaborado pela equipe pedagógica com pouca participação dos professores, sendo uma das 

causas  desse  encaminhamento  pouco participativo,  a  pressão  para  que a  rede implantasse 

rapidamente  o  PROEJA.  Quarto:  os  professores  têm  noções  básicas  sobre  o  currículo 

integrado, mas o mesmo não acontece efetivamente. Quinto: o material didático utilizado não 

é apropriado para o público atendido. Sexto: a metodologia de ensino e a avaliação são fatores 

que merecem ser revistos.

O autor destaca aspectos que dificultam a integração entre a educação profissional e a 

educação básica na modalidade EJA: a falta de experiência  dos docentes para  trabalhar com 

as especificidades da EJA; a falta de discussão sobre sentidos e significados da integração; a 

dificuldade de se colocar em prática o planejamento; a falta de tempo dos professores para se 

encontrarem e  conversarem; a carga horária reduzida do PROEJA; o desconhecimento do que 

vem a ser currículo integrado e a disputa que se estabelece entre as disciplinas:

Diante  disso,  não  se  pode  negar  que  a  proposta  de  currículo  integrado  implica 
problemas  para  a  administração  da  escola,  pois  pressupõe  modificar  práticas  e 
alterar,  sobretudo,  relações  de  poder.  Mesmo  considerando  que  os 
professores/professoras já realizam em suas práticas muitos dos saberes construídos 
durante suas trajetórias profissionais, os aspectos mencionados pressupõem mudança 
de postura e de atitude. Em outras palavras, como o professor pode alterar a sua 
prática e como o trabalho docente pode ser realizado em conjunto, em equipe. Mas, a 
questão que se discute é se estamos preparados para mudanças, se queremos mudar 
ou se é melhor deixar o jogo continuar do jeito que está, afinal, qualquer que seja a 
proposta curricular, o professor é o último árbitro de sua aplicação nas aulas, o apito 
final é do professor (LOPES, 2009, p. 172).

Numa perspectiva diferente da de Gotardo (2009) que, nas considerações finais do seu 

trabalho, expressa a compreensão de que o currículo integrado alinha-se à luta por uma nova 

sociedade e que tal luta é um risco a ser assumido e uma possibilidade a ser construída, Lopes 

(2009)  conclui  seu  texto  com a  consideração de  que  “o  currículo  integrado ainda  é  um 

enigma, um sonho, uma utopia”, mas “o que seria da vida e da profissão docente sem sonhos e 

sem utopia?”.  As  análises  realizadas  por  Lopes  (2009)  apontam para  diversos  limites  na 

implementação do programa na realidade investigada, que parecem encaminhá-lo para essa 

compreensão de que o currículo integrado se trata de uma necessária utopia, contudo, ainda 

enigmática para ser efetivamente empreendida.

O quarto trabalho de mestrado -  O PROEJA no CEFET-PA: o currículo prescrito,  

concebido e percebido na perspectiva da integração (RODRIGUES, M., 2009) - como seu 

próprio título indica, analisa a relação entre o que está prescrito nos documentos oficiais que 

orientam o PROEJA, o currículo concebido no CEFET-PA e como a integração está sendo 

percebida pelos professores e estudantes diretamente envolvidos. O autor destaca inicialmente 

a  internacionalização da  economia,  a  revolução tecnológica  como fatores  associados e  as 
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consequentes mudanças nas formas organizacionais no mundo do trabalho como fatores que 

demandam a formação de novo cidadão. Esse novo trabalhador “dotado de bases sólidas de 

conhecimentos e de habilidades intelectuais mais complexas, que envolvam a capacidade de 

manejar informações e lidar com situações desafiadoras e imprevistas” (RODRIGUES, M., 

2009, p.12) só poderá ser formado a partir de “uma nova forma de produção, organização e 

apropriação de conhecimentos” (p.11), de novas estruturas curriculares, de um ensino mais 

integrado.  Ainda  no  referencial  teórico,  o  autor  faz  uma  breve  retrospectiva  história  da 

educação  profissional  no  Brasil,  mostrando  como,  desde  os  jesuítas,  passando  pelas 

corporações de ofícios, a criação dos primeiros liceus de artes e ofícios e das primeiras escolas 

federais, até o Decreto 2.208/97, prevaleceu uma educação desintegrada. Ele também destaca 

que, apenas a partir do Decreto 5.154, de 23 de julho de 2004, acontece um posicionamento a 

favor da integração da educação profissional com a educação básica, sendo o PROEJA o fruto 

desse momento histórico.

Quanto aos resultados da investigação realizada por Rodrigues, M. (2009), a análise do 

currículo prescrito pelos documentos oficiais  do Programa aponta para uma insistência na 

perspectiva da referida integração. As entrevistas junto aos gestores do CEFET-PA revelaram 

que a elaboração do Projeto Pedagógico do PROEJA do CEFET-PA não perdeu de vista as 

bases presentes nos documentos oficiais, que os mesmos tinham boas expectativas a respeito 

da integração curricular, mas consideravam que o conceito de integração curricular entre a 

educação profissional e a educação básica não estava devidamente esclarecido. Rodrigues, M. 

(2009, p. 85-87) identifica nas falas dos gestores da instituição a compreensão de que: se trata 

de “um processo recente” e, desse modo, “a reflexão precisa ser o forte da implementação [...] 

a construção do processo de ensino e aprendizagem desses estudantes ainda é um desafio para 

o coletivo de professores do curso” e que o “próprio órgão governamental que expediu o 

decreto se vê em fase de maturação nesse particular”. Segundo os gestores, “o processo de 

construção da integração no PROEJA, […] está em andamento e sujeito a alterações” e que a 

“atualização dos profissionais” se apresenta “como um caminho para a superação paulatina 

das dificuldades em lidar com as particularidades do novo desafio” (p. 85-87).

Quanto à percepção dos professores que atuam no PROEJA, Rodrigues, M. (2009, 

p.89-95)  identifica  que  eles  também consideram,  como os  gestores,  que  se  trata  de  "um 

programa recente, bem como a questão da integração curricular”, portanto, “é compreensível 

que  esta  não  seja  ainda  suficientemente  percebida”.   Parte  dos  professores  apresenta  a 

integração “como uma maneira de estimular os estudantes ao retorno da busca pela formação 

tanto para o trabalho quanto para o prosseguimento dos estudos”. Em alguns depoimentos, a 
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integração  aparece  como  “bom  relacionamento  entre  professores  e  estudantes”,  mas  “na 

maioria  das  vezes,  é  entendida  como  integração  entre  as  disciplinas,  a  prática  da 

interdisciplinaridade”. Em meio às falas, aparece a sugestão da “construção de um Plano de 

Curso  interdisciplinar”  que  “deveria  reunir  todos  os  professores  e  a  Direção  com  a 

Coordenação”, e existe “a visão de que, para haver integração, é necessário o envolvimento de 

todos  os  participantes  da  instituição”-  o  que  sugere  que  o  mesmo  não  atendia  a  essa 

prerrogativa.  Há também a compreensão de que a integração “perpassa uma amplitude de 

visão da formação do ser humano, envolvendo seu contexto […] conhecimento profissional, 

social,  científico e tecnológico, o mundo do trabalho, valorização pessoal, o envolvimento 

com os colegas, superação das dificuldades, todos importantes para a vida”. Segundo o autor, 

alguns professores apontam a integração como reinserção do estudante na escola, e também “a 

veem como inserção nas diversas esferas da sociedade e no mundo do trabalho”, a fim de que 

possam alcançar “satisfação pessoal, familiar, profissional e educacional” a partir “do êxito 

como cidadãos”. Apesar de parte dos professores estarem cursando a Especialização PROEJA 

na própria instituição, vários admitem que “ainda se sentem com pouco preparo” para atuar 

num sistema integrado. Outros acreditam que não se torna difícil a prática da integração no 

PROEJA, pois já possuem a experiência no ensino médio integrado na própria instituição. 

Ainda  segundo  o  autor,  “por  intermédio  dos  relatos  dos  professores,  percebe-se  que  a 

integração toma forma de cooperação entre os conhecimentos e respectivos profissionais em 

prol  de  um objetivo  comum”,  contudo,  “apesar  da  intenção  e  do  discurso  em direção  à 

integração, a mentalidade de dicotomia na formação ainda se faz presente”. 

Rodrigues,  M.  (2009,  p.94)  destaca  que  parte  dos  professores  entendem  que  “o 

problema da integração reside na falta do devido esclarecimento a respeito dessa importante 

questão, fato que culminaria na unificação da linguagem e, consequentemente, dos objetivos e 

ações”, ou seja, se os papéis de cada um ficassem bem claros e definidos, seria mais fácil de 

atingir  o  objetivo.  Tal  como  os  gestores,  os  professores  entrevistados  se  manifestam 

estimulados a trabalhar no PROEJA, sendo “unânimes em reconhecer o desafio que representa 

o retorno aos estudos para tais estudantes”. 

Segundo o pesquisador, nas falas dos professores identifica-se um esforço de: 

[…] promover a integração por meio do relacionamento aberto, pelo diálogo entre 
eles e suas respectivas disciplinas e com os estudantes, mas apresentam dificuldade 
de clareza conceitual sobre a integração e sobre o estabelecimento de um projeto 
mais  interligado.  Existem  práticas,  mas  não  percebem  algo  consolidado  que 
represente tal integração. 
Esse elemento captado de inter-relacionamento aberto de resolução de problemas de 
adequação dos conhecimentos revela um caminho que pode levar à concretização da 
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integração,  porém  os  professores  expressam  a  necessidade  da  continuidade  dos 
debates visando à sistematização do processo (RODRIGUES, M., 2009, p. 95).

Em relação à percepção dos alunos, a pesquisa de Rodrigues, M. (2009) identificou 

que  parte  dos  pesquisados  compreendia  o  PROEJA como  dois  cursos  e  duas  formações 

paralelas.  Outros  compreendiam  aspectos  da  integração  e  respectivos  benefícios  em  sua 

formação, sendo capazes de dar exemplos de atividades, nas quais teoria e prática estiveram 

aliadas. Alguns alunos demonstraram ter percebido quando o professor fazia referência a outra 

disciplina para salientar a integração das mesmas, situações em que professores combinaram 

conjuntamente o andamento das disciplinas e, ainda ocasiões em que houve integração sem 

que houvesse intenção da parte dos professores de fazê-lo. Alguns também se referiram à 

integração  dos  professores  com  os  estudantes  e  o  clima  de  amizade  criado  entre  eles, 

ressaltando a importância da afetividade nesse processo.  

Como destacado no início deste subtópico, três trabalhos se voltam para análise de 

percursos  curriculares  em  que  as  tecnologias  da  informação  e  comunicação  se  fizeram 

presentes no PROEJA. Dois deles, com enfoques diferentes entre si, envolvendo tecnologias e 

o  ensino  de  Física  (BARCELOS,  L.  R.,  2008;  BASTOS  FILHO,  2009)  e  um  terceiro 

integrando tecnologias e o trabalho com Arte (RODRIGUES, D., 2009).

A  dissertação  intitulada  Ensino  de  física  mediada  por  computador  e  as  novas  

tecnologias para alunos do PROEJA, visa “apresentar técnicas para o ensino de Física com o 

uso  de  novas  tecnologias  mediadas  por  computador  para  turmas  do  Ensino  Médio,  em 

especial  às  turmas  do  PROEJA […] do Colégio  Pedro  II”  (BARCELOS,  2008,  p.  8).  O 

trabalho relata  a  experiência  de utilização de projeções  de pequenos  vídeos,  animações  e 

simulações por meio do computador relacionadas aos fenômenos da Óptica, das Ondas e suas 

leis.  BARCELOS  (2008,  p.  36)  esclarece  que  os  recursos  tecnológicos  têm  sido  muito 

utilizados na Física, tanto para a realização de pesquisas científicas nesse campo, como para 

levar para sala de aula, por meio de simuladores - “atividades de laboratório ou situações que 

ocorrem no  dia  a  dia,  quer  na  natureza,  ou  mesmo  na  vida  dos  jovens,  através  de  uma 

realidade virtual” - que possibilitam observar a imagem em movimento.

Segundo Barcelos (2008), ainda que não seja possível afirmar que foi a utilização dos 

simuladores nas referidas aulas de Física o fator responsável pelo melhor aproveitamento dos 

alunos nas avaliações realizadas naquele ano - quando comparadas aos resultados obtidos no 

ano anterior quando tais recursos não foram utilizados, mas a receptividade dos discentes à 

proposta, seu envolvimento durante as atividades e os seus depoimentos ao final do processo 
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indicaram a pertinência do uso das animações, vídeos e simulações nas aulas de Física do 

PROEJA investigadas.

A dissertação de Bastos Filho (2009) - a Contribuição de um fórum virtual ao ensino  

de Física no PROEJA – analisa a participação dos alunos do curso técnico em Eletrônica do 

PROEJA  do  IF  Fluminense  em  dois  fóruns  de  discussão  relacionados  aos   temas 

Nanotecnologia  e  Leis  de  Newton,  mediante  a  utilização  de  um  AVA.  O  trabalho  é 

desenvolvido no contexto do grupo de pesquisa liderado por Linhares e Reis (2006) e busca 

investigar caminhos para a inovação curricular no Ensino de Ciências com tecnologias. O 

projeto intitulado Educando Jovens e Adultos para a Ciência com Tecnologias de Informação 

e Comunicação, aprovado pelo convênio PROEJA/CAPES/SETEC, é parte dessa pesquisa, a 

qual se apoia na metodologia de aprendizagem baseada em casos (ABC) e na utilização de um 

ambiente  denominado  Espaço  Virtual  de  Aprendizagem (EVA),  objeto  de  estudo  de  Reis 

(2001, 2008) citado por Bastos, Filho (2009):68

O EVA consiste em um sistema utilizado como modelo para abrigar ações de ensino 
a  partir  do  desenvolvimento  de  kits (conjuntos)  pedagógicos  relacionados  a  um 
estudo  de  caso.  Assim,  o  sistema  de  informática  visa  permitir  o  acesso  e  o 
compartilhamento  de  materiais  didáticos  destinados  a  aprendizagem.  […].  Num 
estudo de caso, os estudantes utilizam a metodologia ABC (STRUCHINER et al., 
1998)69 que  requer  a  experimentação  de  hipóteses  e  a   defesa  de  propostas  de 
soluções, visto que os alunos partem das concepções  iniciais e articulam diferentes 
conhecimentos teóricos e práticos com o objetivo de  propor soluções ao caso em 
questão (BASTOS FILHO, 2009, p. 14-15). 

Bastos  Filho  (2009)  esclarece  que  três  passos  são  percorridos  pelos  estudantes:  o 

primeiro passo é a apresentação de suas concepções iniciais sobre o tema; o segundo passo é a 

leitura de um texto específico disponibilizado pelo professor para realização de uma resenha e, 

no terceiro momento, os alunos realizam uma releitura do estudo de caso e propõem assim 

uma nova solução à questão apresentada inicialmente, a partir dos conhecimentos construídos:

Com  tais  mecanismos  pretende-se  promover  a  aprendizagem  de  conteúdos  e 
habilidades  específicas,  tais  como  leitura  de  texto,  expressão  oral  e  escrita, 
autonomia na busca de novos conhecimentos, cooperação entre os pares e hábito de 
reflexão e discussão sobre um tema selecionado. A metodologia adotada prioriza a 
bagagem  intelectual  do  aluno,  ou  seja,  seus  conhecimentos  prévios  sobre 
determinados assuntos e a progressão dos conhecimentos científicos. Dessa forma, 
pretendeu-se desenvolver um ensino diferenciado visando à formação do indivíduo e 
a sua preparação tanto para o mercado de trabalho como para o contexto social, 
transformando o ensino tradicional em uma  proposta de trabalho contextualizada, 
interdisciplinar e atualizada (BASTOS FILHO, 2009, p.5).

68 REIS, E. M. Desenvolvimento e avaliação de um ambiente construtivista de aprendizagem a distância na formação continuada de 
professores de física no nível médio na internet. 2001. 160 f.  Dissertação (Mestrado em Tecnologias da Informação Aplicadas à 
Educação), NCE/UFRJ, Rio de Janeiro, 2001.
      _______. Limites e possibilidades de um espaço virtual de aprendizagem no ensino e na formação de professores de Física. 
2008. 354 f. Tese (Doutorado em Ciências Naturais), PPGCN/UENF, Campos dos Goytacazes, RJ, 2008.

69 STRUCHINER,  M.  et  al.  Elementos  fundamentais  para  o  desenvolvimento  de  ambientes  construtivistas  de  aprendizagem a 
distância. Tecnologia Educacional, Rio de janeiro, v. 26, n. 142, p. 3-11, jul./set. 1998.
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A experiência didática realizada buscou promover a integração de três disciplinas - 

Física, Química e Biologia – por meio do trabalho com temas interdisciplinares. Ao relatar as 

experiências vivenciadas, o pesquisador, também professor de Física da turma, descreve as 

etapas percorridas nas aulas presenciais em relação às temáticas, antes que os alunos fossem 

convidados a adentrar o EVA. A descrição da metodologia utilizada nos encontros presenciais 

explicita que se tratava de uma proposta que primava pela promoção da participação, reflexão, 

busca de construção de aprendizagens significativas, de forma colaborativa. O autor coloca 

que,  num  primeiro  momento,  os  alunos  resistiram  ao  uso  de  um  ambiente  virtual,  pela 

dificuldade de acesso a computadores conectados à Internet no seu cotidiano, argumentando 

que  chegavam  ao  Instituto  Federal  na  hora  das  aulas  e  era  difícil  utilizar  o  chamado 

“micródromo”, salas com computadores disponíveis para os estudantes do campus. Segundo o 

autor, outros fatores inesperados atrasaram o processo, ao impedir que, por dias seguidos, uma 

aula com a finalidade de apresentar o ambiente pudesse ser realizada: a falta de acesso à rede 

na  instituição,  de  acesso  à  chave  do  laboratório,  de  disponibilidade  dos  laboratórios  do 

Instituto Federal, e o uso limitado de computadores com acesso à rede - o que causava rodízio 

entre  os  alunos  no  uso  dos  computadores.  Superadas  essas  dificuldades  foi  realizada  a 

apresentação do EVA, de modo que os alunos pudessem aprender a acessar e interagir no 

ambiente.                                                         

Bastos  Filho  (2009)  destaca  que,  apesar  das  dificuldades  relativas  à  adaptação  ao 

ambiente,  à  própria  utilização  do  computador,  à  complexidade  do  primeiro  tema, 

Nanotecnologia,  e  à  falta  de hábito de leitura da maioria  dos estudantes,  todos os  alunos 

participaram do primeiro fórum postando pelo menos uma mensagem.  Foi observado um 

crescimento quantitativo e qualitativo ao longo do processo, observável pelo aprimoramento 

do nível de reflexão e interação com o grupo. Nas considerações finais do trabalho, Bastos 

Filho  (2009,  p.79)  fez  o  seguinte  mapa  do aproveitamento  dos  estudantes  em relação  às 

vivências apoiadas pelo EVA:

Partindo do universo inicial de 19 alunos e considerando que 12 deles participaram 
da pesquisa nos dois módulos, concluímos pela análise dos dados que três alunos (F, 
M e N) mantiveram uma postura relapsa quanto às atividades no geral, considerando 
as tarefas do fórum, as atividades, experimentos e  exercícios realizados em sala, o 
que ocorreu em diversas disciplinas, acarretando no abandono ao final do módulo II. 
Os alunos C, D, J e K, devido ao grau de dificuldade apresentado, mantiveram-se 
numa faixa intermediária, porém ao analisar os demais (A, I, L, P e Q) percebemos 
que os instrumentos de avaliação quando interligados caracterizam a aprendizagem 
como um todo do aluno, demonstrando que a evolução conceitual é perceptível nas 
diversas  formas  de  avaliação,  o  que  consolida  o  trabalho  e  os  instrumentos  de 
avaliação.
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Bastos Filho (2009, p. 79) conclui o trabalho afirmando que a inserção das tecnologias 

na disciplina Física, do curso investigado, por meio de metodologias diferenciadas de ensino e 

da utilização do EVA, em especial do uso do fórum, contribuíram para o desenvolvimento do 

“pensamento crítico, a mudança de concepções e a inserção de hábitos”, possibilitando que os 

alunos  ampliassem sua  visão  acerca  das  relações  existentes  entre  Ciência  e  Tecnologia  e 

“fornecendo  ferramentas  para  que  esses  alunos  prossigam e  busquem novos  objetivos  de 

vida”. Concorda-se com o autor que tais conquistas são extremamente relevantes diante da 

necessidade de que a metodologia utilizada para o público PROEJA proporcione crescimento 

e desenvolvimento social, intelectual e  profissional, formando cidadãos.

A terceira dissertação que trabalha com tecnologia no PROEJA intitula-se O Projeto  

PROEJA/Transiarte:  uma experiência  de  pesquisa-ação  em Ciberarte (RODRIGUES,  D., 

2009). O propósito do trabalho é investigar o PROEJA/Transiarte e “os principais efeitos do 

desencadeamento da pesquisa-ação no processo de criação e na produção ciberartística, além 

das possibilidades da Transiarte como linguagem no ambiente escolar” (RODRIGUES, D., 

209, p.7) .

O autor  afirma  que  a  produção  de  arte  eletrônica  foi  uma das  possibilidades  que 

intercruzaram a sua trajetória, a qual revelou um excelente potencial para que trabalhasse a 

criticidade dos educandos:

O  Projeto  PROEJA/Transiarte  (www.PROEJAtransiartetube.cefetgo.br)  foi 
implementado com foco na arte educação na escola de hoje e investiga a sua relação 
com as mídias digitais e com a possibilidade de que os alunos se expressem, por 
meio  de  uma  linguagem  artística  mediada  pelas  tecnologias  de  comunicação  e 
informação. Esta proposta com as mídias digitais tem a intenção de que se explore o 
processo de criação da identidade cultural dos sujeitos no coletivo, na expressão na 
experimentação da  ciberarte (RODRIGUES, D. 2009, p. 42).

A proposta  do  projeto  é  que  a  arte  deixe  de  ser  privilégio  de  poucos  e  que  os 

educandos de EJA possam ser ciberartistas ao apropriarem-se da possibilidade de expressar e 

comunicar por meio de animações, hipertextos, videoclipes e outras formas midiáticas digitais 

a  sua  visão  sobre  a  realidade.  Rodrigues,  D.  (2009,  p.43)  coloca  que  “nesse  contexto,  a 

Transiarte busca dar possibilidades para os jovens e adultos,  ‘cidadãos do século XXI’ de 

conhecer e dominar a tecnologia da comunicação e se expressarem na Internet no sentido de 

inclusão na sociedade da informação” .

A  autora  coloca  que  a  metodologia  da  pesquisa-ação  foi  escolhida  por  seu 

comprometimento de transformar a realidade, não apenas interpretá-la. Segundo Rodrigues, 

D. (2009) o processo se inicia, a cada semestre, com a identificação de um problema a ser 

investigado e o estabelecimento de um contrato com os discentes e docentes participantes, 
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convidados a assumir seu papel como sujeito da pesquisa e construção coletiva em Ciberarte. 

Temas são sugeridos por todos os participantes até que se encontre um que seja do interesse de 

todo o grupo. Após a escolha do tema, procura-se identificar os conflitos a serem abordados e, 

a partir daí, busca-se construir coletivamente um roteiro para o trabalho. Em seguida, parte-se 

para o planejamento e a realização do produto ciberartístico pretendido, o que confere a todos 

os sujeitos participantes o papel de pesquisadores da realidade delimitada. Na última etapa, é 

realizada a publicação e avaliação do produto final da pesquisa70.

Rodrigues, D. (2009) coloca que muitos alunos que participaram das oficinas no ano 

de 2008 decidiram cursar na Escola Técnica de Ceilândia o curso Ciberarte. Para a autora, a 

proposta,  como  desejado,  foi  capaz  de  favorecer  a  expressão  popular,  a  preservação  da 

cultural  local,  o prazer de aprender no ambiente escolar, a apropriação de uma linguagem 

híbrida, que pode ser expressa  tanto no presencial como no virtual. Desse modo, propõe, 

inclusive, o uso de tecnologias em todas as disciplinas que compõem o currículo da educação 

básica  e  não  apenas  na  arte  educação,  “para  além  do  ato  de  leitura  e  interpretação 

audiovisuais, mas como outra forma de aprender e de incentivar a postura crítica, reflexiva e 

atuante na realidade, tanto do aluno como do professor.” (RODRIGUES, D., 2009, p.121).

Pelo que se pôde verificar, os três trabalhos voltados à presença das tecnologias no 

PROEJA apontam para diferentes contribuições das TIC para o currículo do PROEJA: como 

apoio à realização das aulas presenciais de uma determinada disciplina; como possibilidade de 

criação de um momento complementar aos encontros presenciais,  por meio de atividades 

colaborativas e de caráter interdisciplinar, integrado, apoiadas pela utilização de um ambiente 

virtual  de  aprendizagem;  e,  por  fim,  por  meio  de  projetos  interdisciplinares  apoiados  na 

tecnologia, capazes de responder à demanda do currículo integrado de formação de sujeitos 

críticos em relação à sociedade que os cerca. 

Na sequência há a apresentação dos aportes teórico-metodológicos da investigação.

70Pude assistir à apresentação do produto final do trabalho, intitulado “Encontro de Gerações”, antecedido por uma explanação das etapas  
percorridas e conhecer professores e um dos educandos envolvidos, ao participar do I Fórum Internacional de Educação Profissional e 
Tecnológica em Brasília, conforme colocado na Introdução desse trabalho.
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2. APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA

 

Este capítulo apresenta os aportes teórico-metodológicos utilizados a fim de procurar 

alcançar  os  quatro  objetivos  específicos  da  pesquisa:  i) compreender  criticamente  os 

significados  que  integração,  currículo e  a  presença/papel  das  tecnologias  no  currículo 

assumem no  documento  base  do PROEJA  –  educação  profissional  técnica  de  nível 

médio/ensino médio; ii) compreender criticamente os significados que integração,  currículo 

e a presença/papel das tecnologias no currículo  assumem no plano de curso do PROEJA - 

Técnico em qualidade integrado ao Ensino médio do IFSP-SPO; iii) criar um contexto crítico 

colaborativo  junto  ao  professor  responsável  pela  disciplina  Informática  com o  intuito  de 

conhecer os sentidos iniciais do docente acerca do trabalho a ser realizado e compartilhar 

novos significados em relação ao mesmo, tendo em vista  a integração das tecnologias ao 

currículo; iv) criar um contexto crítico colaborativo  junto aos docentes do curso investigado, 

para conhecer sentidos e compartilhar novos significados acerca da integração das tecnologias 

ao currículo71. 

Para atingir os dois primeiros objetivos, foram realizadas análises documentais. Para 

tanto,  foram  articuladas  contribuições  advindas  do  mapeamento  temático  apoiado  na 

tecnologia (VIÉGAS, 2008; AQUINO; FERNANDES, J.; MENGALLI, 2010; FERNANDES, 

J., 2011b) e do olhar bakhtiniano para o ato discursivo presente em Brait (1997, 2006, 2008, 

2009). Para alcançar o terceiro e quarto objetivos, lançou-se mão de princípios e conceitos da 

Pesquisa Crítica  de  Colaboração  (MAGALHÃES,  2004,  2009,  2010;  OLIVEIRA; 

MAGALHÃES, 2010; LIBERALI, 2009; MAGALHÃES; FIDALGO, 2011)72, originalmente 

desenvolvidos no âmbito da pesquisa em Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem, os 

quais foram utilizados no contexto de uma pesquisa no campo do Currículo. Essas articulações 

entre aportes e procedimentos vindos de diferentes áreas conferem a esta pesquisa qualitativa 

nuances de bricolagem (DENZIN; LINCOLN, 2000; KINCHELOE; BERRY, 2007). 

71
As perguntas que acompanham, respectivamente, cada um dos objetivos específicos acima traçados e operacionalizam o desenvolvimento  

da investigação são as seguintes:
1. Quais significados são assumidos para  integração,  currículo e sobre a presença/papel das tecnologias no currículo no documento  

base do PROEJA  – voltado a educação técnica de nível médio/ensino médio?
2. Quais significados são assumidos para  integração,  currículo e sobre a presença/papel das tecnologias no plano anual do curso  

Técnico em qualidade integrado ao ensino médio  do PROEJA, oferecido no IFSP, campus São Paulo?
3. Quais os sentidos iniciais apontados pelo professor de Informática para o trabalho a ser desenvolvido na disciplina? Quais os  

significados que puderam ser construídos ao longo do processo acerca do trabalho a ser desenvolvido, tendo em vista a integração das  
tecnologias ao currículo?

4. Quais os sentidos apontados pelos professores do curso investigado e quais novos significados puderam ser compartilhados, acerca  
da integração das tecnologias ao currículo?
72 Os artigos referenciados como Magalhães, 2010 e  Oliveira, W.; Magalhães, 2010 foram estudados quando estavam ainda no prelo e já  

foram publicados em 2011 no livro organizado por  Magalhães e Fidalgo (2011), o qual se encontra referenciado no final da obra.
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O tópico 2.1. destina-se, justamente, a apresentar a concepção de pesquisa  bricoleur 

adotada e os motivos que conduziram a essa opção metodológica.  O tópico 2.2. trata dos 

aportes considerados para a realização da análise documental e de que modo os procedimentos 

metodológicos   articularam  mapas  temáticos  e  contribuições  bakhtinianas  acerca  do  ato 

discursivo. O tópico 2.3. apresenta os aportes teórico-metodológicos utilizados para a análise 

das interações entre os sujeitos da pesquisa: primeiramente são apresentados princípios  e 

conceitos  da  Pesquisa  Crítica  de  Colaboração  (PCCol)  e,  em  seguida,  descritos  os 

procedimentos metodológicos utilizados.

2.1. O DESENHO BRICOLEUR DO TRABALHO METODOLÓGICO

 

A bricolagem é um termo conhecido tanto no campo artístico, quanto no metodológico 

como ação resultante de um bricoleur que utiliza todas as ferramentas que tem à mão para 

realizar  uma tarefa.  O trabalho investigativo  bricoleur foi  uma perspectiva que chamou a 

atenção  da  presente  pesquisadora  no  momento  em  que  se  deteve  nos  estudos  sobre 

Epistemologia da Pesquisa em Educação (CHIZZOTTI, 2006, 2009). O desenho bricoleur do 

percurso metodológico foi se definindo durante o percurso, como resultado da busca pelos 

aportes teórico-metodológicos que subsidiariam a investigação. O fato de a bricolagem não ter 

sido uma escolha  a priori, mas resultado de um processo, vai ao encontro do que apontam 

Kincheloe e  Berry (2007, p.  15) ao afirmar que,  nesta primeira  década do século XXI, a 

bricolagem é frequentemente compreendida como “processo de emprego dessas estratégias 

metodológicas  à  medida  que  são  necessárias no  desenrolar  do  contexto  da  situação  de 

pesquisa” (grifo nosso). Segundo os autores, esse processo exige atenção e rigorosidade do 

pesquisador  para  manter  a  coerência  teórica  ao  realizar  uma  inovação  epistemológica  e 

metodológica, o que se tem buscado seguir ao longo de percurso investigativo.

 São três  os  motivos  que  levaram ao presente  desenho metodológico,  de  forma a 

articular contribuições de outros campos do saber a este estudo no campo do Currículo, os 

quais serão expostos nos parágrafos subsequentes.

Primeiro  motivo: desde  a  pesquisa  desenvolvida  no  mestrado  (FERNANDES,  J., 

2005), a pesquisadora deparou-se com contribuições bakhtinianas que pareceram pertinentes 

ao se investigar temáticas curriculares.  A partir do estudo da obra Marxismo e Filosofia da 

Linguagem  (BAKHTIN/VOLOCHINOV,  1999)  e  de  autores  que  se  debruçam  sobre  as 
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contribuições bakhtinianas para a investigação em Ciências Humanas  (FREITAS; SOUZA; 

KRAMER, 2003; AMORIM, 2004), identificam-se três concepções que trazem elementos a 

oferecer  aos  pesquisadores  do  campo  do  currículo:  dialogismo  entre  interlocutores, 

dialogismo entre discursos e exotopia (FERNANDES, J., 2005) – as quais são discutidas nos 

tópicos 2.2.2. e  2.3.1.   

Em consonância  com o  que  o  colocam Kincheloe  e  Berry  (2007),  o  caminho  da 

bricolagem nesta tese nasceu a partir da trajetória da pesquisadora. Ocorreu o que é apontado 

pelo autor, pois “unimos nossa visão do contexto de pesquisa à nossa experiência anterior com 

métodos de pesquisa” (KINCHELOE; BERRY, 2007, p. 17), de modo que os aportes teóricos 

foram tomados como “um artefato cultural e linguístico” em que “a interpretação do objeto de 

sua observação é inseparável da dinâmica histórica que a moldou” (p. 16). O destaque dado 

pelos autores à postura dos bricoleurs que “atuam a partir do conceito de que a teoria não é 

uma explicação do mundo – ela é mais uma explicação de nossa relação com o mundo” (p. 

16), foi uma realidade vivida desde o mestrado. Ao investigar os sentidos construídos pelos 

educandos em relação ao uso do computador em seu processo de alfabetização, percebeu-se 

que tal investigação era algo que não poderia ser feita sem, numa relação dialógica, dar a 

conhecer os sentidos percebidos e produzidos pela pesquisadora na certeza de que não se 

estava produzindo a explicação sobre aquela realidade, mas uma explicação ética, construída a 

várias  mãos.  Na  ocasião  e  também  na  presente  pesquisa,  as  contribuições  bakhtinianas 

supracitadas  mostraram-se  relevantes  para  aprofundar  a  compreensão  dos  meandros  da 

interação  discursiva  do  pesquisador  com os  participantes  de  uma investigação.  Conforme 

colocam Kincheloe e  Berry (2007,  p.  24),  “a dimensão filosófica da bricolagem ajuda os 

pesquisadores  a  entenderem as  formas  como  os  sentidos,  muitas  vezes,  são  impostos  no 

processo de pesquisa por uma lógica única que solapa o reconhecimento das múltiplas forças 

em funcionamento no processo de  produção de sentido” (grifo nosso). Essa experiência de 

refletir sobre os bastidores da linguagem, sob a influência da filosofia, contribuiu para que se 

pudesse delinear, de forma mais apurada, o papel do pesquisador diante da alteridade. 

Segundo  motivo: ao  realizar  estudos  sobre  as  possibilidades  de  utilização  do 

computador para  análise  qualitativa  de  dados,  vislumbrou-se  que  seria  possível  e  válido 

aproveitar o potencial de dois tipos de mapas de nuvens e as chamadas árvores de palavras 

para a pesquisa acadêmica. A receptividade dos usuários da  web, sobretudo em relação aos 

mapas de nuvens, é algo que merece, no mínimo, ser observado mais de perto. Como afirmam 

Kincheloe e Berry (2007, p. 33), não há razão “para que os estudiosos da academia sejam os 

únicos indivíduos com acesso ao poder da bricolagem”. Produzir e divulgar mapas temáticos 
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na Internet não deixa de ser uma atividade bricoleur. Ao se produzir mapas de nuvens na web, 

lança-se  mão  da  lógica  dos  mapas  de  pontos  de  nuvens  originados  da  Geografia,  mais 

precisamente da Cartografia temática (ARCHELA; TERRY, 2008), para mapear recorrências 

de determinados eventos em corpus de análise de outra natureza. Tal estratégia tem cumprido 

um papel significativo ao subsidiar o acesso visual a dados, de alguma forma recortados por 

quem os produziu no contexto do webjornalismo, dos blogs e dos sites em geral. 

A reflexão realizada foi a seguinte: se os mapas de nuvens são capazes de ajudar a 

visualizar, por meio do destaque gráfico dado às palavras recorrentes, a presença/ausência de 

temáticas num discurso, então eles seriam muito bem vindos para numa análise exploratória 

do lugar que as tecnologias da informação e comunicação e que a sua possível integração ao 

currículo têm nos documentos a serem analisados. A proposta que se encontra detalhada no 

tópico 2.3. combina tais mapas com as wordtree, as árvores de palavras, a fim de visualizar 

em que trechos dos documentos as palavras-chave que se desejava analisar estavam situadas. 

A partir dessa localização, foram realizadas análises dos conteúdos localizados e de aspectos 

discursivos mais relevantes que pudessem ajudar a conhecer o sentido desses conteúdos.

Terceiro  motivo:  ao  pesquisar  de que  modo as  TIC se fazem e  poderiam se  fazer 

presentes em trajetórias  curriculares do PROEJA, o intuito  era  realizar  uma pesquisa que 

contemplasse, para além da interpretação da realidade colocada, a possibilidade de projetar 

novas práticas de integração das TIC ao currículo, junto aos sujeitos envolvidos nos diversos 

contextos do PROEJA que seriam pesquisados. Quando se obteve contato com a proposta da 

PCCol  desenvolvida  por  Magalhães,  com Liberali  e  o  grupo de  pesquisa  Linguagem em 

Atividades no Contexto Escolar (LACE), identificou-se  que a mesma poderia oferecer os 

aportes teórico-metodológicos necessários para realizar a pesquisa de intervenção almejada. 

As  bases  da  Pesquisa  Crítica  de  Colaboração  calcadas  no  monismo  espinozano,  no 

materialismo histórico dialético e na filosofia da práxis, tendo como instrumento-resultado 

(NEWMANN; HOLZMAN, 2002) a criação de zonas proximais de desenvolvimento junto 

aos participantes da investigação, no âmbito da teoria sócio-histórico-cultural não só vinham 

ao encontro do marco teórico, até então parcialmente construído, mas traziam contribuições 

novas para a construção do mesmo. Quando ocorreu esse encontro da presente pesquisa com a 

PCCol, o referencial teórico da tese já tinha suas fontes primeiras em Marx e Engels sobre 

significados assumidos para a relação trabalho e  educação, e desembocava numa reflexão 

crítica sobre caminhos para as TIC numa educação profissional integrada à educação básica, 

na modalidade da educação de jovens e adultos.  O ganho com a PCCol foi a incorporação de 

contribuições de Spinoza (1973a, 1973b), Vygotsky (2004, 2007) e Engeström (2009).
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Desse  modo,  na  presente  investigação,  realizou-se  um  encontro  entre  ideias  de 

diferentes grupos de pesquisa, marca da bricolagem, buscando considerar que o discurso e o 

contexto são dimensões centrais do ato interpretativo e que, no momento de coletar, gerar e 

interpretar os dados deve-se atuar como negociadores metodológicos (KINCHELOE; BERRY, 

2007).  Do trabalho bricoleur realizado resultou a consciência de que se tratou apenas de um 

pequeno exercício e que a utilização de múltiplos caminhos para a pesquisa, como afirmam 

Kincheloe e Berry (2007, p.22) é tarefa para toda uma vida, pois o reconhecimento dos limites 

da própria atuação, deve tornar os pesquisadores, cada vez, “[...] mais autorreflexivos com 

relação a seu próprio papel, e ao de outros pesquisadores em geral, no processo de criação do 

conhecimento e da realidade”.

2.2. APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA A ANÁLISE DOCUMENTAL

Como  mencionado  anteriormente,  para  realizar  a  análise  do  documento  base  do 

PROEJA ensino médio/nível técnico médio e o do plano anual do curso investigado, lançou-se 

mão do potencial dos mapas de nuvens e das árvores de palavras produzidos com recursos 

disponíveis  na  web e  de  algumas  contribuições  bakhtinianas  para  a  análise  de  tais 

documentos. Os tópicos 2.2.1. e 2.2.2. apresentam, respectivamente, algumas características 

dos mapas utilizados e quais contribuições bakhtinianas foram consideradas no momento da 

análise documental. O tópico 2.2.3. apresenta um quadro síntese com o intuito de dar uma 

visão geral dos objetivos e procedimentos utilizados nessa etapa.

2.2.1. Os mapas de nuvens e as árvores de palavras

As tecnologias da informação e comunicação (TIC) tornam-se cada vez mais presentes 

no cenário educacional e nas pesquisas em educação, da Educação Básica ao Ensino Superior, 

nas  modalidades  presencial  e  online,  como resultado da sua permeabilidade na sociedade 

contemporânea.  Além  do  potencial  das  TIC  como  elemento  estruturante  do  currículo 

(ALMEIDA, M. E. 2010), há que se destacar seu potencial como suporte à análise qualitativa 

de  dados  mediante  a  utilização  de  softwares, como o  CHIC (Classification Hiérarchique, 
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Implicative, Cohésitive), utilizado nos trabalhos de Almeida, M. E. (2000a),  Saldanha (2009), 

Ono  (2010),  ou  como  Qualiquantisoft,  presente  nas  pesquisas  de  Bancovsky  (2008)  e 

Terçariol  (2009),  para  citar  apenas  teses  e  dissertações  do  Programa  de  Pós-graduação 

Educação:  Currículo,  da  PUC-SP.   Como  foi  apontado  anteriormente,  ao  estudar  as 

possibilidades de uso do computador para análise qualitativa de dados, identificou-se que seria 

válido  aproveitar  os  recursos  dos  mapas  de  nuvens  e  as  chamadas  árvores  de  palavras  – 

também para a pesquisa acadêmica.

Os mapas de nuvens têm suas origens em estudos cartográficos voltados à realização 

de  mapeamento  temático  (ARCHELA;  TERRY,  2008;  AQUINO;  FERNANDES,  J.; 

MENGALLI,   2010; FERNANDES, J.,  2011b).  Archela e Térry (2008),  ao especificar  as 

funções  de diversas possibilidades de mapeamento,  destacam que os  chamados  mapas de 

pontos ou  mapas  de  nuvens  de  pontos têm  por  objetivo  expor  dados  absolutos  de  uma 

determinada ocorrência, de modo que o número de pontos reflita exatamente o número de 

vezes  que um determinado dado ou evento se faz  presente  num determinado cenário.  As 

mídias impressa e virtual têm utilizado largamente o potencial de visualização dos mapas de 

nuvens para análise de discursos. Diversas utilizações foram realizadas, por exemplo, pelos 

jornais,  webjornais e  blogs,  durante o processo de eleição presidencial em 2010. A partir de 

tais  mapas  eram visualizadas  e  analisadas  as  temáticas  mais  presentes  nos  discursos  dos 

presidenciáveis em diferentes contextos: debates, comícios, entrevistas – diante do público 

alvo dos discursos. A fim de ilustrar o potencial dos mapas de nuvens para a visualização de 

um discurso, a Figura 1 mostra um mapa produzido a partir da declaração conjunta de Barack 

Obama e Dilma Roussef,  por  ocasião da  visita  do presidente  estadunidense  ao Brasil  em 

março  de  2011.  A  visualização  oportunizada  pelo  mapeamento  do  discurso  destaca  a 

recorrência do termo  cooperation,  que no caso, evidencia o que parece ter sido o principal 

objetivo da visita que, ao que tudo indica, pretendia inaugurar uma nova fase na relação entre 

os dois países:
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Figura 1:  Mapa de nuvens sobre Declaração conjunta de Dilma e Obama (em inglês).

Fonte: TOLEDO, J. R. (2011).

Já as  árvores de palavras permitem a visualização da parte  do texto em que uma 

determinada palavra se insere e quais outras ramificações se abrem a partir  das primeiras 

relações  estabelecidas.  Como  no  mapa  de  nuvens,  o  destaque  gráfico  dado  às  palavras 

depende do número de vezes em que aparecem no documento: quanto mais ocorrências de 

uma determinada palavra, maior é seu destaque gráfico. A Figura 2 mostra um exemplo de 

utilização  de  uma  wordtree,  para  mapear  menções  a  um candidato  ao  Senado  em 2010, 

divulgado via Twitter:
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Figura 2:  Árvore de palavras produzida por menções a Aécio no Twitter
Fonte: QUEIROZ, M.(2010)

Como destaca Queiroz (2010, s/p), ao comentar o potencial  da árvore de palavras, 

coloca que a mesma “condensa milhares de informação de milhares de itens e a exibe de 

forma intuitiva e direta - algo realmente raro num mundo em que a sobrecarga de informação 

é cada vez maior”. 

Desse modo, o potencial das árvores de palavras pode ser combinado ao do mapa de 

nuvens e  resultar  numa visão panorâmica,  seguida de um olhar  mais  detalhado acerca de 

temas presentes num determinado discurso.

Um diferencial  compartilhado pelos  mapas  de nuvens e  as  árvores  de palavras  na 

chamada  Web 2.073 é  que  os  internautas  são  convidados  a  produzi-los  e  publicá-los;  não 

apenas ler os mapas produzidos por outrem.  Segundo Viégas (2008), pesquisadora brasileira 

que compõe o grupo de criação de um site74 destinado à produção e à publicação de mapas 

dessa natureza, o objetivo é  disponibilizar  ferramentas de visualização para que os usuários 

da Internet possam mapear dados sem intermediários e discuti-los coletivamente na própria 

rede. Até então, a produção de mapas desse tipo era restrita a instituições que tinham acesso a 

softwares capazes de gerar tais mapas. A facilidade de encontrar os recursos para produção de 

mapas na web possibilita que se façam e refaçam os mapas, analisando as consequências de 

73 A chamada Web 2.0 é encarada como uma segunda geração da Web, em que os usuários da rede mundial de computadores são estimulados  
a participar da produção dos conteúdos a serem disponibilizados e não apenas a acessá-los e consumi-los.
74Trata-se do site conhecido como Many Eyes - www.manyeyes.com - mantido pela International Business Machine (IBM). 
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modificações na entrada de dados (ex.: seleção de discursos e trechos de discursos que serão 

submetidos ao mapeamento) e nas configurações dos mapas (ex.: quantidade de palavras mais 

recorrentes a serem exibidas, etc.) - o que amplia as possibilidades para a visualização dos 

dados.  Em algumas situações,  confirma-se a relevância ou irrelevância de um dado e,  em 

outras, até mesmo identifica-se algo inusitado.

Os  procedimentos  adotados  na  presente  investigação  encontram-se  detalhados  no 

tópico 2.3, mas, por ora, eis um panorama do percurso traçado. Como passo inicial, os mapas 

de  nuvens  assumem  o  papel  de  possibilitar  a  visualização  das  temáticas  recorrentes  no 

documento base do PROEJA e no plano anual do curso, documentos a serem investigados. 

Num segundo momento, lança-se mão das árvores de palavras a fim de fazer um rastreamento 

dos  trechos  em  que  aparecem  algumas  expressões-chave  para  a  análise  de  menções  à 

integração das tecnologias ao currículo.  Por fim, as análises acabam por elucidar uma nova 

leitura do mapa de nuvens inicial, pois as temáticas recorrentes visualizadas por meio de tais 

mapas são parte de enunciações que só se constituem desta ou daquela forma porque são 

frutos de uma interação discursiva num determinado contexto. 

2.2.2. Contribuições bakhtinianas para a análise documental 

Na visão bakhtiniana, a interação discursiva é o princípio constitutivo da linguagem e 

a condição para a construção do sentido do discurso. O autor critica as duas formas de estudar 

a linguagem em sua época - por ele denominadas objetivismo abstrato e subjetivismo idealista 

- e propõe uma terceira via, que não se restringe nem à formalização abstrata da língua (estudo 

do universo dos significantes), nem às especificidades dos talentos individuais (estudo dos 

sentidos  produzidos  na  literatura).  Seus  estudos  se  voltam para  a  língua  concreta  e  viva 

presente nas enunciações de sujeitos situados num determinado contexto,  que interagem e 

atribuem sentido às significações dicionarizadas que se encontram disponíveis na língua. 

Sob  a  influência  do  olhar  bakhtiniano  sobre  o  ato  discursivo,  são  assumidos  três 

prismas para realizar a análise documental pretendida, sobre os quais se discorre brevemente, 

a  seguir:  i)  nos  bastidores  de  um  documento  encontra-se  um  contexto  histórico;  ii)  os 

documentos dialogam com interlocutores e com outros discursos; iii) os significados presentes 

nos documentos ganham vida na forma de sentidos por parte de quem os lê, ou seja, interage 

com os mesmos. 



141

Nos bastidores dos documentos encontra-se um contexto histórico

Bakhtin e o Círculo, ao produzirem uma filosofia da linguagem com bases marxianas, 

entendem que  um discurso  relaciona-se,  em última  análise,  com a  infraestrutura  de  uma 

sociedade, (base material das relações de produção) e com a superestrutura que dá sustentação 

à mesma (base ideológica veiculada pelo Estado, estrutura jurídica, moral, política, religião, 

cultura, linguagem, etc.). Desse modo, a ótica oferecida por tais estudos vem ao encontro da 

perspectiva  das  teorias  críticas  do  Currículo,  mencionadas  no  tópico  1.3.4.,  e  traz 

contribuições  ao  elucidar  como  a  forma de  um currículo  carrega  nuances  que  permitem 

aprofundar a compreensão do seu conteúdo. 

Na visão  do  Círculo,  o  problema da  relação  recíproca entre  a  infraestrutura  e  as 

superestruturas é dos mais complexos e em sua essência “liga-se à questão de saber como a 

realidade (a infraestrutura) determina o signo, como o signo reflete e refrata a realidade em 

transformação” (BAKHTIN/VOLOCHINOV,  1999, p. 41). Os dois verbos escolhidos para 

designar a relação do signo com a realidade - reflete e refrata – são bastante apropriados para 

compreender  a questão.  Afirmar que o signo  reflete a realidade ajuda a compreender que 

documentos oficiais, como o do PROEJA ou planos de ensino, espelham conceitos, ideias, 

valores  presentes  no  momento  histórico  em  que  está  inserido,  sendo  de  algum  modo 

determinados por esses. Ao mesmo tempo, afirmar que o signo refrata essa realidade aponta 

que um documento de tal natureza propõe uma visão singular a partir do ponto de imersão 

escolhido, que já não apenas reproduz o que está posto, mas produz algo inusitado, inclusive, 

nos interlocutores do discurso, que terão sua própria visão a partir da realidade refratada pelo 

discurso. Ocorre, portanto, uma sequência de interações, não uma cadeia de determinações. 

Assim, na compreensão bakhtiniana, o ponto nevrálgico da comunicação não se situa nem no 

locutor, nem no ouvinte, nem mesmo na infraestrutura ou superestruturas (da qual participa a 

língua),  mas  na  interação  discursiva  entre  o  locutor  e  ouvinte,  que  se  dá  num contexto 

histórico que possui uma determinada infraestrutura e superestruturas.

Os documentos dialogam com interlocutores e com outros discursos

As palavras  de  um discurso  não são  escolhidas  por  acaso.  Segundo a  perspectiva 

bakhitiniana,  tais  escolhas  partem  de  um  locutor  situado  historicamente.  No  caso  do 

documento base do PROEJA ou do plano anual do Curso Técnico em de Qualidade do IFSP-

SPO, o locutor é composto por grupos de autores: o primeiro grupo chamado a representar o 

pensamento de um governo federal sobre como deve se constituir o  PROEJA; o segundo, 
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responsável  a  organizar  o  currículo  prescrito  do  curso. As  palavras  expressam  ideias, 

posicionamentos, conceitos que remetem a uma visão de sociedade, de educação e, no caso 

aqui  investigado,  expressam  como  se  enxerga  que  deva  ser  o  programa  ou  a  proposta 

curricular do curso em questão e tais discursos se dirigem a interlocutores. 

Desse  modo,  é  impossível  realizar  um  discurso  genérico.  Ainda  que  dirijamos  o 

discurso para todos, esse todos assume algum rosto para o seu autor. Há uma visão em relação 

a esses interlocutores que compõem o todos ao qual o discurso é dirigido: “A palavra dirige-se 

a um interlocutor[...]. Se algumas vezes, temos a pretensão de pensar e  de exprimir-nos urbi  

et orbi, na realidade é claro que vemos ‘a cidade e o mundo’ através do prisma do meio social 

concreto que nos engloba.” (BAKHTIN/VOLOCHINOV,   1999 , p. 112).  No caso de um 

discurso escrito, como o documento base e o plano de curso em questão, não se trata de um 

ouvinte fisicamente presente, mas do que Bakhtin/Volochinov chamam de auditório médio: a 

representação que o locutor tem do auditório a quem se dirige. No caso aqui investigado, é 

significativo refletir sobre esse público a que os documentos se dirigem.

Além  de  ser  habitado  por  seus  destinatários,  um  discurso  também  carrega  em  si 

influências e, por vezes, marcas de outros discursos. Como já foi colocado anteriormente, 

parte-se  da  compreensão de  que  a  linguagem não é  falada  no  vazio,  mas  numa situação 

histórica e social concreta. A enunciação só é possível num momento e lugar determinados. 

Ao contrário de uma  frase que pode ser utilizada  para um estudo gramatical da língua,  a 

enunciação é língua viva, em ato, é a palavra em forma de acontecimento que se encontra 

marcada  não  apenas  pela  interação  entre  os  sujeitos  falantes,  mas  também  pelo  “[...] 

permanente  diálogo,  nem  sempre  simétrico  e  harmonioso,  existente  entre  os  diferentes 

discursos  que  configuram uma comunidade,  uma cultura,  uma sociedade”  (BRAIT,  1997, 

p.98).  No  caso  do  estudo  realizado,  os  documentos  dialogam,   todo  momento,  com 

legislações, outros textos que apresentam resultados de pesquisas na área de ensino médio, 

educação  profissional,  EJA,  o  posicionamento  de  autores  diante  do  currículo  integrado, 

visões sobre os conteúdos a serem abordados e outros temas afins ao PROEJA. 

Os significados presentes nos documentos ganham vida na forma de sentidos em quem  

interage com os mesmos

Outra contribuição presente no livro Marxismo e Filosofia da Linguagem, considerada 

na análise  do documento,  é  a  conceituação proposta  para Tema/Sentido e  Significação.  A 

significação de  uma  palavra  se  refere  à  língua  dicionarizada,  aos  significados  estáveis, 
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permitindo  que  a  língua  se  torne  operacional  aos  elementos  da  enunciação  que  resultam 

idênticos, cada vez, que são repetidos (DIAS, 1997).  O tema, o sentido de uma palavra, ao 

contrário, é a parte permanentemente instável da língua, que carrega sempre a dimensão do 

acontecimento.  Ao considerar que a comunicação ocorre pela interação discursiva, assume-se 

que  o discurso é por sua natureza dialógico e a produção de  sentido é feita de encontro 

(AMORIM, 2004).

A significação é um aparato técnico para a realização do tema. Bem entendido, é 
impossível traçar uma fronteira mecânica absoluta entre a significação e o tema. Não 
há  tema  sem  significação,  e  vice-versa.  Além  disso,  é  impossível  designar  a 
significação de uma palavra isolada (por exemplo, no processo de ensinar uma língua 
estrangeira)  sem fazer  dela  o  elemento  de  um  tema,  isto  é,  sem  construir  uma 
enunciação, um "exemplo". Por outro lado, o tema deve apoiar-se sobre uma certa 
estabilidade da significação; caso contrário, ele perderia seu elo com o que precede e 
o  que  segue,  ou  seja,  ele  perderia,  em  suma,  o  seu  sentido 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1999, p. 129, grifo do autor).

Nesta perspectiva, buscar-se-á realizar a análise do documento base e do plano anual 

de curso a partir da concepção de que só é possível interpretar significados presentes em tais 

documentos  ao interagir  com os  mesmos,  ou seja,  ao produzir  sentidos.  Essa consciência 

demanda  uma  atitude  ética  por  parte  do  pesquisador  de  ir  ao  encontro  dos  significados 

presentes  na  tessitura  dos  documentos  que,  por  sua  vez,  apoiam-se  na  significação  das 

palavras, mas tornam-se únicos no contexto de sua produção e no momento da interação dos 

interlocutores  dos  documentos  com os  mesmos.   Nesta  ótica,  as  palavras  destacadas  nos 

mapas remetem a significados privilegiados no documento, que tem/têm autor/autores, um 

auditório  médio  para  o  qual  os  mesmos  foram escritos  e,  dentre  os  interlocutores  reais, 

encontra-se a pesquisadora que os analisa.

2.2.3. Procedimentos metodológicos para a análise documental

O quadro 2 explicita os objetivos específicos e procedimentos  para a realização da 

análise do documento base do PROEJA– educação profissional técnica de nível médio/ensino 

médio e do plano de curso do PROEJA - Técnico em qualidade integrado ao Ensino médio do 

IFSP-SPO.



144

Quadro 2: Procedimentos utilizados para análise documental

 Objetivos específicos Procedimentos de coleta/geração de dados Procedimentos de análise dos 
dados

Etapa I:
Situar contexto histórico, 
interlocutores e 
dialogismo com outros 
discursos presentes nos 
documentos.

Leitura completa dos documentos.

Identificação  de  referências  ao  contexto 
histórico,  interlocutores  e  dialogismo  com 
outros discursos presentes nos documentos.

Análise  da  estrutura  dos 
documentos.

Análise  do  contexto  histórico, 
interlocutores  privilegiados, 
dialogismo  com  outros  discursos 
presentes no documento.

Etapa II:
Identificar  a(s) 
temática(s) mais 
recorrente(s) nos 
documentos.

Verificar destaque dado 
ou não às palavras 
integração, currículo e 
tecnologias.

Submissão  do  documento  ao  programa  de 
criação do Mapa de nuvens, do site  Many eyes 
para identificação das palavras recorrentes.

Análise  da  visualização 
possibilitada pelo mapa de nuvens: 
temática(s)  mais  recorrente(s)  e 
destaque  às  palavras  integração, 
currículo e  tecnologias.

Etapa III: 
Compreender 
criticamente os 
significados referentes  a: 
integração, currículo e 
tecnologias, presentes 
nos documentos.

Submissão das palavras integração, currículo e 
tecnologias ao programa de criação do Mapa de 
Árvores de Palavras, do site Many eyes.
Exemplo:

Identificação dos trechos do documento em que 
as palavras estão inseridas.

Escolha  de  excertos  significativos  em  que 
aparecem as palavras  em destaque,  diante dos 
objetivos desta etapa da pesquisa. 

Análise  inicial  das  visualizações 
possibilitadas  pelos  mapas  de 
árvore  de  palavras,  tendo  como 
raiz  cada  uma  das  palavras  em 
destaque – integração, currículo e 
tecnologias -  apoiadas  na  leitura 
completa dos documentos.

Análise de excertos relacionados a 
cada  uma  das  palavras  em 
destaque:

Excertos Aspectos  que  se 
destacam
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2.3. APORTES TEÓRICO-METODOLÓGICOS PARA INTERAÇÃO COM OS SUJEITOS 

DA PESQUISA

Como  já  foi  acenado  anteriormente,  para  realizar  a  interação  com  os  sujeitos  da 

pesquisa foram utilizados princípios e conceitos da Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol), 

os quais serão apresentados no tópico 2.3.1. No tópico 2.3.2., localiza-se um quadro-síntese 

com o intuito de dar uma visão geral dos objetivos e procedimentos utilizados nesta segunda 

etapa.

2.3.1. Princípios  e conceitos da Pesquisa Crítica de Colaboração

A Pesquisa Crítica de Colaboração (PCCol) é um construto teórico metodológico  que, 

no  Brasil,   começou  a  ser  criado  por  Magalhães,  na  década  de  90,  e  que  tem  sido 

desenvolvido,  num  processo  crítico  colaborativo  com  Liberali  e  o  grupo  de  pesquisa 

Linguagem em Atividades no Contexto Escolar (MAGALHÃES, 2009). Magalhães  (2010) 

situa a PCCol no quadro da teoria crítica (BREDO; FEINBERG, 1982) em que a construção 

do conhecimento  se faz a  partir da  emancipação dos sujeitos envolvidos na ação, com vistas 

à construção da cidadania. Ao entrar em contato com os princípios e conceitos fundantes da 

PCCol,  quatro  elementos  fundamentais  chamam  a  atenção  na  referida  proposta  teórico-

metodológica, que permearam a interação com os sujeitos da pesquisa:

-  Transformação  da  realidade  “que  se  vive”  e  empoderamento  dos  sujeitos-

comunidades: metas da PCCol;

  - Criação de zonas proximais de desenvolvimento (ZPD): espaços de contradição e 

colaboração;

 - A linguagem como locus da reflexão crítica: a emergência de novos significados e 

sentidos;

   - Organização de sistemas de atividade: as ZPD em rede.

Apresenta-se,  a  seguir,  brevemente,  cada  um desses  elementos,  para  que  se  possa 

compreender a proposta da PCCol.

 Transformação  da  realidade  “que  se  vive”  e  empoderamento  dos  sujeitos-

comunidades: metas da PCCol

 Segundo  Magalhães  (2009,  p.  73)  para  compreender  as  bases  da  PCCol  que  se 
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encontram em Vygotsky, é preciso conhecer as influências de Spinoza e Marx presentes na 

obra vygotskiana: 

Compreender a base marxiana e spinozana das discussões teórico-metodológicas de 
Vygotsky é fundamental para a compreensão tanto dos conceitos quanto da escolha 
de métodos de pesquisa que se propõem a intervir em contextos escolares para a 
criação de uma práxis revolucionária, como afirmam Marx e Engels (1845-46, p. 22) 
(MAGALHÃES, 2009, p. 73). 

“Transformar a vida que se vive”,  máxima inspirada em Marx é meta da Pesquisa 

Crítica de Colaboração. Conforme destacado no tópico 1.2.3., segundo a visão marxiana, as 

situações problemáticas colocadas pela realidade demandam que os homens trabalhem para 

transformá-la,  por  meio  de  uma  ação  reflexiva  sobre  a  realidade.  A  práxis move  a 

transformação do mundo,  não  as  ideias.  Nesta  perspectiva,  uma metodologia  de  pesquisa 

alinhada  à  concepção  de  práxis  propõe-se  a  criar  espaços  para  que  a  transformação  da 

realidade possa ocorrer. O intuito é propiciar que a transformação dos sujeitos e da realidade 

ocorra à medida que a investigação é desenvolvida (MAGALHÃES, 2010).

Magalhães  (2010)  e  Liberali  (2009)  apontam  que  o  pensamento  de  Spinoza  traz 

contribuições para que se possa compreender o alcance da pertença dos sujeitos à totalidade e 

meandros das relações que se dão entre sujeitos e a comunidade. As autoras consideram que o 

obra  vygotskiana  revela  indícios  de  diálogo  com  concepções  espinosanas,  tais  como:  o 

monismo,  o conatus e  a  ideia de  noção comum – as quais são destacadas pelas autoras na 

proposição da PCCol. 

Como  foi  visto  no  tópico  1.1.,  o  monismo  espinosano provoca  um  avanço  ao 

proclamar  extensão  e  pensamento  como  partes  distintas  de  uma  mesma  totalidade  e  ao 

defender que “somos parte da Natureza, que não se pode ser concebida adequadamente sem os 

outros indivíduos” (SPINOZA, 1973a, p. 357) O monismo de Spinoza (1973a, 1973b) vai ao 

encontro  da  horizontalidade  presente  na  concepção  vygotskiana,  a  qual  considera  que  a 

influência recíproca entre os sujeitos envolvidos e o meio social é de  extrema importância 

para que ocorra a aprendizagem-desenvolvimento.  Como membros da totalidade,  cada um 

pode  observar  o  mundo  de  forma  parcial.  Contudo,  ao  compartilhar  ideias,  ainda  que 

inadequadas, pelo exercício da racionalidade, é possível aproximar-se do conhecimento, que 

só pode ser  obtido na totalidade  ao buscar  juntos  a  formação da chamada  noção comum 

(LIBERALI, 2009)75. 

Na  PCCol,  a  construção  da  noção  comum tem  por  objetivo  ir  ao  encontro  do 

fortalecimento  da  potência  de  agir,  do  conatus76 dos  participantes  (LIBERALI,  2009). 

75Esse exercício coletivo em busca do conhecimento nos recorda a busca pelo ser mais, presente na obra de Paulo Freire.
76Para Spinoza (1973a), cada ser tem seu conatus, um poder de resistência que emana do próprio ser, o qual “pertence à essência de uma 
coisa, aquilo que, quando garantido,  necessariamente envolve a essência da coisa,  e  que, quando removido,  necessariamente envolve a  
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Segundo  a  compreensão  de  Spinoza  (1973a),  o  conatus de  um ser  torna-se  mais  forte  à 

medida que ele se relaciona com outros seres e sua integridade é garantida e promovida77. 

Como  todos  os  seres  são  movidos  pela  Substância  e  trazem  em  si  tal  princípio  de 

autoconservação e expansão, o fortalecimento do conatus acontece no relacionamento com os 

outros seres78. Nesta perspectiva, a “transformação da vida que se vive” e o empoderamento 

dos sujeitos e comunidades envolvidos devem acontecer de forma dialética e não, dual. 

Ao apropriar-se de princípios da PCCol, a presente pesquisa encontra-se organizada de 

modo a intervir na realidade investigada. Mediante a organização de sessões reflexivas junto 

aos  docentes  envolvidos  com  o  PROEJA do  IFSP-SPO,  a  investigação  visa  propiciar  a 

reflexão sobre a integração das tecnologias da informação no currículo do curso investigado, 

tendo em vista a construção do currículo integrado. A proposta das referidas sessões era a de 

conhecer  e  valorizar  as  ações  já  desenvolvidas  e  contribuir  para  que  os  participantes  da 

pesquisa  refletissem sobre  outras  possibilidades  de  integração  das  TIC  ao  currículo.  Em 

última  análise,  portanto,  buscava-se  o  empoderamento  dos  sujeitos  e  da  comunidade 

envolvidos e a identificação de caminhos de transformação para a realidade vivenciada, o que 

exige a criação de zonas proximais de desenvolvimento, concepção apresentada a seguir. 

Criação de ZPD, espaços de contradição e  colaboração: uma marca do caminho  

escolhido

A explicitação de que o objetivo da PCCol é criar zonas proximais de desenvolvimento 

(ZPD) como instrumento-e-resultado aponta para o lugar que a ZPD assume  nesse modo de 

fazer pesquisa:

O método de Pesquisa Crítica de colaboração (PCCol) - […] - tem como objetivo  
criar  ZPD  como  instrumento-e-resultado.  Isto  é,  criar  espaços  de  ação  e  de 
transformação, em que todos os participantes aprendam uns com os outros e, juntos, 
negociem  a  produção  de  conhecimento  sobre  ensino-aprendizagem  e 
desenvolvimento, nos contextos em que trabalham, tendo como foco a sala de aula, a 
reunião pedagógica, o conselho de classe, a Hora de Trabalho Pedagógico Coletivo 
(HTPC), oficinas de formação, reuniões  de planejamentos e replanejamentos,  em 
suma, os inúmeros espaços do contexto escolar (MAGALHÃES, 2009, p. 63).

Magalhães (2009) esclarece que Vygotsky criou o conceito de ZPD para explicitar a 

relação  existente  entre  aprendizagem  e  desenvolvimento.  “O  objetivo  de  Vygotsky  era 

remoção da coisa; ou que, sem aquela coisa... não pode nem existir nem ser concebido” (SPINOZA, 1973a, definição 2, parte 2).
77Scruton (2000, p. 28), estudioso do pensamento espinosano, esclarece que “quanto mais conatus tem uma coisa, tanto ela é autodependente, 
tanto mais ela é 'em' si mesma”. O autor exemplifica que um lago é uma poça de água, portanto, é apenas parte de algo; mas um gato, 
diferentemente, é algo em si mesmo. Um parte de gato já não seria um gato, pois, diferentemente da poça d'água, o gato é uma unidade, que  
“existe somente enquanto esse esforço é 'garantido'”(SCRUTON, 2000, p. 28). 
78 Ao interagir podem se perceber como parte da totalidade, experienciar que seus corpos são compostos, em si mesmos, por outros corpos:  
“[...] a existência dos modos está necessariamente entrelaçada com a dos outros modos, e, portanto, o exercício da potência será em grande  
parte condicionado pelos encontros oriundos desse entrelaçamento […] O corpo humano, segundo a física de Spinoza, é um indivíduo 
extremamente complexo, composto de vários corpos, cada um também composto. Graças a essa complexidade, ele está apto a afetar e ser 
afetado, sendo capaz de reter essas afecções, isto é, as modificações causadas por essas interações” (GLEIZER, 2005, p. 21-22).
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salientar a não separação entre teoria (conhecimento) e prática (ação) para realçar a relação 

recíproca  entre  as  ideias  da  mente  humana  e  as  condições  reais  de  sua  existência.” 

(MAGALHÃES, 2009, p.56). Segundo a autora, não se pode deixar de considerar que a ZPD 

se apoia na dialética tal qual se apresenta no materialismo histórico e pretende trazer para o 

campo da educação contribuições de Marx para a leitura e transformação da realidade. 

Nesse sentido, o próprio Vygotsky (2007, p. 62) afirma que: 

O elemento-chave do nosso método, que eu tentarei descrever analiticamente nas 
seções seguintes, decorre diretamente do contraste estabelecido por Engels entre as 
abordagens  naturalística  e  dialética  para  a  compreensão  da  história  humana. 
Segundo Engels, o naturalismo na análise histórica manifesta-se pela suposição de 
que  somente  a  natureza  afeta  os  seres  humanos  e  de  que  somente  as  condições 
naturais são os determinantes do desenvolvimento histórico. A abordagem dialética, 
admitindo a influência da natureza sobre o homem, afirma que o homem, por sua 
vez, age sobre a natureza e cria, através das mudanças provocadas, novas condições 
naturais para sua existência.

A PCCol vai beber da fonte desse método, que convida “a analisar processos e não 

objetos” (VYGOTSKY, 2007, p. 63). Desse modo, o que são analisadas na PCCol são as ZPD 

criadas por meio do processo de pesquisa. As ZPD a serem criadas só podem se constituir 

como tal graças ao movimento existente entre colaboração e contradição. 

A proposta de  colaboração é exaustivamente trabalhada por Vygotsky (2007) sob a 

influência da visão marxiana de que os homens só podem ser compreendidos como seres 

sociais,  que se empoderam ao interagir  com os  seus pares  no meio social79.  Magalhães e 

Oliveira (2010, p.4) fazem questão de destacar que a colaboração defendida por Vygotsky 

(2007) e presente na PCCol tem a ver com ações marcadas pelo “trabalho conjunto, pelo apoio 

mútuo,  pela  definição  coletiva  de  objetivos  e  motivos  comuns”,  e  de  modo  algum,  com 

“relações desiguais e hierárquicas entre os participantes”. Segundo os autores, para que se 

possa afirmar que houve colaboração, faz-se necessária uma relação mútua. Não se trata de 

dar  voz  aos  participantes  da  pesquisa.  Tal  afirmação  seria  prepotente,  por  trazer  nas 

entrelinhas a ideia de que a voz legítima é a do pesquisador, que concede o turno da palavra 

aos sujeitos participantes da pesquisa. Trata-se de  compartilhar significados e sentidos até 

então  estabelecidos  e  construir  novos  significados  e  sentidos.  Partindo  desse  princípio, 

Magalhães (2009) defende que a PCCol seja uma metodologia que só pode acontecer em 

79  É relevante ressaltar que Marx (2005) utiliza o termo cooperação e não, propriamente, colaboração. Ao tratar de cooperação, no décimo  
primeiro capítulo do volume I de O Capital, refere-se à mesma como “forma de trabalho em que muitos trabalham juntos, de acordo com um 
plano, no mesmo processo de produção ou em processos de produção diferentes, mas conexos” (MARX, 2005, p.379). Na visão marxiana, a 
cooperação é tanto marca fundante, constitutiva do humano: “ao cooperar com outros de acordo com um plano, desfaz-se o trabalhador dos  
limites de sua individualidade e desenvolve a capacidade de sua espécie (MARX, 2005, p. 382), quanto discutida como “forma fundamental 
do modo de produção capitalista” (MARX, 2005, p.388),  nesse caso, contraditoriamente, resultando na alienação dos trabalhadores em 
relação ao produto do seu trabalho e não no seu empoderamento como seres sociais. A questão apontada, na sequência de O capital, é  que a  
cooperação que  deveria empoderar os homens, é cooptada para os fins do Capital: “A cooperação é a forma fundamental do modo de  
produção capitalista” (p.388), sendo considerado pelo autor que o ápice da contradição na sociedade capitalista é, justamente, o trabalhador  
alienado do produto do seu trabalho. A obra vygotskiana  se apropria de tais sentidos para defender que os homens tornam-se humanos em  
sociedade e, desse modo, juntos, aprendem. A cooperação tal como é definida por Marx lança as bases para construção da colaboração,  
significado tão caro a Vygotsky. 
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comunidades,  numa  configuração  que  não  se  apoia  em  hierarquizações,  o  que  poderia 

inviabilizar a construção crítico-colaborativa. Nesse  locus  privilegiado, são criadas as ZPD, 

movimento  que permite  a  reflexão sobre as  contradições  que permeiam uma determinada 

realidade com vistas a um novo agir (MAGALHÃES, 2009). 

A presença da  contradição é também condição  sine qua non para que a ZPD possa 

existir e propiciar aprendizagem aos sujeitos que a criam e recriam. Magalhães e Oliveira 

(2010,  p.  4),  com base  em Smyth  (1989)  e  Magalhães  e  Fidalgo  (2010)80,  colocam que 

trabalhar de forma colaborativa diante das contradições instaura uma zona de desconforto, em 

“que o diálogo questionador cria espaço para que todos se manifestem e reflitam criticamente 

sobre  as  questões  em  foco”.  Trata-se,  portanto,  da  “compreensão  de  ZPD  como  espaço 

dialético  de  formação  coletiva,  de  tensão,  de  contradições  que  geram conflitos,  de  ações 

colaborativas,  como  um movimento  constante  de  questionamento  e  compartilhamento  de 

novas criações.” (MAGALHÃES, 2009, p. 62). É, justamente, a presença da contradição - o 

diferente, o inusitado, o conflito, a contrapalavra, o erro – que traz a possibilidade do ainda 

não, da aprendizagem-desenvolvimento.  Os sujeitos participantes da pesquisa possuem uma 

prática  e  uma consciência  sobre  a  realidade  a  ser  pesquisada  e  tais  saberes  precisam ser 

explicitados, mobilizados, questionados para que a pesquisa/transformação da realidade possa 

acontecer. 

Desse modo, a presente investigação junto aos docentes do IFSP-SPO foi projetada a 

criação de ZPD na medida em que foram convidados a falar sobre suas práticas, concepções, 

projetos  em  relação  ao  PROEJA  e  a  refletir  sobre  possibilidades  das  tecnologias  da 

informação e comunicação se integrarem ao trabalho realizado, no intuito de contribuir com a 

construção de um currículo integrado almejado pela proposta do PROEJA. Primeiramente, 

buscou-se estabelecer um clima de colaboração com os docentes participantes da pesquisa, de 

modo que percebessem que o escopo da investigação não era avaliar as práticas realizadas, 

mas contribuir para seu aprimoramento. A partir do estabelecimento desse clima de parceria, 

buscou-se criar espaço favorável para dialogar sobre as contradições presentes na trajetória e 

buscar o  ainda não, em termos de integração das tecnologias ao currículo. Como foi acima 

destacado, todo esse processo se faz a partir do compartilhamento e construção de sentidos e 

significados.

80MAGALHÃES, M. C. C.; FIDALGO, S. S. “Teacher education language in collaborative and critical reflective contexts”, in: GIL, G.; 
VIEIRA-ABRAHÃO, M. H. (orgs.) Educação de professores de línguas: os desafios do formador. Campinas, Pontes, v. 01, 2008, pp. 105-
126.
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A  linguagem  como  locus  da  reflexão  crítica:  o  compartilhamento  de  sentidos  e  

significados 

Buscou-se para além de conhecer  sentidos dos participantes da pesquisa acerca da 

integração das tecnologias ao currículo, colaborar criticamente para a sua transformação por 

meio do compartilhamento de novos sentidos e significados acerca da questão. Neste trabalho, 

considerou-se  a  visão  de  Vygotsky  (2004)  e  Bakhtin/Volochinov  (1999)  acerca  de  tais 

conceitos e da relação existente entre os mesmos. Para ambos, os significados se referem aos 

aspectos mais estáveis da significação. Bakhtin/Volochinov (1999), ao estudar a questão do 

ponto de vista linguístico, coloca que os significados remetem à língua dicionarizada. Para 

Vygotsky (2004), no enfoque da psicologia sócio-histórica, os significados seriam “[...] uma 

produção social convencional com uma natureza relativamente estável através da qual os seres 

humanos  apropriam-se  de  produções  das  gerações  anteriores”  (LIBERALI,  2009,  p.  3). 

Quanto à construção do  sentido, Bakhtin/Volochinov (1999), novamente no viés da análise 

discursiva,  coloca  que  os  sentidos  podem não  só  reinventar  os  significados,  como  dizer 

exatamente  o  seu  contrário,  a  depender,  por  exemplo,  da  entonação dada  a  uma palavra, 

concluindo que tudo depende do contexto em que se dá a enunciação.  O sentido poderia ser 

expresso  como  “encontro  de  singularidades  num  contexto  singular”  (AMORIM,  2004). 

Vygotsky (2004), mais uma vez no enfoque psicológico, vê o sentido “[...] como um aspecto 

da  consciência,  que  pode  ser  o  caminho  pelo  qual  significados  que  são  historicamente 

estabelecidos são interiorizados e exteriorizados por cada indivíduo” (LIBERALI, 2009, p. 4).

Tanto  na  visão  vygotskiana  quanto  bakhtiniana,  os  significados e  sentidos não  só 

convivem, mas é a relação entre ambos que permite a interação dos sujeitos. Na perspectiva 

da análise dialógica do discurso, pode-se afirmar que cada falante se dirige a outro, valendo-se 

dos elementos estáveis da língua, os significados, sem os quais não seria possível garantir a 

compreensão do que é enunciado; sendo que tais significados só se transformam em língua 

viva, isto é, em sentidos, na singularidade dos acontecimentos. Em relação à psicologia sócio-

histórica, a preocupação concentra-se em explicar como se constroem as funções psicológicas 

superiores,  como  se  dá  a  formação  social  da  mente,  e  sob  esse  enfoque,  o  papel  dos 

significados é propiciar o acesso ao estabelecido socialmente, o que será de um modo singular 

internalizado pelos sujeitos, que por sua vez, ao externalizar o internalizado, já terá produzido 

os seus próprios sentidos.

Durante a pesquisa, para gerar situações em que significados e sentidos pudessem ser 

compartilhados  e  transformados,  utilizou-se  o  instrumental  organizado  por  Smyth  (1989), 

autor que, baseado em Freire (1987) defende que quatro ações devem estar imbricadas no 
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movimento reflexivo do professor: o descrever, o informar, o confrontar e o reconstruir.  Ao 

descrever a  prática  educativa  na  qual  está  inserido  o  educador  é  convidado  a  tomar 

consciência de sua ação. Para Smyth (1989), a partir do questionamento - O que eu faço? - o 

educador toma nas mãos a  ação que realiza,  ao narrar  o que faz.  O  informar perpassa o 

movimento reflexivo na medida em que o educador tem a oportunidade de dizer ao outro 

quais as razões que o levam a agir dessa forma, o que deve resultar numa reflexão sobre os 

sentidos que essa ação tem para si, (os quais dialogam com os significados que a mesma tem 

diante das concepções e valores vigentes, estabilizados na sociedade em que se encontram 

inseridos). Na proposta de Smyth (1989), nesse movimento de descrever a própria ação e de 

explicitar ao outro o sentido que essa ação tem para si e do significado que a mesma possa a 

vir a ter para os educandos, o educador se embrenha pelos caminhos do confrontar, na busca 

de encontrar as razões pelas quais age dessa ou daquela maneira. A viabilidade de reconstruir 

a própria ação nasce da possibilidade dessas idas e vindas entre expressar o que foi feito, qual 

o sentido de sua ação, quais as razões que o levaram a tornar-se assim, e da reflexão sobre o 

que se deveria fazer para agir diferentemente. Ao buscar promover que o descrever-informar-

confrontar-reconstruir permeie as sessões reflexivas realizadas junto aos docentes para refletir 

sobre os caminhos para a integração das TIC ao currículo, torna-se mais adequado, portanto, 

falar em geração dos dados e não de coleta dos mesmos. 

Em consonância ao que já foi apresentado anteriormente, nesse movimento de buscar 

conhecer  os  sentidos  e  significados  que  os  participantes  têm em  relação  à  presença  das 

tecnologias  da  informação  e  comunicação  no  PROEJA,  é  inevitável  que  a  pesquisadora 

também dê a conhecer os significados e sentidos que tem acerca do objeto da pesquisa.  Nesse 

sentido,  o  conceito  de  exotopia proposto  por  Bakhtin  é  uma contribuição  valiosa  para  a 

presente investigação. O conceito nasce em meio aos estudos do autor sobre a linguagem 

estética, ao analisar a situação do artista plástico incumbido de retratar alguém. Entre o retrato 

que o artista pinta e a imagem que o observado faz de si mesmo, haverá sempre uma diferença 

fundamental de olhares, de lugares, de valores. O olhar que se possui do Outro nunca coincide 

com o olhar que o Outro tem de si mesmo.  Ao se levar em conta a exotopia bakhtiniana no 

campo da pesquisa em Ciências Humanas, caberia ao pesquisador tentar captar algo do modo 

como os sujeitos participantes da pesquisa se veem e veem a realidade em que se encontram 

inseridos, para depois assumir plenamente seu lugar exterior de pesquisador e, dali, configurar 

o  que  vê  do  que  os  sujeitos  participantes  da  pesquisa  veem.  Torna-se  dever  ético  do 

pesquisador  comunicar  aos  sujeitos  participantes  da  pesquisa  o  que  eles  próprios  nunca 

poderiam  ver,  o  outro  sentido,  a  outra  configuração,  que  só  de  seu  lugar  de  Outro,  de 
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pesquisador,  é  possível  enxergar  (AMORIM,  2003)  e,  por  sua  vez,  também  ouvir  sua 

contrapalavra, a fim de que os sentidos e significados que ambos têm acerca da realidade 

possam  se  transformar.  Assim,  a  interação  discursiva  entre  pesquisadores  e  sujeitos 

participantes da pesquisa tem, por objetivo, o compartilhamento de sentidos e significados 

acerca  da  temática  em questão,  enquanto  que  a  análise  dos  conteúdos  que  emergem dos 

diálogos tem como pano de fundo a concepção de exotopia bakhtiniana.

A chamada  cadeia  criativa  (LIBERALI,  2009)  acontece   quando   uma  atividade 

produz  significados, posteriormente,  compartilhados  em  forma  de  sentidos  com  novos 

parceiros  em  uma outra atividade.  Novos significados são produzidos,  trazendo consigo 

aspectos criados na primeira atividade. Nesta perspectiva, a argumentação é vista como um 

modo  de  organização  de  linguagem,  instrumento  para  a  produção  de  significados 

compartilhados nesta cadeia criativa (LIBERALI, 2009).

A seguir, aborda-se que esse processo de geração de dados foi organizado por meio de 

sistemas  de  atividade,  ao  compartilhar  do  princípio  que  as  ZPD  criadas  devem  estar 

relacionadas  entre  si  e  a  atividade  deve ser  observada e  analisada em seu movimento de 

expansão. Apresenta-se a seguir, algumas proposições da Teoria da Atividade Sócio-Histórico-

Cultural (TASHC), que ofereceram contribuições para o desenho metodológico do presente 

estudo.

Organização de sistemas de atividade: as ZPD em rede 

A PCCol trabalha com a criação de sistemas de atividade, proposta desenvolvida por 

Vygotsky, Leontiev e Engestrom, a partir da visão de Marx e Engels em torno da atividade 

prático-teórico-prática dos sujeitos sobre a realidade capaz de transformar a História. 

Vygotsky foi o primeiro a beber dessa fonte marxiana, para refletir sobre processos de 

ensino-aprendizagem-desenvolvimento.  Ao  romper  com  a  visão  dualista  que  separa  o 

indivíduo do meio social, o autor explicou de que modo os artefatos culturais (instrumentos e 

signos) e os outros sujeitos medeiam relações dos homens entre si e com o mundo. Trouxe 

outra contribuição significativa ao apontar que tais mediações possibilitam a transformação 

não só das  realidades  objetivas,  mas dos  sujeitos  envolvidos  nas  relações.  Para Vygotsky 

(2007),  a  transformação  dos  sujeitos  ocorre  mediante  processos  de  internalização  e 

externalização, que também guardam entre si uma relação dialética. A presente pesquisa vai 

beber da compreensão vygotskiana acerca da atividade dessa visão de que a construção de 

novas aprendizagens se faz pelas mediações que se multiplicam no movimento das ZPD, no 

caso, criadas durante a pesquisa. Tal movimento é engendrado e analisado em seu potencial 
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para propiciar transformações nos sujeitos, instrumentos e signos nele implicados. Parte-se 

dos  sentidos  dos  sujeitos  participantes  e  da  pesquisadora  acerca  da  tríade  currículo,  

integração e tecnologias com o objetivo de pensar novos caminhos para que as tecnologias da 

informação e comunicação possam se integrar ao currículo.

Engeström (2009) defende ser necessário olhar a atividade como um sistema. Na visão 

do autor, uma atividade está implicada numa rede complexa de relações envolvendo, além dos 

sujeitos,  o  objeto  da  ação e  seus  instrumentos  mediadores,  apontados  por  Vygotsky,  três 

elementos que merecem ser apontados:  a comunidade, as regras e a divisão do trabalho – 

numa busca de precisar os meandros do trabalho coletivo já apontados por Vygotsky (2004, 

2007) e Leontiev (1978)81 . Para Engeström (2009), os  sujeitos são os indivíduos e grupos 

envolvidos na atividade. O objeto é o motivo que direciona a atividade, a sua razão de existir. 

Os artefatos são os instrumentos materiais ou psicológicos utilizados, tendo em vista o objeto 

da atividade. A comunidade é o contexto sociocultural em que acontece a atividade. As regras 

são as normas explícitas e implícitas que regem as relações entre os sujeitos - indivíduos e 

grupos envolvidos na atividade. Por fim, a  divisão do trabalho, como a própria expressão 

tomada do léxico marxiano indica,  é o modo como se encontram distribuídas as tarefas a 

serem realizadas, de forma mais negociada ou autoritária, a depender do poder exercido pelos 

sujeitos. 

Na  visão  do  autor,  o  objeto,  motivo  gerador  e  orientador  da  atividade  coletiva, 

encontra-se em constante expansão (ENGESTRÖM, 2009), sendo justamente esse um dos 

grandes avanços propiciados por Engeström: pensar a atividade em rede. A seguir, o diagrama 

proposto por Engeström (2001) para o sistema de rede de atividades:

Figura 3: Representação de dois sistemas de atividade em interação (ENGESTRÖM, 2001).

81 LEONT'EV. Activity, consciousnes, and personality. Englewood Cliffs. NJ: Prentice-Hall, 1978.
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 Como pode ser visualizado na representa acima, Engeström (2001) abre caminho para 

que se compreenda o ciclo expansivo da atividade, em que o próprio objeto da atividade se 

modifica  a  partir  da  interação  dos  sujeitos  envolvidos  na  mesma.  Consequentemente,  os 

artefatos, as regras e a divisão do trabalho são alterados, o que acontece “ a partir de uma 

reflexão  sobre  das  contradições  e  tensões  ‘dentro  e  nos  sistemas  de  atividade’[...]” 

(GONÇALVES, E., 2007, p. 44) – daí encontrar-se na fundamentação teórica da PCCol. Na 

presente  pesquisa  vislumbrou-se,  inicialmente,  a  possibilidade  de  criar  vários  sistemas  de 

atividade envolvendo os três  campi que trabalham o PROEJA com oferta do curso de nível 

técnico  integrado  ao  ensino  médio  –  Cubatão,  São  Paulo  e  Sertãozinho  -  no  sentido  de 

promover a integração de saber e do saber fazer construído em cada localidade em termos de 

integração, currículo e tecnologias. Contudo, a expansão do primeiro sistema de atividade 

projetada –  Sessões reflexivas junto ao professor responsável pela disciplina Informática, a  

partir  do  acompanhamento  do  percurso -  indicou  que  seria  mais  proveitoso  delimitar  a 

pesquisa no  campus São Paulo,  promovendo uma atividade de interação com os docentes 

envolvidos no PROEJA nesse campus tendo em vista conhecer sentidos e compartilhar novos 

significados  acerca  da  integração  das  TIC ao  currículo,  aqui  denominadas  como  Sessões 

reflexivas  junto  a  docentes  do  IFSP-SPO.  A descrição  dos  dois  sistemas  de  atividade 

mencionados encontra-se a seguir.

2.3.2. Os procedimentos metodológicos que articulam a PCCol no contexto da pesquisa

 O objeto comum em foco é a identificação de caminhos para a utilização do potencial 

estratégico das TIC, tendo em vista a construção do currículo integrado no curso investigado. 

Utilizam-se, a seguir,  os elementos propostos por Engeström - objeto,  sujeitos, divisão do 

trabalho,  artefatos,  comunidade e  regras  -  para  explicar  como foram organizadas  as  duas 

atividades:

Acompanhamento da disciplina Informática e sessões reflexivas junto ao professor  

responsável pela disciplina 

Diante  do  objeto  comum  acima  destacado,  o  objeto  específico  da  atividade  é 

vislumbrar caminhos para a disciplina Informática, tendo em vista a integração das TIC ao 
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currículo e a construção do currículo integrado almejado pelo PROEJA. 

Os sujeitos são o professor da disciplina Informática e a pesquisadora, participantes 

das sessões reflexivas, objeto de análise da investigação. 

A divisão do trabalho é a seguinte: cabe ao professor responsável pela disciplina o 

planejamento  e  a  coordenação  dos  trabalhos  realizados  durante  as  aulas.  A pesquisadora 

compromete-se a acompanhar as aulas de Informática no primeiro semestre e coordenar as 

sessões reflexivas periódicas junto ao professor responsável pela disciplina, acerca do trabalho 

realizado.  Tais  sessões  reflexivas,  fora  do  momento  das  aulas,  visam  propiciar  o 

compartilhamento de sentidos e de novos significados acerca do percurso, tendo em vista a 

integração das TIC ao currículo do curso, em consonância à proposta do currículo integrado.

      Os artefatos utilizados são os recursos das tecnologias da informação e comunicação 

necessárias para a realização das propostas pedagógicas: recursos estes disponibilizados nos 

computadores do laboratório da instituição e gravador de áudio para registro de aulas e sessões 

reflexivas.

A  comunidade  em que  a  atividade  encontra-se  inserida,  como  já  esclarecido,  é  o 

campus São Paulo do IFSP.

As regras seguidas durante a atividade são, em primeiro lugar, as normas da própria 

instituição, que aprovou a presença da pesquisadora no campus para a realização da atividade. 

No  âmbito  interno  da  mesma,  o  combinado  maior  é  o  de  garantir  uma  relação  de 

horizontalidade, na busca de promover uma reflexão crítica colaborativa entre os envolvidos.

Sessões reflexivas junto a docentes   do PROEJA do IFSP_SPO  

Diante do objeto comum proposto, o  objeto  específico deste sistema de atividades é 

conhecer  sentidos  e  compartilhar  novos significados  junto  aos  demais  docentes  do  curso, 

acerca da integração das TIC ao currículo, de modo a potencializar o desenvolvimento de um 

currículo integrado.

Os  sujeitos  são, portanto, os docentes do referido curso que aceitaram participar do 

processo e a pesquisadora.

A  divisão  do  trabalho:  a  pesquisadora  convida  os  docentes  do  PROEJA  para 

participarem da pesquisa, após a apresentação dos objetivos da mesma. São propostas sessões 

reflexivas  com  um  ou  dois  docentes,  de  modo  que  não  só  a  pesquisadora,  mas  outros 

professores possam conhecer  o que é  realizado pelos  colegas,  apresentar seu trabalho aos 

pares e refletir junto aos colegas questões relativas ao currículo, integração e tecnologias no 

contexto do PROEJA. Os professores são convidados a falar sobre seu trabalho no PROEJA e, 
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em meio ao diálogo, procurar-se-á identificar se as TIC estão, de algum modo, contempladas 

nos currículos vivenciados e propiciar um ambiente crítico colaborativo para uma reflexão 

sobre possibilidades de integração das TIC no PROEJA, ou dito de outro modo, que as TIC 

possam apoiar o trabalho em direção ao currículo integrado, ao ensino médio integrado à 

educação profissional do Técnico em qualidade.

 Os  artefatos,  recursos  necessários  para  a  realização da  atividade,  são  e-mails para 

marcar os encontros e gravador de áudio para registro das conversas.

A comunidade em que a atividade encontra-se inserida é novamente o IFSP-SPO, mais 

especificamente  os  docentes  envolvidos  diretamente  com  o  desenvolvimento  do  curso 

PROEJA. 

Como na atividade anterior, as regras seguidas são as normas da própria instituição e, 

combinado interno à atividade, é o de promover uma relação de horizontalidade na busca de 

promover espaço para a aprendizagem por meio da reflexão crítico colaborativa.

O processo de coleta/geração e análise dos dados

     A seguir, o Quadro 3 apresenta uma síntese com os objetivos e procedimentos de 

coleta/geração e análise dos dados referentes aos dois sistemas de atividades propostos:

Quadro 3: Procedimentos utilizados para análise do percurso de interação com os sujeitos da 

pesquisa 

Etapas e Objetivos Procedimentos de coleta/geração 
de dados

Procedimentos de análise 
dos dados

Etapa I: 
Refletir junto ao docente responsável 
pela  disciplina  Informática  sobre 
caminhos  que  se  aproximem  da 
integração  das  TIC  ao  currículo  do 
curso, tendo em vista a construção do 
currículo  integrado  no  curso 
investigado.

Diário de bordo: descrição do processo 
vivenciado  nas  aulas,  a  partir  de 
gravações das aulas em áudio e do que 
pôde  ser  observado  durante  as 
mesmas.

Sessões reflexivas periódicas junto ao 
docente  sobre  o  processo  vivenciado 
durante as aulas, tendo como apoio o 
diário de bordo.

Análise  dos  conteúdos  dos 
diálogos  realizados  durante 
as sessões reflexivas.

Etapa II: 
Refletir, junto aos demais docentes do 
curso, de que modo as TIC poderiam 
estar integradas ao currículo do curso 
investigado tendo  em  vista  a 
construção do currículo integrado.

Sessões  reflexivas  junto  aos  os 
docentes  do  curso  Técnico  em 
Qualidade que aceitarem  participar da 
pesquisa.

Análise  dos  conteúdos  dos 
diálogos  realizados  durante 
as sessões reflexivas.

Conforme acenado no quadro 3, em ambos os sistemas de atividade foram realizadas 
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análises de conteúdo das sessões reflexivas, na busca de identificar sentidos e significados 

compartilhados e construídos durante o processo.
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3. A ANÁLISE DOCUMENTAL

O  primeiro  tópico  é  dedicado  à  análise  do  documento  base,  a  partir  da  seguinte 

pergunta:  quais  significados  são  assumidos  para  integração,  currículo e  sobre  a 

presença/papel das  tecnologias no currículo no documento base do  PROEJA – voltado à 

educação técnica de nível médio/ensino médio?  Inicialmente,  foi  feita uma descrição da 

organização do documento, seguida de análises referentes aos interlocutores privilegiados no 

mesmo  e  de  como  o  PROEJA   é  contextualizado  no  documento.  Em  seguida,  são 

apresentadas  as  análises  dos  mapas  temáticos  criados,  a  fim  de  alcançar  o  objetivo  de 

compreender criticamente os significados que integração,  currículo e a presença/papel das 

tecnologias no currículo assumem no referido documento.

No  segundo  tópico,  é  analisado  o  plano  anual  de  curso  Técnico  em  Qualidade 

integrado ao ensino médio, a partir da seguinte questão: quais significados são assumidos 

para integração, currículo e sobre a presença/papel das tecnologias no currículo no referido 

plano? Considerou-se oportuno fazer, inicialmente, uma breve apresentação do contexto do 

Instituto  Federal  de  Educação,  Ciência  e  Tecnologia  de  São  Paulo  (IFSP),  mais 

especificamente do campus São Paulo (IFSP-SPO),  em que se situam os autores do plano de 

curso investigado. Foram utilizados dados da dissertação de Rosta Filho (2010) que teve 

como objeto  de  estudo o  perfil,  expectativas  e  dificuldades  dos  alunos do mesmo curso 

pesquisado.  De  modo  análogo  ao  que  foi  realizado  em  relação  ao  documento  base,  é 

apresentada  uma descrição  da organização do plano anual  do  curso,  seguida  de  análises 

referentes a interlocutores privilegiados no mesmo e de como o Programa é contextualizado 

no  documento.   Por  fim,  encontra-se  a  apresentação  das  análises  dos  mapas  temáticos 

criados,  para  alcançar  o  objetivo  de  compreender  criticamente  os  significados  que 

integração,  currículo e a presença/papel das tecnologias no currículo assumem no referido 

plano de curso. 

3.1.  INTEGRAÇÃO, CURRÍCULO E TECNOLOGIAS NO DOCUMENTO BASE

 

3.1.1. A organização do documento
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Para que se possa ter uma visão geral da organização do documento base do PROEJA 

voltado à educação profissional técnica de nível médio/ensino médio, optou-se por apresentar, 

inicialmente, do que trata cada um dos seus capítulos82.

 O primeiro capítulo situa o Programa no contexto da trajetória da Educação de Jovens 

e Adultos. É destacada a necessidade de uma política estável, que contribua “para a integração 

sociolaboral desse grande contingente de cidadãos cerceados do direito de concluir a educação 

básica e de ter acesso a uma formação profissional de qualidade” (BRASIL/MEC/SETEC, 

2007a, p.11). Situa-se o PROEJA como originário do Decreto 5.840, de 24/06/2005, voltado 

inicialmente  apenas  para  o  Ensino  Médio  e  tendo  como  base  apenas  a  Rede  federal  de 

Educação Profissional e Tecnológica, o que foi ampliado, em 2006, para toda a Educação 

Básica e para os governos municipais, estaduais e Sistema S.  Por fim, apresenta-se o perfil 

dos grupos destinatários da política de integração da educação profissional técnica de nível 

médio e o ensino médio na modalidade EJA, com apoio em dados estatísticos.

No segundo capítulo, são analisados os Percursos descontínuos e em descompasso que  

marcam a educação básica no Estado Brasileiro. Aborda-se a ausência de um modelo de 

desenvolvimento socioeconômico próprio e consequente dificuldade para implementação de 

políticas de Estado para os diversos segmentos que constituem a sociedade brasileira. Coloca-

se  que,  num  contexto  em  que  os  filhos  da  classe  operária  não  conseguem  ter  acesso  à 

educação integral, a oferta do PROEJA deseja contrapor-se a esse quadro e constituir: “[...] 

uma  política  pública  de  Estado  para  potencializar  a  oferta  integrada  entre  a  educação 

profissional  técnica  de  nível  médio  e  o  ensino  médio  na  modalidade  EJA.” 

(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.29). 

No terceiro capítulo, são apresentadas as concepções e princípios do PROEJA. Dentre 

as  concepções  destaca-se  a  formação  integral  dos  educandos,  fundamentada  “[...]  na 

integração do trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral, para contribuir 

para o enriquecimento científico,  cultural,  político e  profissional”  (BRASIL/MEC/SETEC, 

2007a, p.35) dos envolvidos. São destacados seis princípios: 

[...] definidos a partir de teorias de educação em geral e de estudos específicos no 
campo da EJA, além de reflexões teórico-práticas desenvolvidas tanto na EJA quanto 
no ensino médio e nos cursos de formação profissional da Rede Federal de Educação 
Profissional  e  Tecnológica”:  i)  “O  papel  e  compromisso  que  entidades  públicas 
integrantes dos sistemas educacionais têm como a inclusão da população em suas 
ofertas  educacionais  [...]”;  ii)  “Inserção  orgânica  da  modalidade  EJA integrada  à 
educação profissional nos sistemas educacionais públicos [...]”; iii) “A ampliação do 
direito  à  educação  básica,  pela  universalização  do  ensino  médio  [...]”;  iv)  “O 
trabalho  como  princípio  educativo  [...]”;  v)  “A pesquisa  como  fundamento  da 

82Na apresentação do documento não é colocado o que se será tratado em cada capítulo. O que é destacado após a apresentação do sumário é 
fruto da compreensão da autora deste trabalho acerca da proposta de cada capítulo do documento. O Sumário do documento base encontra-se  
no anexo 1, da presente tese.
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formação do sujeito”; vi) “As condições geracionais, de gênero, de relações étnico-
raciais  como fundantes  da  formação  humana  e  dos  modos  que  se  produzem as 
identidades sociais[...] (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.37-38).

No  quarto  capítulo,  intitulado  Projeto  político-pedagógico,  é  explicitado  que  a 

integração entre educação básica e educação profissional na EJA traduz-se por um currículo 

integrado.   Em  consonância  com  a  Resolução  CNE/CEB  n.  1/2000,  que  estabelece  as 

Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a  EJA  (BRASIL/CEB,  2000),  defende  que  a 

organização curricular  não  seja  dada  a priori,  mas  que a  mesma deve envolver  todos  os 

sujeitos que participam do Programa. Tomando como referência a organização proposta por 

Machado (2005), o documento base propõe que as abordagens metodológicas de integração 

sejam organizadas em cinco grupos: 

i)“Abordagens embasadas na perspectiva de complexos temáticos: concentricidade 
de temas gerais ligados entre si, integradores,  transversais e permanentes[...]”; ii) 
“Abordagem por  meio  de  esquemas  conceituais:  foco  em conceitos  amplos,  que 
mantém conexão com várias  ciências,  desenvolvidos  e  enriquecidos  em diversas 
contextualizações[...]”;  iii)  “Abordagem centrada em resolução de problemas:  em 
que cada disciplina fornece dados visando à solução dos problemas propostos [...]”;  
iv) “Abordagem mediada por dilemas reais vividos pela sociedade: reflete-se sobre a 
conveniência de determinadas decisões políticas ou programáticas, com o apoio do 
que é discutido em cada disciplina [...]”; vi) “Abordagem por áreas do conhecimento: 
Natureza/Trabalho,  Sociedade/Trabalho,  Multiculturalismo/Trabalho, 
Linguagens/Trabalho,  Ciência  e  Tecnologia/Trabalho, Saúde/Trabalho, 
Memória/Trabalho,  Gênero/Trabalho,  Etnicidade/Trabalho,  Éticas 
religiosas/Trabalho”. (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.50-51, grifo nosso).

 Como visto, indicam-se novas formas de organização dos tempos e espaços para que 

ocorra o processo de ensino-aprendizagem, atendendo à especificidade da modalidade EJA e 

de cada grupo em questão. Defende-se a consideração das múltiplas dimensões da avaliação 

diagnóstica, processual e formativa.

O último capítulo é destinado ao detalhamento dos aspectos operacionais, relativos ao 

papel  da Coordenação Geral,  das  instituições  proponentes  e  parceiras;  às  modalidades  de 

oferta  de  vagas,  inscrição,  matrícula  e  organização  de  turmas;  aos  recursos  humanos;  à 

formação  continuada  de  professores  e  gestores;  ao  material  educativo  e  publicações;  ao 

monitoramento e à avaliação; ao financiamento; ao Sistema de comunicação e informação e 

Plano de implantação. Vale salientar que o Decreto  5.840, de 13 de julho de 2006 é colocado 

como anexo do documento recordando que o PROEJA tem o respaldo de um decreto.

3.1.2. Sobre contexto, interlocutores e dialogismo com outros discursos que perpassam o 

documento base
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O contexto histórico de produção do documento base do PROEJA é o de um país em 

crescimento, que necessita de mão de obra técnica qualificada. Tal demanda tem ocasionado 

que antigas reivindicações por maior atenção do Estado brasileiro à elevação da escolaridade 

de jovens e adultos sejam reconsideradas. Como abordado no tópico 1.3.3. compreende-se que 

o  programa  se  situa,  portanto,  numa  brecha  histórica  gerada  pelo  próprio  capitalismo 

contemporâneo. 

A  visão  bakhtiniana  de  que  o  discurso  reflete  e  refrata  a  realidade,  de  que  a 

infraestrutura  e  superestruturas  influenciam,  fortemente,  mas  não  determinam  o  discurso, 

ajuda a analisar o documento base. Tal visão permite entrever que o documento investigado 

apresenta um programa que não apenas reflete as demandas de ordem econômica, mas refrata 

tal realidade, a partir do ponto de imersão escolhido: as demandas dos jovens e adultos não 

escolarizados  do  país.  O  PROEJA é  apresentado,  em primeiro  plano,  como  resposta  aos 

desafios advindos da trajetória da EJA (e não às necessidades do mercado), o que deve fazer 

por meio de uma educação voltada à formação integral dos educandos. 

Conforme descrito no tópico 3.1.1., o documento dedica um de seus cinco capítulos, 

quatorze de suas setenta e uma páginas, ou seja, 20% da publicação, para situar a Educação de 

jovens e adultos no Brasil e contextualizar o PROEJA nesse cenário. O documento reconhece 

a descontinuidade e fragilidade das políticas públicas existentes para o segmento e afirma o 

valor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (FUNDEB), aprovado em 2006, que representou um reconhecido 

avanço para o segmento de EJA. Coloca também que a identidade da EJA, as especificidades 

relacionadas ao perfil dos estudantes e à formação dos professores precisam ser consideradas. 

Dialoga,  nesse  momento,  com  discursos  e  estatísticas  referentes  à  EJA (FREIRE,  1996; 

BRASIL/MEC, 200383; PAIVA, 200584; IBGE, 199185, 199686, 200187, 200388), dentre outros 

documentos relacionados à temática citados direta ou indiretamente no documento.

A leitura do documento base permite que se identifiquem os interlocutores da rede de 

educação profissional e tecnológica como destinatários privilegiados, em diversos trechos do 

texto, mediante uma postura de diálogo e valorização com os profissionais da Rede federal, o 

que parece ser um contraponto à instituição do programa via um decreto federal. É fato que 

83 BRASIL. Ministério da Educação. Brasil Alfabetizado. Brasília: MEC, 2003.
84 PAIVA, J. Educação de jovens e adultos: direitos, concepções e sentidos. Tese de Doutoramento em 

Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal Fluminense. Niterói: UFF, 
2005

85 IBGE. Censo Demográfico1991, Rio de Janeiro, IBGE, 1991.
86 IBGE. PNAD  1996. Rio de Janeiro, IBGE, 1996.
87 IBGE. PNAD  2001. Rio de Janeiro, IBGE, 2001.
88 IBGE. PNAD  2003. Rio de Janeiro, IBGE, 2003.
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houve  resistência na rede federal ao Programa (SANTOS, 2010b), a qual pôde-se  perceber 

ao conversar com professores do cenário da pesquisa. O documento faz questão de ressaltar 

que  as  constatações,  as  experiências  anteriores  com  educação  de  jovens  e  adultos,  os 

questionamentos  feitos  na  ocasião  da  promulgação  do  Decreto  5.478/2005,  as  reflexões 

teórico-práticas  desenvolvidas,  tanto  na  EJA quanto  no  ensino  médio  e  nos  cursos  de 

formação  profissional  da  Rede  Federal  de  Educação  Profissional  e  Tecnológica  foram  e 

continuarão sendo acolhidos, no intuito de que a tradição,  a “[...]  excelência existentes na 

Rede  federal  de  educação  profissional  e  tecnológica  possa  compor  com  experiências 

inovadoras na oferta da EJA no Brasil, integrando a educação básica à formação profissional” 

(BRASIL/MEC/SETEC,  2007a,  p.29).  Ao  citar  os  “questionamentos”  feitos,  não  se  faz 

menção à resistência ao Programa, presente em diversos campi, mas aos questionamentos que 

se fizeram em relação à  “ampliação” do mesmo, ao ensino médio para toda a educação básica 

e termos de não se restringir à rede, mas abrir-se à participação de outras instituições.

Há um apelo ético, de tom afetivo, para “[...] inclusão de jovens de classes populares 

nas instituições da Rede federal  [...],  com a colocação de que “é impossível  ficar imóvel 

diante  de  algumas  constatações  que vêm sendo apontadas  no âmbito  da Rede Federal  de 

Educação Profissional e Tecnológica como, por exemplo, a baixa expectativa de inclusão de 

tais jovens pelo sistema público de educação profissional” (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, 

p.11). O documento conclama, literalmente “convida” a Rede federal de educação profissional 

e tecnológica para ser uma “referência” para o país também na EJA, “[...] tendo como produto 

final uma formação essencialmente integral [...]” (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.34). Nesta 

perspectiva, a fim de indicar o caminho a ser percorrido,  o documento estabelece estreito 

diálogo com os discursos relacionados ao currículo integrado, tais como as publicações de 

Frigotto, Ciavatta e Ramos (2005c), Machado (2005), Moura (2004, 200589), marcantes na 

concepção do programa.

Se o surgimento do PROEJA acontece por decreto, destaca-se que o intuito expresso 

no  documento  base  é  que  a  Rede  abrace  a  causa  do  PROEJA,  partindo  da  adesão  e  da 

experiência das instituições da Rede que já possuíam uma caminhada em relação à educação 

profissional na modalidade EJA, por própria iniciativa. Conseguir que a Rede se torne uma 

referência  em  Programa  como  o  PROEJA seria  o  avanço  desejado.  Kuenzer  (2006),  ao 

analisar as políticas de formação profissional nos anos 2000, critica, justamente, a postura 

assumida em diversos programas de educação profissional, em que o Estado, em nome do 

89 MOURA, D. Algumas implicações da reforma da EP e do PROEP sobre o projeto político-pedagógico do CEFET-RN e a (re)integração 
dos cursos técnicos ao ensino médio. Revista HOLOS. Disponível em: http://www.cefetrn.br/dpeq/hol, p. 57-80, 2005.

http://www.cefetrn.br/dpeq/hol
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estabelecimento de parcerias, eximiu-se de responsabilidades do atendimento direto e delegou 

a formação profissional a instituições patronais e privadas.  A autora aponta que o simples 

repasse de verbas,  muitas vezes,  sem o devido acompanhamento,  acaba resultando na má 

utilização do dinheiro público. Desse modo, é relevante que uma das propostas do programa, 

presentes no documento base, seja a de produzir experiências de excelência na Rede federal, 

que possam ser referência, no país, para a educação profissional integrada à educação básica.

      

3.1.3. As temáticas mais recorrentes

A visualização propiciada pelo mapa de nuvens

Para  evitar  que  uma palavra  iniciada  por  maiúscula  no  início  de  uma frase  fosse 

interpretada  como  uma  palavra  diferente,  o  documento  foi  submetido  todo  em  letras 

minúsculas, ao programa de criação do mapa de nuvens.   Foi mantida a configuração padrão 

do programa, que propõe a exibição das 150 palavras que tiveram maior incidência no corpus 

selecionado. Foram escolhidas as seguintes opções para a disposição das palavras: fundo preto 

e fonte branca, preferencialmente em ordem alfabética e na horizontal, a fim de facilitar a 

identificação dos termos que se pretende investigar:  integração, currículo e  tecnologias.  A 

atenção  aos  referidos  termos  se  justifica  pela  busca  de  responder  à  questão  de  como  a 

concepção de integração e a presença das TIC no currículo são contempladas no documento 

base  do  PROEJA  –  voltado  à  educação  técnica  de  nível  médio/ensino  médio 

(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a).
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Figura 4: Mapa de nuvens do documento base do PROEJA: educação profissional técnica de 
nível médio/ensino médio (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a).

 O mapa revela que a palavra mais recorrente no documento base é educação,  o que 

faz  todo  sentido  ao  refletir  sobre  o  extenso  nome  recebido  pelo  programa  -  Programa 

Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de  

Educação de Jovens e Adultos,  seguido no caso do presente estudo,  pelo complemento –  

educação profissional  técnica  de  nível  médio/ensino  médio,  (já  que  existem  também  o 

PROEJA voltado ao ensino fundamental e outro voltado à educação indígena): aparece quatro 

vezes a palavra  educação.  Antes da visualização possibilitada pela figura 4 a hipótese da 

pesquisadora era que a palavra mais recorrente no documento fosse integração. Por um lado, o 

mapa trouxe uma surpresa ao destacar educação; por outro, a confirmação de que integração é 

mesmo um conceito chave, pois ao lado de educação, aparecem num segundo patamar de 

destaque  gráfico  no  mapa  de  nuvens  acima  apresentado,  as  expressões:  ensino  médio  e  

profissional.

Num terceiro patamar de destaque encontram-se:  formação,  trabalho,  EJA,  jovens. 

Com relação a esse grupo de palavras que se colocam a volta de ensino médio e educação 

profissional, dois pontos chamaram a atenção:

 o destaque um pouco maior que o documento dá à palavra jovens, em relação à 

palavra adultos, sugere maior atenção à especificidade do primeiro grupo, o que numa 
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primeira leitura do documento não se mostrou relevante;

 a  maior  incidência  da  palavra  trabalho,  em  relação  a  outros  aspectos  que 

devem  compor  a  formação  integral  dos  educandos:  “ciência,  técnica,  tecnologia, 

humanismo e cultura geral” (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.9), sendo que, desses 

aspectos constituintes da formação integral  pretendida,  apenas  técnica  encontra  um 

pequeno destaque no mapa.  É fato que até a afirmação de que não se trata de uma 

formação voltada ao mercado de trabalho faz com que trabalho apareça mais vezes. 

No entanto, no capítulo quarto do documento base, quando se sugere que a estrutura 

do currículo se paute na abordagem por áreas do conhecimento, o fato de  trabalho 

acompanhar  cada  uma das  áreas,  conforme apresentado  no tópico  3.1.1.,  sugere  a 

centralidade dessa dimensão na proposta curricular apresentada no documento base.

Quanto  ao  destaque  gráfico  dado  pelo  mapa  de  nuvens  às  palavras  integração, 

currículo e  tecnologias da informação e comunicação,  escolhidas por compor a expressão 

integração das tecnologias da informação e comunicação ao currículo, tem-se o seguinte 

quadro:

 integração e  currículo podem ser visualizadas no mapa, o que revela que se 

encontram dentre as 150 palavras mais citadas. O destaque gráfico é semelhante, o que 

revela  que  há  um número  aproximado  de  recorrências  das  mesmas.  Contudo,  seu 

tamanho pequeno denota que não se encontram no topo das mais citadas.

 nenhuma  das  três  palavras  que  compõem  a  expressão  tecnologias  da 

informação  e comunicação encontram-se entre as 150 palavras  mais presentes no 

documento,   sendo  que  a  expressão  mais  próxima  que  se  destaca  é  o  adjetivo 

tecnológica. 

     

3.1.4. Sobre a proposta de Integração

 

 A visualização possibilitada pela árvore de palavras

       

Conforme  anunciado  no  capítulo  teórico-metodológico, o  termo  integração  foi 

submetido ao programa de criação do mapa de árvore de palavras,  para verificar em que 

trechos do documento a palavra foi inserida e se, de algum modo, encontrava-se associada à 

expressão integração das tecnologias da informação e comunicação ao currículo.  A partir do 
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que o mapa de  árvores  revelava,  retornava-se ao documento  base  em formato digital.  As 

figuras  5  e  6  apresentam as  páginas  iniciais  da  árvore  que  se  pode  obter  para  o  termo 

Integração. 

Figura 5:  Mapa de árvore de palavras com destaque a  integração no documento base do PROEJA 
nível médio/ensino médio  (BRASIL/MEC/SETEC,  2007a) – parte 1.
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Figura 6:  Mapa de árvore de palavras com destaque integração no documento base do PROEJA nível 
médio/ensino médio (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a) – parte 2.

 Foram identificadas vinte e sete ocorrências do termo integração. A partir da leitura 

do mapa, encontram-se os seguintes significados:

 Integração da  educação profissional com a  educação básica/ensino médio na 

modalidade de educação de jovens e adultos, dos  cursos técnicos  ao ensino médio, 

(como pode ser observado no mapa, esse é o sentido mais recorrente).

 Integração  entre  uma  formação  humana mais  geral,  uma  formação  para o  

ensino médio e para a formação profissional.

 Integração entre trabalho, ciência, tecnologia, humanismo e cultura geral.

 Integração sociolaboral, social do educando, (o que compreende o mundo do 

trabalho sem resumir-se a ele).

 Integração  epistemológica, de conteúdos, de  metodologias e  de  práticas  

educativas; entre teoria-prática, entre o saber e o saber fazer.

 Integração curricular, visando à qualificação social e profissional, articulada à 

elevação  da  escolaridade  construída  a  partir  de  um  processo  democrático  e 

participativo.
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 Referência  a  abordagens  metodológicas  de  integração  que  poderiam  ser 

agrupadas na organização curricular.

Como pode ser verificado, há uma aproximação dos termos integração e tecnologia no 

item  iii:  Integração entre  trabalho,  ciência,  tecnologia,  humanismo  e cultura  geral.  Ao 

retornar ao documento, percebe-se que tal integração é apontada como fundamento do projeto 

educacional do PROEJA:

Excerto Aspecto que se destaca

“[…] a consolidação desse projeto educacional que tem como  
fundamento  a  integração entre  trabalho,  ciência,  técnica,  
tecnologia,  humanismo e  cultura  geral  com a  finalidade  de  
contribuir para o enriquecimento científico, cultural, político e  
profissional,  como  condições  necessárias  para  o  efetivo  
exercício  da  cidadania”  (BRASIL/MEC/SETEC,  2007a,  p.5,  
grifo nosso).

Integração como fundamento do programa.

Para  compreender  melhor  o  item  vii  -  Abordagens  metodológicas  de  integração 

poderiam ser agrupadas na organização curricular - verificou-se que o trecho encontrava-se 

no  quarto  capítulo,  intitulado  Projeto  político-pedagógico,  em  que  se  explicita  que  a 

integração entre educação básica e educação profissional na EJA se traduz por um currículo 

integrado.   Tomando  como  referência  a  organização  proposta  por  Machado  (2005),  são 

apresentados cinco grupos de abordagens metodológicas de integração que poderiam compor 

a  estrutura  curricular.  Pode-se  constatar  que  dentre  as  áreas  do  conhecimento  propostas, 

encontra-se Ciência e Tecnologia/Trabalho, o que será aprofundado no tópico 3.1.5., onde se 

fará a análise dialógica dos excertos mais significativos  em relação à palavra currículo.

  Análise dialógica de excertos significativos em relação à palavra Integração

Para  a  compreensão  da  visão  do  documento  em relação  à  palavra  integração,  foi 

escolhido  um  excerto,  considerado  pela  pesquisadora  como  o  mais  significativo  para  a 

compreensão da visão e da defesa que se faz no documento base acerca da importância de 

integração como proposta inerente ao Programa:

Excerto significativo para a compreensão da concepção 
de integração presente no documento base

Aspectos que se destacam

A política de  integração da educação profissional  com a  
educação  básica  na  modalidade  EJA,  considerando-se  
especificamente  nesse  documento  a  integração entre  o 
ensino  médio  e  a  educação  profissional  técnica  de  nível  
médio,  conforme  anteriormente  afirmado,  opera,  

É  flagrante a repetição de termos: três vezes a 
palavra  integração;  três  vezes  o  adjetivo 
integrada e duas vezes o adjetivo integrado.

Chama a atenção os termos “prioritariamente” 
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prioritariamente,  na  perspectiva  de  um  projeto  político-
pedagógico  integrado,  apesar  de ser  possível  a  oferta de  
cursos de educação profissional articulada ao ensino médio  
em outras formas –  integrada, concomitante e subsequente  
(Decreto n.º 5.154/04) e o Decreto n.º   5.840/2006 prevê,  
especificamente  para  o  PROEJA,  as  possibilidades  de  
articulação  considerando  as  formas  integrada e 
concomitante.  Na  busca  de  priorizar  a  integração,  os  
maiores  esforços concentram-se em buscar caracterizar  a  
forma integrada, que se traduz por um currículo integrado.
Não obstante o esforço pela integração, sabe-se o quanto é  
grande a diversidade entre as instituições que executarão  
essa política pública educacional, em função de diferenças  
geográficas,  de  dependência  administrativa,  de  
infraestrutura  física  e  de  recursos  humanos,  entre  outras  
peculiaridades,  o  que  levará  a  se  admitir,  quando  a  
realidade assim o exigir, a articulação entre o ensino médio  
e a educação profissional técnica de nível médio na forma  
concomitante.
Entretanto,  mesmo  nessas  situações  excepcionais,  é  
fundamental  que  seja  elaborado  um  projeto  político-
pedagógico único, a partir da ação conjunta das instituições  
que  estiverem  colaborando  no  sentido  de  viabilizar  a  
respectiva  oferta.  Nesse  projeto  político-pedagógico  
interinstitucional único, é imprescindível que se incorporem,  
no máximo possível, as concepções, princípios e diretrizes  
estabelecidas  para  a  oferta  integrada.  (BRASIL/MEC/  
SETEC,  2007a,  p.39,  grifo  em negrito  dos  autores,  grifo  
sublinhado nosso).

e  “currículo  integrado” em  negrito, 
ressaltando as  diretrizes do programa. 

Depois  de  firmar  a  defesa  do  currículo 
integrado, trabalha-se a possibilidade de oferta 
de cursos  na forma concomitante,  (que seria 
uma instituição oferecer  o  ensino médio e  a 
rede federal  oferecer a formação técnica),  na 
forma de situação excepcional.

Coloca-se  uma  exigência/orientação  sobre 
como proceder diante da situação excepcional 
da  oferta  na  forma  concomitante:  o  projeto 
político-pedagógico único.

A defesa do currículo integrado fica, portanto, evidente no trecho citado, retirado do 

parágrafo  inicial  do  quarto  capítulo  do  referido  documento  base. Tantas  repetições  de 

derivações do termo integração no corpo de um documento oficial, não se trata, certamente, 

de dificuldade dos autores para redigir o mesmo, mas parece indicar a necessidade de firmar 

as  diretrizes  do  Programa  na  direção  da  oferta  integrada  e  do  currículo  integrado.   A 

necessidade de tanta ênfase parece dialogar com os que se opõem à proposta, antecipando o 

argumento que “apesar de ser possível a oferta de cursos de educação profissional articulada 

ao  ensino  médio  em  outras  formas  –  integrada,  concomitante  e  subsequente  [...]” 

(BRASIL/MEC/SETEC,  2007a,  p.39,   grifo  nosso),   o  Decreto  5.840/2006  prevê,  “[...] 

especificamente para  o PROEJA, as  possibilidades  de  articulação considerando as  formas 

integrada e concomitante”(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.39,  grifo nosso).

A forma como a argumentação de todo o parágrafo selecionado é construída faz pensar 

na propriedade das concepções bakhtinianas ao colocarem que:

A primeira palavra e a última, o começo e o fim de uma enunciação permitem-nos já 
colocar o problema do todo. […] A enunciação realizada é como uma ilha emergindo 
de um oceano sem limites, o discurso interior. As dimensões e as formas dessa ilha 
são  determinadas  pela  situação  da  enunciação  e  por  seu  auditório. 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1999, p.125, grifo do autor).

A expressão apesar de parece dialogar com os interlocutores que compõem o chamado 
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auditório social do documento, que certamente estão cientes de que o decreto 5.154/04 prevê a 

possibilidade  da  forma  concomitante  e  subsequente.  A necessidade  de  dialogar  com  a 

resistência em relação à forma integrada ocorre diante de uma concepção de desintegração do 

ensino  médio e  da formação profissional,  que encontra  respaldo,  sobretudo,  na legislação 

anterior, Decreto 2.208/97, que inviabilizava qualquer proposta de integração por defender 

uma formação de caráter profissionalizante voltada a demandas específicas do mercado, mas 

também na legislação em vigor,  o Decreto 5.154/04 que prevê, ao lado da forma integrada, as 

formas concomitante e subsequente90. 

Fica muito claro que a oferta do PROEJA em cursos concomitantes deve ocorrer em 

caráter  excepcional  e  que,  nesse  caso  é  imprescindível  que,  ainda  assim,  se  aproxime  o 

máximo possível das concepções, princípios e diretrizes estabelecidas para a oferta integrada, 

mediante o estabelecimento de um projeto político-pedagógico interinstitucional único, entre 

os estabelecimentos que participam da oferta concomitante (o que parece ser tão ou ainda 

mais desafiante do que a proposta de currículo integrado dentro de uma mesma instituição!).

            3.1.5. A que Currículo o documento se refere

A visualização possibilitada pela árvore de palavras

    O mapa de árvore tendo como raiz a palavra  currículo vem confirmar o destaque a 

currículo integrado, conforme Figura 7:

90
O aluno faz o curso  profissionalizante de nível médio, depois de ter concluído o Ensino médio numa outra instituição.
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Figura 7: Mapa de árvore de palavras com destaque a currículo no documento base do PROEJA nível 
médio/ensino médio (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a) 

O documento se refere dezoito vezes a currículo. As ramificações permitem visualizar 

que currículo integrado é citado seis vezes e que há situações em que o adjetivo integrado não 

é explicitado, mas esse é o tema do trecho destacado. Eis os sentidos identificados em torno de 

currículo: 

 O currículo  integrado é  a  proposta  do  PROEJA.  O primeiro  trecho apontado pela 

árvore de palavras tendo como raiz currículo é o mesmo trecho acima seguinte àquele 

analisado  por  ocasião  do  aprofundamento  da  questão  da  integração em  que  o 

documento  faz  questão  de  destacar  que,  em  casos  excepcionais  em  que  houver 

necessidade  de  que  a  educação  básica  e  profissional  aconteçam   em  instituições 

diferentes,  “seja  incorporado, ao  máximo  possível,  as  concepções,  princípios  e 

diretrizes estabelecidas para a oferta integrada”(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.39).

 A pergunta sobre o sentido  de se integrar  o  currículo é  explicitada  duas  vezes  no 

documento, o que faz pensar que não se trata de uma questão consensual, mas algo 

sobre o qual se deseja argumentar a favor junto ao leitor do documento base.
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 Reconhecimento de que o currículo integrado é uma inovação na concepção de ensino 

médio.

 Reconhecimento do desafio de se elaborar e implementar o currículo integrado.

 Currículo  como  direito  de  todos;  processo  que  se  dá  ao  longo  da  vida;  desenho 

pedagógico,  que se orienta  pelo diálogo constante  com a realidade.   “Processo de 

seleção  de  saberes,  visões  de  mundo,  habilidades,  valores,  ensino,  prática,  teoria, 

comunidade,  concepções  e  saberes  observando  as  características  históricas, 

econômicas  e  socioculturais  do  meio  em  que  se  desenvolve  [...]” 

(BRASIL/MEC/SETEC,  2007a,  p.51);  que  pode  levar  a  diversas  formas  de 

organização e estratégias metodológicas.

Análise dialógica de excertos significativos em relação à palavra Currículo

Foram escolhidos dois excertos considerados os mais significativos visando apresentar 

a  visão  de  currículo inerente ao  Programa e  às  orientações  para  a  estrutura  do  currículo 

presentes no documento base:

Excertos significativos para a compreensão de currículo 
no documento base

Aspectos que se destacam

Porém, quando se fala em currículo integrado, pergunta-se:  
qual o
 sentido de se integrar o currículo? O que, na verdade, se  
deseja integrar? E como integrá-lo?

Remetemos o termo [integrar] ao seu sentido de completude,  
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 [...]. Significa que buscamos enfocar o  
trabalho como princípio educativo, no sentido de superar a  
dicotomia  trabalho  manual/trabalho  intelectual,  de  
incorporar a dimensão intelectual ao trabalho produtivo, de  
formar  trabalhadores  capazes  de  atuar  como  dirigentes  e  
cidadãos. (CIAVATTA, 2005, p. 84).
O  que  se  pretende  é  uma  integração  epistemológica,  de  
conteúdos, de metodologias e de práticas educativas. Refere-
se a uma integração teoria-prática, entre o saber e o saber-
fazer. Em relação ao currículo, este pode ser traduzido em  
termos  de  integração  entre  uma  formação  humana  mais  
geral, uma formação para o ensino médio e para a formação  
profissional. (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p. 40-41).

 As  interrogações  convidam  o  leitor  à 
reflexão  sobre  o  sentido  de  integrar  o 
currículo e como fazê-lo.

 A citação de Ciavatta (2005), aponta para 
o capítulo de um livro intitulado Ensino 
Médio  integrado:  concepção  e 
contradições  (FRIGOTTO,  CIAVATTA, 
RAMOS, 2005c).

 Sentidos da integração pretendida.

 Estrutura do currículo
O currículo enquanto um processo de seleção e de produção  
de saberes, de visões de mundo, de habilidades, de valores,  
de  símbolos  e  significados,  enfim,  de  culturas,  deve  
considerar:
a) A concepção  de  homem como ser  histórico-social  
que age sobre a natureza para satisfazer suas necessidades e,  
nessa  ação  produz  conhecimentos  como  síntese  da  

Concepção de currículo. 

 Questões que devem ser contempladas na 
estrutura do currículo.

- a c A citação   de Ramos (2005) aponta para 
o mesmo livro supracitado: Ensino Médio 
integrado:  concepção  e  contradições 
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transformação da natureza e de si próprio (RAMOS, 2005);
b) A perspectiva integrada ou de totalidade a fim de  
superar a segmentação e desarticulação dos conteúdos;
c)  A incorporação de saberes sociais e dos fenômenos  
educativos extraescolares; “os conhecimentos e habilidades  
adquiridos pelo educando por meios informais serão aferidos  
e reconhecidos mediante exames” (BRASIL, 1996, §2o, Art.  
38, LDB);
d) A  experiência  do  aluno  na  construção  do  
conhecimento;  trabalhar  os  conteúdos  estabelecendo 
conexões  com  a  realidade  de  educando,  tornando-o  mais  
participativo;
e) O  resgate  da  formação,  participação,  autonomia,  
criatividade  e  práticas  pedagógicas  emergentes  dos  
docentes;
f )  A  implicação  subjetiva  dos  sujeitos  da  
aprendizagem;
g) A interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade e a  
interculturalidade;
h) A construção dinâmica e com participação;
i)           A prática de pesquisa (adaptada de MACHADO,  
2005).

Todas  essas  orientações  da  estrutura  do  currículo  podem 
levar a  diversas  formas  de  organização  e  estratégias  
metodológicas.  Nessa  esfera,  tem-se  como  referência  
Machado (2005),  para quem as abordagens metodológicas  
de  integração  podem  ser  agrupadas, entre   outras  
possibilidades, da seguinte forma:
  Abordagens  embasadas  na  perspectiva  de  complexos  
temáticos[...]
Abordagem por meio de esquemas conceituais[...]
 Abordagem centrada em resoluções de problemas[...]
  Abordagem  mediada  por  dilemas  reais  vividos  pela  
sociedade[...]
   Abordagem por áreas do conhecimento:
   Natureza/trabalho;

Sociedade/trabalho;
Multiculturalismo/trabalho;
 Linguagens/trabalho;
 Ciência e Tecnologia/Trabalho
 Saúde/trabalho
 Memória/trabalho
 Gênero/trabalho
 Etnicidade/trabalho
 Éticas religiosas/trabalho

De qualquer maneira, independente da forma de organização 
e das estratégias adotadas para a construção do  currículo 
integrado,  torna-se  imperativo  o  diálogo  entre  as  
experiências  que  estão  em  andamento,  o  diagnóstico  das  
realidades  e  demandas  locais  e  a  existência  de  um  
planejamento construído e executado de maneira coletiva e  
democrática.  Isso  implica  a  necessidade  de  encontros  
pedagógicos  periódicos de todos os  sujeitos  envolvidos no  
projeto,  professores,  alunos,  gestores,  servidores  e  
comunidade.
É importante ressaltar, mais uma vez,  que essa construção  
curricular implica uma nova cultura escolar e uma política  
de formação docente;  também a produção de um material  
educativo  que  seja  de  referência,  mas,  de  forma  alguma,  

(FRIGOTTO,  CIAVATTA,  RAMOS, 
2005c).

A  citação  da  LDB  coloca-se  como 
respaldo  para  o  documento  base  que 
atende  ao  que  é  colocado  na  legislação 
maior da Educação brasileira.

- 

A citação de Machado (2005) se refere a 
um documento produzido a partir de uma 
reunião  com  gestores  estaduais  da 
educação profissional e do ensino médio, 
intitulado  Organização  do  currículo 
integrado:  desafios  à  elaboração  e  
implementação.

Novamente  a  insistência  de  que  não  se 
trata de prescrições e que o “imperativo” é 
trocar  experiências  e  considerar  a 
realidade local.
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prescritivo. (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.49-52, grifo em 
negrito dos autores, grifo sublinhado nosso)

É significativo o primeiro excerto começar  com uma pergunta.  A forma também é 

conteúdo.  As frases interrogativas convidam o interlocutor à reflexão sobre o sentido de se 

integrar o currículo e como fazê-lo. Começar com uma pergunta parece indicar que se trata de 

algo não consensual ou não experimentado por este interlocutor. Ao final do trecho coloca-se 

que a defesa currículo integrado vai além de uma opção metodológica: “[...] que se pretende é 

uma  integração  epistemológica,  de  conteúdos,  de  metodologias  e  de  práticas 

educativas.”(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p. 41).

No segundo excerto, há orientações para a estrutura do currículo integrado, que não 

pretendem ter um caráter prescritivo, oriundas de um trabalho coletivo de gestores estaduais 

que  atuam  nesse  campo  da  educação  profissional/ensino  médio,  como  uma  referência, 

coordenado por Machado (2005). O texto não apresenta explicações pormenorizadas sobre 

como organizar o currículo em torno das quatro abordagens propostas: complexos temáticos, 

esquemas  conceituais,  centrada  em  resolução  de  problemas,  mediada  por  dilemas  reais  

vividos  pela  sociedade e  por  áreas  do  conhecimento,  contudo  apresenta  indicações 

importantes apresentadas nos parágrafos seguintes. 

Em relação  às abordagens por complexos temáticos, orienta-se que: os temas gerais 

tenham ligações entre si, abranjam os conteúdos mínimos a serem estudados, sejam abordados 

com o enfoque de cada área do conhecimento, tenham significado para os alunos, estejam de 

acordo com suas condições intelectuais e psicopedagógicas, possibilitem que compreendam 

melhor  o  contexto  em  que  vivem,  sejam  trabalhados  na  perspectiva  de  uma  pedagogia 

problematizadora,  sejam  aprofundados  progressivamente  ao  longo  do  curso,  privilegiem 

ampliação e aprofundamento dos conhecimentos dos educandos.

A abordagem por meio de esquemas conceituais aconteceria quando o eixo do trabalho 

for formado por conceitos amplos, que possuem conexão com várias ciências. Neste caso, 

orienta-se  que  cada  conceito  seja  desenvolvido  em  diversos  contextos  e,  desse  modo,  o 

trabalho enriquecido pelas diversas contextualizações.

Por meio da possibilidade de abordagem por resoluções de problemas, como o próprio 

nome indica, um problema é colocado em discussão em vistas de que seja solucionado. Cada 

professor, a partir da sua disciplina,  trabalha junto aos alunos de modo que novos fatos e 

dados possam auxiliar na interpretação e solução do problema proposto.

A  abordagem mediada por  dilemas  reais  vividos  pela  sociedade abre  espaço para 
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discussão  de  problemas  que  estão  na  ordem  do  dia.  Sugere-se  que  sejam  feitos 

questionamentos sobre a pertinência de determinadas decisões políticas ou programáticas e, 

também nesse caso, sejam oferecidos dados e fatos que possibilitem o aprofundamento da 

discussão.

Por fim, a abordagem por áreas do conhecimento indica que Trabalho seja sempre um 

componente  integrante  das  mesmas:  Natureza/trabalho;  Sociedade/trabalho;  

Multiculturalismo/trabalho;  Linguagens/trabalho;  Ciência  e  Tecnologia/Trabalho; 

Saúde/trabalho”;  Memória/trabalho;   Gênero/trabalho;   Etnicidade/trabalho;   Éticas  

religiosas/trabalho.  Embora  o  currículo  integrado  origine-se  na  concepção  marxiana  de 

politecnia e tenha um vínculo muito estreito com as discussões propiciadas pela teoria crítica 

do  currículo,  aparecem aqui  áreas  que  remetem às  discussões  das  teorias  pós-críticas  de 

currículo, voltadas a questões relacionadas à identidade, diferença, alteridade, subjetividade, 

gênero, multiculturalismo, aqui sempre relacionadas ao Trabalho, que tanto dariam um tom de 

cunho crítico ao trabalho curricular, quanto também prático, técnico e tecnológico. 

Como  pode  ser  observado,  Tecnologia  aparece  explicitamente  na  sugestão  de 

organização curricular como uma das dez áreas do conhecimento propostas, intitulada Ciência 

e Tecnologia/Trabalho, o que sugere um trabalho em torno da necessária discussão de Ciência 

e Tecnologia, as quais guardam um movimento dialético, entre si e na relação com o real, 

presente no mundo do trabalho. Em cada uma das abordagens sugeridas caberia lançar mão 

das tecnologias da informação e comunicação para desenvolvimento das propostas, de modo a 

potenciar  a  compreensão  de  temáticas,  conceitos,  resolução  de  problemas,  discussão  de 

dilemas  reais  e  aprofundamento  de  conhecimentos  relacionados  às  diversas  áreas  do 

conhecimento.

Como destacado nos excertos das páginas 172-174, a seção destinada a orientações 

referentes à estruturação do currículo termina com assertivas bastante adequadas:  “torna-se 

imperativo”  o  diálogo  entre  as  experiências  do  PROEJA,  o  diagnóstico  das  realidades  e 

demandas locais, um planejamento construído e executado de maneira coletiva e democrática, 

produção de  materiais  de  referência,  organização de  encontros  pedagógicos  periódicos  de 

todos  os  sujeitos  envolvidos  no  projeto  -  professores,  alunos,  gestores,  servidores  e 

comunidade,   –  pois  o  que está  em pauta  é  algo  novo para  todos,  uma nova construção 

curricular que “[...] implica uma nova cultura escolar e uma política de formação docente” 

(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.52).
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3.1.6. O que o documento base apresenta ao falar em Tecnologias

A visualização possibilitada pela árvore de palavras

Eis a árvore de palavras que apresenta como raiz a palavra tecnologias. Optou-se por 

tecnologias no  plural,  na  busca  de  alguma  referência  a tecnologias  da  informação  e  

comunicação:

Figura 8: Mapa de árvore de palavras com destaque a  tecnologias no documento base do PROEJA 
nível médio/ensino médio (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a) 

O documento se refere apenas quatro vezes a  tecnologias91. Eis os temas (sentidos) 

apresentados em cada um dos trechos:

 Tecnologias, como construção histórica.

 Tecnologias produzidas nos países de capitalismo avançado.

 Tecnologias  de  informação  e  comunicação,  em  meio  a  realidades  que 

precisam ser transformadas. 

 Tecnologias  da  comunicação e  interação  para  produzir  e  veicular  as 

91 Diante desse número reduzido de ocorrências, foi produzido também um mapa de  árvore de palavras para o termo tecnologia, para ver se 
de algum modo poderia ser encontrado algum trecho que pudesse se referir de algum modo às tecnologias da informação e comunicação mas  
como isso não ocorreu, optou-se por analisar apenas a ocorrência de tecnologias.
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propostas pedagógicas. 

Análise dialógica de excertos em que aparece a palavra   tecnologias  

Excertos e análises referentes aos trechos em que aparece a palavra  tecnologias no 

documento base encontram-se apresentados a seguir.

Excertos em que aparece a expressão tecnologias no 
documento base

 Aspectos que se destacam

[...] o que realmente se pretende é a formação humana, no seu  
sentido lato, com acesso ao universo de saberes e conhecimentos  
científicos  e  tecnológicos  produzidos  historicamente  pela  
humanidade, integrada a uma formação profissional que permita  
compreender o mundo, compreender-se no mundo e nele atuar na  
busca  de  melhoria  das  próprias  condições  de  vida  e  da  
construção de  uma sociedade  socialmente  justa.  A perspectiva  
precisa ser, portanto, de formação na vida e para a vida e não  
apenas de qualificação do mercado ou para ele.
Por  esse  entendimento,  não  se  pode  subsumir  a  cidadania  à  
inclusão no “mercado de trabalho”, mas assumir a formação do  
cidadão que produz, pelo trabalho, a si e o mundo. Esse largo  
mundo do trabalho — não apenas das modernas tecnologias, mas 
de  toda  a  construção  histórica  que  homens  e  mulheres  
realizaram,  das  mais  simples,  cotidianas,  inseridas  e  oriundas  
no/do  espaço  local  até  as  mais  complexas,   expressas  pela  
revolução  da  ciência  e  da  tecnologia  —  força  o  mundo  
contemporâneo  a  rever  a  própria  noção  de  trabalho  (e  de  
desenvolvimento)  como  inexoravelmente  ligada  à  revolução  
industrial(BRASIL/MEC/SETEC,  2007a, p.13, grifo nosso).

A  citação  encontra-se  no  tópico  1.2. 
intitulada “Por uma política de integração  
da educação profissional  técnica de nível  
médio  e  o  ensino  médio  na  modalidade  
EJA”, num trecho em que se explicita que a 
formação  humana,  ampla,  voltada  para  a 
vida (e não para o mercado) é o objetivo do 
PROEJA.

Não se pode discutir o acesso à educação sem antes refletir, ainda  
que  não  exaustivamente,  sobre  o  modelo  de  desenvolvimento  
socioeconômico do país com o objetivo de lançar um olhar mais  
amplo sobre a sociedade brasileira; um olhar que nos permita  
enxergar as partes, o todo e as inter-relações existentes.
[…]  o  modelo  de  desenvolvimento  socioeconômico  vigente  no  
Brasil, produto da dependência econômica externa histórica do  
país, é baseado na exportação agroindustrial, agropecuária e de  
matérias-primas  e  na  importação  acrítica  das tecnologias 
produzidas nos países de capitalismo avançado. Isso, ao longo do  
tempo, vem fazendo com que o país não tenha um modelo próprio  
de desenvolvimento orientado às suas necessidades econômicas e  
melhorias  sociais.  Ao  invés  disso,  historicamente,  prevalece  a  
submissão aos indicadores  econômicos ditados desde fora, aos  
organismos internacionais de financiamento  e aos investidores  
internacionais,  principalmente os de curto prazo,  na verdade,  
especuladores.
Diante  da  ausência  desse  modelo  de  desenvolvimento  
socioeconômico próprio, há dificuldades para implementação de  
políticas de Estado para os diversos segmentos que constituem a  
sociedade  brasileira  (BRASIL/MEC/SETEC,  2007a,  p.23,  grifo  
nosso).

A reflexão sobre tecnologias é realizada no 
bojo de uma discussão sobre qual o modelo 
de desenvolvimento de país é pretendido. A 
visão crítica se destaca não só em relação 
`as tecnologias, mas em relação à realidade 
sócio-político-econômica. 

Frente  ao  processo  de  crescente  exclusão  social,  desemprego  
estrutural,  desassalariamento,  desemprego  juvenil,  baixa  
escolaridade  e  qualificação  insuficiente  dos  trabalhadores,  

A expressão  tecnologias  da  informação  e  
comunicação é  citada  no  contexto  da  sua 
incorporação  ao  processo  produtivo,  em 
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concentração  da  riqueza,  reestruturação  produtiva  e  
incorporação das tecnologias de informação e comunicação no 
processo produtivo, as mudanças e as transformações só serão  
significativas se forem, efetivamente, estruturais e profundas, ou  
seja, se envolverem a configuração de uma  outra sociedade, em  
bases  éticas  —  políticas,  culturais  e  sociais  
(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.31,  grifo nosso).  

meio  a   realidades  que  precisam  ser 
transformadas. 

Entende-se por materiais educativos todos os recursos de apoio à  
mediação  pedagógica  baseados  no  uso  das  tecnologias  de  
comunicação e   interação para  a  produção  e  veiculação  das  
propostas pedagógicas.
O material poderá ser desenvolvido sob a responsabilidade das  
instituições  proponentes  e  parceiras,  envolvendo  alunos  e  
professores  participantes  do  projeto,  considerando  a  realidade  
local e o projeto político-pedagógico. 
Os materiais produzidos por alunos e professores serão de posse  
pública  e  poderão  ser  socializados  em  ambientes  impressos  e  
eletrônicos  voltados  para  os  participantes  do  PROEJA,  
(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p.61, grifo nosso).

A citação  encontra-se  situada  num  tópico 
destinado a tratar  de  Material  educativo e 
publicações, fala-se em uso das tecnologias 
da comunicação e interação, para produzir 
e veicular as propostas pedagógicas. 

Como foi  visto  no  excertos  acima  destacados  a  primeira  referência  a  tecnologias,  

encontra-se presente no tópico 1.2. do documento base -  Por uma política de integração da  

educação profissional técnica de nível médio e o ensino médio na modalidade EJA -  num 

trecho em que se explicita que a formação humana, ampla, voltada para a vida (e não para o 

mercado)  é  o  objetivo  do PROEJA. Tal  posicionamento  do  documento  base  do  PROEJA 

frente às tecnologias remete à postura freireana sobre a questão, já citada no momento de 

construção do marco teórico de que “a formação técnica é uma prioridade, mas, a seu lado, há 

uma outra  prioridade  que  não pode ser  colocada  à  margem.[...]  o  direito  de  conhecer  as 

origens  históricas da tecnologia,  assim como de tomá-la  como objeto de sua curiosidade” 

(FREIRE, 1992, p.132-133).

Tanto no excerto do documento base quanto neste retirado de Pedagogia da Esperança, 

o  aprimoramento  constante  dos  avanços  tecnológicos  é  tomado  de  uma  ação  própria  do 

humano, que é chamado a inventar o mundo e não se adaptar a ele. 

No segundo trecho, também há uma preocupação de situar-se de forma crítica diante 

das tecnologias e o reconhecimento da importância de produzi-las, não apenas importá-las de 

forma acrítica, se o que se deseja é um país soberano.  A reflexão sobre tecnologias é realizada 

no bojo de uma discussão sobre qual modelo de desenvolvimento de país é pretendido. Trata-

se de um olhar amplo que abarca, inclusive, a questão da soberania e remete à necessidade de 

políticas  de  Estado,  para  que  os  avanços  efetivos  aconteçam,  e  não  apenas  políticas  de 

governo que se caracterizam pela descontinuidade.

A terceira  citação  é  a  única  em  todo  o  documento  em  que  aparece  a  expressão 

completa tecnologias da informação e comunicação.  As TIC são citadas no contexto da sua 
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incorporação ao processo produtivo, em meio a realidades que precisam ser transformadas. 

Mais  uma  vez  o  que  se  salienta  é  uma  visão  crítica  diante  da  tecnologia,  que  remete  à 

construção de uma nova sociedade, sem que seja feito menção à forma de presença das TIC 

nos currículos dos cursos.

Na  última  citação,  situada  num tópico  destinado  a  tratar  de  Material  educativo  e 

publicações,  fala-se  em uso das tecnologias  da comunicação e interação para  produzir  e 

veicular propostas pedagógicas.  Chama a atenção o uso, inclusive incomum, da expressão 

tecnologias de comunicação e  interação.  Em consonância ao marco referencial  teórico da 

pesquisa, as transformações desejadas acontecerão, de forma contundente, na medida em que 

as tecnologias estiverem relacionadas, sobretudo, à interação e produção de conhecimentos no 

contexto das propostas pedagógicas.  Nesse caso, a comunicação e  veiculação das mesmas 

serão  a  expansão  de  um  currículo  gestado  coletivamente.  As  TIC  podem,  efetivamente, 

contribuir  para  a  produção de  propostas  pedagógicas  inovadoras,  potencializadoras, 

dinamizadoras  do  currículo  integrado almejado. Conceber  as  tecnologias  como espaço de 

interação  e  produção  colaborativa  de  conhecimentos  vai  ao  encontro  da  concepção  de 

integração das TIC ao currículo (ALMEIDA, M. E., 2010; ALMEIDA, M. E.; VALENTE, 

2011). É fato que as TIC podem auxiliar na comunicação e veiculação de propostas, mas o 

grande  diferencial  acontece  quando  passam  de  instrumento  pedagógico  para  elemento 

estruturante do currículo (ALMEIDA, M. E.,2010;  ALMEIDA, M. E.;  VALENTE, 2011). 

Conforme defende Almeida (2010, p. 28), “o foco é a exploração das propriedades intrínsecas 

das TIC, e  não a tecnologia em si,  com intencionalidade pedagógica conforme previsto na 

concepção do projeto curricular e em seu desenvolvimento  como  prática e práxis”.  Faz-se 

necessário pensar no papel das TIC na desafiante tarefa de organizar o currículo integrado e 

refletir sobre transformações mútuas que podem ocorrer nas tecnologias e no currículo, ao 

aproximarmos elementos, que na realidade, fazem parte de uma única totalidade.

A análise do documento base permite vislumbrar que o mesmo abre espaço para que as 

propriedades  intrínsecas  das  TIC sejam exploradas  -  seu  potencial  de  interação,  pesquisa, 

produção e comunicação de conhecimentos - de modo que educandos, professores, gestores 

possam  construir,  colaborativamente,  o  melhor  currículo  integrado  possível,  para  aquele 

curso, naquele determinado momento histórico.  “Mudar é difícil, mas é possível” nos ensinou 

Paulo  Freire.  No  caso  aqui  investigado  trata-se  de  juntar  elementos  que  se  encontram 

historicamente separados,  mas compõem uma única totalidade:  tecnologias e  currículo,  no 

ensino médio integrado à educação profissional, no contexto da educação de jovens e adultos, 

na Rede Federal de Educação, Ciência e Tecnologia.
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3.2. INTEGRAÇÃO, CURRÍCULO E TECNOLOGIAS NO PLANO ANUAL DO CURSO 

INVESTIGADO

3.2.1. A organização do documento 

O  plano  anual  do  curso  Técnico  em  qualidade  integrado  ao  ensino  médio,  na 

modalidade educação de  jovens e  adultos,  do IFSP-SPO encontra-se organizado em nove 

tópicos. 

Logo no início, é apresentado o foco principal do curso: “o estudo da qualidade e da 

integração da área de qualidade com as diversas áreas que compõem a estrutura industrial no 

nosso país, principalmente a de desenvolvimento e projeto de produtos e processos” (IFSP, 

2009, p.2). Aborda-se a abrangência e a relevância dos temas relacionados à qualidade para a 

realidade  brasileira,  no  contexto  atual  da  globalização  e  “que  grande  parte  do  ramo  de 

empresas  e  serviços  no  Estado  de  São  Paulo  utilizam  a  Gestão  de  Qualidade e, 

consequentemente, necessitam de profissionais capacitados para tal.” (IFSP-SPO, 2009, p.3).

No segundo tópico é abordada a legislação que diz respeito ao PROEJA, disposições 

referentes  à  educação  de  jovens  e  adultos,  ao  ensino  médio,  à  educação profissional  e  à 

educação profissional técnica de nível médio e, por fim, à educação profissional e à educação 

profissional técnica de nível médio, na modalidade de educação de jovens e adultos.

O terceiro tópico trata do público a que se destina o referido curso: “para inscrever-se 

o candidato precisa ter concluído o ensino básico, antigo 1º grau, e idade mínima de 17 anos 

completos no ato da inscrição”(IFSP-SPO, 2009, p.13), sendo ofertadas 40 vagas anuais. 

Os objetivos dos cursos são elencados no quarto tópico, nos seguintes termos:

 Formar um profissional que atue gerenciando com ênfase em estratégias e 
mecanismos de melhoria permanente de atividades e processos, visando à busca da 
excelência e o aprimoramento da indústria;
 Capacitar o profissional para atuar com uma visão estratégica, que possibilite 
a  construção  do  plano  organizacional  que  atenda  às  necessidades  e  anseios  dos 
clientes internos e externos da  indústria;
 Colocar,  no  mercado  de  trabalho,  profissionais  capazes  de  utilizar 
adequadamente as ferramentas da gestão da qualidade;
 Formar um profissional comprometido com a ética nas relações humanas;
 Proporcionar que o profissional promova mudanças, construindo individual e 
coletivamente;
 Preparar o profissional para aplicar conhecimentos teórico-práticos;
 Capacitar o profissional para realizar e promover parcerias, como verdadeiro 
agente de mudanças;
 Preparar  o  profissional  para  atuar  comprometido  com  o  sucesso  da 
organização industrial;
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 Conscientizar  o  profissional  da  necessidade  e  da  importância  do 
aperfeiçoamento e da qualificação permanente (IFSP-SPO, 2009, p.13-14). 

No sexto tópico, encontram-se elencadas as competências e habilidades exigidas para 

o  acesso,  relacionadas  a  conhecimentos  básicos  relativos  à  leitura,  escrita,  matemática, 

ciências da natureza e sociedade, as quais “no ato da inscrição, os candidatos deverão saber 

que precisam possuir” (IFSP-SPO, 2009, p. 15-16). O tópico no  7 explicita que a forma de 

ingresso é por sorteio, e o oitavo trata dos “critérios de aproveitamento de conhecimentos e 

experiências anteriores, obtidos em processos formativos extraescolares”.

No nono tópico é apresentada a organização curricular do curso, estruturada em um 

conjunto de disciplinas indicadas no Quadro 4:

Quadro 4: Disciplinas do curso Técnico em qualidade integrado ao ensino médio, na 
modalidade EJA, do IFSP-SPO

Componente Curricular - 
PROFISSIONALIZANTE

Teoria / 
Prática

Número de 
Professores

Ano Carga Horária

DESENHO TÉCNICO E GEOMÉTRICO P 2 1º ano 95 horas

TECNOLOGIA DOS MATERIAIS T 1 1º e  2 º anos 75 horas

SISTEMA EMPRESARIAL E INDUSTRIAL T 1 1º ano 95 horas

GESTÃO DE PROCESSOS MECÂNICOS P 2 2º ano 95,33 horas

CONCEITOS E FERRAMENTAS DA 
QUALIDADE

T 1 2º ano 63,33 horas

GESTÃO DA QUALIDADE T 1 2º ano 63,33 horas

PRATICAS DE LABORATÓRIO P 3 3º ano 95 horas

EMPREENDEDORISMO T/P 1 3º ano 63,33 horas

CONTABILIDADE BÁSICA E CONT. DE 
CUSTOS

T 1 2º ano 47,50 horas

SOCIOLOGIA DAS ORGANIZAÇÕES T 1 3º ano 63,33 horas

LEGISLAÇÃO DA QUALIDADE, DA 
SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHADOR

T 1 3º ano 95 horas

Componente Curricular -
NÚCLEO COMUM

EDUCAÇÃO FÍSICA P 1 1º, 2º e 3º anos 190 horas

LITER. BRASILEIRA E PORTUGUESA T 1 2º e  3º anos 221,67 horas

BIOLOGIA E PROGRAMA DE SAÚDE T 1 3º ano 63,33 horas

FISICA T 1 2º e  3º anos 126,67 horas

MATEMÁTICA T 1 1º e  2º anos 158,33 horas

PROJETO CSC T 1 1º e  2º anos 158,33 horas

QUIMICA T 1 3º ano 63,33 horas

Componente Curricular -
P. DIVERSIFICADA

INGLES T 1 1º ano 63,33 horas

ARTES P 1 3º ano 63,33 horas

INFORMATICA P 2 2º ano 63,33 horas

ESTATISTICA T 1 3º ano 63,33 horas
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Fonte: Plano Anual do Curso Técnico em qualidade integrado ao ensino médio, na modalidade EJA, no campus 
investigado.

Por fim, no décimo tópico são apresentados os programas de ensino de cada disciplina, 

seguidos  pelas  especificações  das  instalações,  equipamentos,  materiais  permanentes  e  de 

consumo disponíveis e informações acerca do pessoal docente e técnico administrativo do 

campus.

3.2.2. Sobre contexto, interlocutores e dialogismo com outros discursos que perpassam o 

plano de curso

O contexto histórico de produção do plano de curso investigado, em nível macro, é o 

mesmo do documento base.  Contudo, o fato de ser um documento produzido em um dos 

campus da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica traz nuances específicas para 

o mesmo.  

Trata-se de uma instituição inaugurada em 1910 que alcançou em 2010, cerca de 4 mil 

alunos.  Em  sua  estrutura  física92,  o  IFSP-SPO  encontra-se  numa  área  de  60  mil  metros 

quadrados, sendo 15 mil metros quadrados construídos e 25 mil metros quadrados aptos a 

receber futuras instalações. Os cursos oferecidos no IFSP-SPO atendem a uma gama variada 

de  demandas  na  área  de  formação  de  técnicos  e  de  tecnólogos,  graduações  que  vão  de 

licenciaturas às engenharias, cursos de pós- graduação lato sensu e stricto sensu, em nível de 

mestrado, voltados também a distintas áreas do conhecimento, dentre os quais se situam um 

curso técnico e um curso de especialização relacionados ao segmento da educação de jovens e 

adultos (ROSTA FILHO, 2010).

Ao  entrar  em contato  com um breve  histórico  da  instituição,  chamam atenção  as 

alterações no nome da escola, que remetem a diferentes momentos das políticas federais  para 

a educação profissional.  Tais mudanças fizeram com que a escola já tenha sido denominada 

como: Escola de Aprendizes e Artífices, Liceu Industrial de São Paulo, Escola Industrial de 

São Paulo, Escola Técnica de São Paulo, Escola Técnica Federal de São Paulo (ETFSP) e 

Centro  Federal  de   Educação  Tecnológica  de  São  Paulo  (CEFET-SP).  Outra  questão  que 

92
Em 2010, eram 16 laboratórios  de Informática, 2 laboratórios  de Geografia,  um laboratório de Turismo,  6 laboratórios  de Física, 13 

laboratórios de Mecânica, 9 laboratórios de Elétrica, 6 laboratórios de Eletrônica e  Telecomunicações e 10 laboratórios de Construção Civil,  
espaços administrativos e de uso acadêmico dedicados ao atendimento de alunos e servidores,  4 salas de redação, 2 salas de desenho, 3 salas  
de projeção,  60 salas de aulas, 3 auditórios, uma biblioteca, uma pista de atletismo, um campo de futebol gramado, um campo de futebol de  
areia, 4 quadras poliesportivas, uma sala para condicionamento físico e dois vestiários – distribuídos (ROSTA FILHO, 2010).
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chama  a  atenção  é  que  em 1986,  após  23  anos  de  intervenção  militar,  foram realizadas 

eleições para a direção da instituição. Nessa gestão eleita, começou a expansão de unidades 

descentralizadas pelo Estado de São Paulo. Em 2000, a escola passou ao status de CEFET-SP 

e,  a  partir  de  então,  começou  a  oferecer  também  cursos  de  graduação  e  formação  de 

tecnólogos (ROSTA FILHO, 2010). Camargo e Vilella (2010, p.49) destacam que em 2008, o 

CEFET-SP  passa  a  IFSP,  sendo  a  proposta  presente  no  Plano  de  Desenvolvimento 

Institucional vigente (PDI-IFSP, 2009-2013)93 voltada ao “desenvolvimento social da nação, 

sem perder de vista os interesses das comunidades locais e suas inserções no mundo cada vez 

mais regido por aqueles que dominam conhecimentos tecnológicos”. 

Quanto à oferta integrada na referida instituição, a pesquisa de D'Angelo (2007) aponta 

que  a  mesma perdurou de  1965  até  1999.  A partir  de  então,  foi  extinto  o  curso  técnico 

integrado ao médio, em atendimento ao Decreto  2.208/97, sendo retomado apenas a  partir do 

Decreto  5.154/04, que se desdobrou na criação da primeira versão do PROEJA em 2005.

Rosta Filho (2010) ao resgatar, especificamente, a trajetória do PROEJA no IFSP-SPO, 

coloca que o mesmo começa ainda no contexto de CEFET-SP. O primeiro curso, criado com a 

finalidade de acatar o Decreto  5.478, de 24 de junho de 2005 (BRASIL, 2005a), foi o de 

formação  inicial  e  continuada,  na  qualificação  profissional  de  operador  de  máquinas 

operatrizes integrado ao ensino médio, com a duração de dois anos, dado histórico destacado 

no primeiro tópico do plano de curso investigado. O autor relata a insatisfação de alguns 

alunos de outros cursos e de docentes em relação ao programa e à presença dos alunos de EJA 

no  campus.  O autor  coloca  também que “após  uma sucessão  de  desacertos,  o  curso  que 

inicialmente contava com 40 alunos matriculados, terminou no final de 2007 com 8 alunos 

concluintes, uma taxa de evasão somada à reprovação de 80%” (ROSTA FILHO, 2010, p. 

132).  Em busca de reverter esse quadro, no segundo semestre de 2007, foi criado o curso 

Técnico em qualidade integrado ao ensino médio, que começou a receber alunos no início de 

2008. Como se pode observar pelo próprio nome do curso, tratava-se agora de um curso de 

nível técnico e não mais de um curso de qualificação profissional, como a primeira iniciativa:

Em relação às demandas de mercado, e observando a formação dos professores da 
área de mecânica do IFSP-  Campus São Paulo, concluíram que, para a educação 
profissional  de  jovens e  adultos,  o  melhor  que  poderíamos  oferecer  era  o curso 
técnico em qualidade. 
O  foco  principal  de  curso  é  o  estudo  da  qualidade  e  da  integração  da  área  de 
qualidade com as diversas áreas que compõem a estrutura industrial no nosso País, 
principalmente  a  de  desenvolvimento  e  projeto  de  produtos  e  processos.  A 
abrangência e a relevância desses temas para a realidade brasileira são extremamente 
significativas.  (ROSTA FILHO, 2010, p. 133-134).

93PDI-IFSP. Plano de Desenvolvimento Institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de  São Paulo. Ministério 
da Educação (2009-2013). Disponível em: <http://www.ifsp.edu.br> Acesso em: 15/03/2010.

http://www.ifsp.edu.br/
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Contudo, Rosta Filho (2010) esclarece que só a mudança do curso não foi capaz de 

resolver o problema da evasão. Sua pesquisa de mestrado teve justamente o escopo de analisar 

entrevistas realizadas junto aos alunos, buscando conhecer, dentre outros elementos, o perfil 

daqueles que frequentavam o curso em 2010 e os motivos que levaram os que desistiram do 

mesmo,  a  fazê-lo.  Quanto  às  principais  dificuldades  levantadas  pelos  alunos pesquisados: 

“45,8% responderam ter dificuldades em acompanhar alguma disciplina, 39% por cansaço 

devido  à  dupla  jornada,  e  15,3% afirmaram ser  pelo  transporte”  (p.  157).  Em relação  à 

pesquisa com os desistentes, o motivo mais recorrente foi não conseguir conciliar os estudos 

com o trabalho, o autor coloca que “a única maneira de amenizar esta situação é a adoção de 

práticas pedagógicas apropriadas para esta modalidade, e ao planejar estas práticas o fator 

desgaste/cansaço deve ser contemplado.” (p. 139).

Rosta (2010, p. 139) esclarece que a dinâmica institucional acaba não facilitando a 

qualificação e permanência dos professores para trabalhar no PROEJA: 

Para a adequação deste novo perfil docente, alguns fatores são primordiais, como, 
requalificação e adaptação, o que demanda tempo. Às vezes, quando o professor está 
adaptado a esta modalidade, é substituído por outro, fato motivado pela dinâmica do 
campus São Paulo.
No processo de atribuição de aulas temos algumas variáveis a serem levadas em 
consideração, uma delas é o período escolar do PROEJA que é anual, destoando da  
maioria  dos  outros  cursos  do  instituto,  divididos  em semestres  letivos,  fato  que 
aumenta a possibilidade de o professor ter que se readequar a um novo horário todo 
semestre,  já que o professor que atua no programa não é exclusivo deste,  e  essa 
readequação pode levar à substituição do docente no meio do ano letivo. Outro fator 
que  motiva  a  rotatividade  docente  são  as  licenças  para  capacitação  (mestrado  e 
doutorado),  e ampliação do IFSP, que desfalca o corpo docente com a criação de 
novos cargos de direção em todos campi e reitoria, vagas que são preenchidas por 
docentes  e  administrativos  que  já  possuem  algum  tempo  no  instituto.  A lacuna 
deixada é preenchida com a criação de novas vagas, mas apesar disto a velocidade de 
contratação não acompanha a de remanejamento.
Um  curso  de  especialização  lato  sensu em  Educação  Profissional  Integrada  à 
Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos é oferecido pelo 
IFSP campus São Paulo, como previsto no documento base do PROEJA, no entanto, 
a procura deste pelos professores do instituto é pequena, não devido à qualidade do 
curso  de  especialização,  mas  sim  pela  recente  carreira  docente  implantada  que 
incentiva monetária e profissionalmente os professores com os títulos de mestre e 
doutor, fazendo com que a procura destas modalidades sejam o foco dos docentes do 
IFSP. 

Na conclusão do estudo realizado por Rosta Filho (2010), são sugeridas pelo autor 

algumas ações a partir do quadro delineado tendo como subsídio as análises das entrevistas 

junto aos discentes, na perspectiva de aprimoramento na oferta do PROEJA:  

  Estudo para elaboração de um novo curso que atenda ao perfil do aluno do 

programa, voltado ao setor de prestação de serviços;

 Trabalho de divulgação mais consistente para que os ingressantes conheçam 

pormenores sobre o Instituto e os componentes curriculares oferecidos;
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 Investimentos em cursos de formação continuada para o corpo docente;

 Revisão na rotatividade docente na atribuição de aulas “pois não há como criar 

um quadro especializado na educação de jovens e adultos no instituto se não se fixarem os 

docentes nesta modalidade de ensino” (ROSTA FILHO, 2010, p. 159);

 Revisão de conteúdos “no início do curso ou no tempo que o professor julgar 

necessário” (ROSTA FILHO, 2010, p.  159),  a  fim de buscar  superar  a dificuldade que os 

alunos  têm  em  acompanhar  alguma  disciplina  que  necessite  de  pré-requisitos  do  ensino 

anterior ao médio; 

 Um “trabalho sistemático na avaliação do programa do Instituto, procurando 

assim criar um ciclo de melhorias (ROSTA FI LHO, 2010, p. 160)”.

Tais  encaminhamentos  sugeridos  pelo  autor  oferecem  elementos  importantes  para 

situar a pesquisadora diante do histórico do curso, os desafios, necessidades e sugestões de 

encaminhamentos já levantados na investigação anterior. 

Quanto aos  interlocutores que perpassam o plano anual do curso, percebe-se que o 

plano anual do curso se remonta aos proponentes  do programa, quase que em resposta,  à 

atenção  que  o  documento  base  dirige  aos  interlocutores  da  rede  federal.  Ao  iniciar  o 

documento, coloca-se que diante do decreto federal que “revela a decisão governamental de 

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

médio” (IFSP-SPO, 2009, p. 2), a instituição “optou por implementar esse programa em 2006, 

por considerá-lo um desafio pedagógico e político que deve ser prontamente assumido pelas 

instituições”,  ao  entender  que  “o  desenvolvimento  do  país  só  será  efetivo  se promover  a 

justiça social também pela democratização do acesso aos cursos de nível médio e de formação 

profissional”  (IFSP-SPO,  2009,  p.  2).  A instituição  salienta,  portanto,  que implementou o 

PROEJA desde a primeira convocação governamental e compreende o caráter político e social 

da iniciativa.

Quanto  ao  dialogismo com outros  discursos,  o  plano pesquisado faz  referência  ao 

decreto federal que cria o PROEJA (BRASIL, 2006) e aos parágrafos da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional 9394 (BRASIL, 1996) referentes à EJA, ao ensino médio e à 

educação  profissional.  O  plano  apresenta-se  em  consonância  com  as  disposições  legais 

referentes a cada uma das vertentes anteriormente citadas, que se encontravam vigentes no 

momento  da  produção  do  plano  de  curso:  as  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  para  a 

Educação de Jovens e Adultos (BRASIL/CEB, 2000);  as  Diretrizes Curriculares Nacionais 

para o Ensino Médio (BRASIL/CEB, 1998) e  as  Diretrizes Curriculares  para a  Educação 
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Profissional de Nível Técnico (BRASIL/CEB, 1999). Diferentemente do documento base, os 

objetivos apresentados para o curso voltam-se à  formação profissional em atendimento às 

demandas  do  mercado,  sem  referências  explícitas  à  operacionalização  dos  princípios  do 

currículo integrado.

Realizada esta breve contextualização do cenário investigado, considerações acerca do 

contexto  e  dialogismos  entre  interlocutores  e  discursos  que  perpassam  o  plano  de  curso 

investigado,  passa-se  aos  mapeamentos  e  análises  sobre  como  integração,  currículo e 

tecnologias encontram-se presentes no mesmo.

3.2.3. As temáticas mais recorrentes 

            A visualização propiciada pelo mapa de nuvens

Os mesmos procedimentos e padrões de configuração, descritos no tópico 3.1.3. foram 

utilizados para a submissão do plano anual de curso ao programa gerador do mapa de nuvens, 

com a obtenção do seguinte resultado:

Figura 9: Mapa de nuvens do plano anual do curso investigado.

O mapa  revela  que  a  palavra  mais  recorrente  no  plano  anual  de  curso  é  também 

educação,  repetindo  o  que  se  observou  ao  mapear  dessa  forma  o  documento  base.   As 
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palavras que recebem destaque semelhante ao da palavra educação são profissional, ensino,  

médio, técnico, qualidade - termos-chave relacionados ao propósito do curso.

Quanto  ao  destaque  gráfico  dado  pelo  mapa  de  nuvens  às  palavras  integração, 

currículo e tecnologias da informação e comunicação, indica a presença de termos afins, tais 

como:  integrado,  curricular,  curriculares,  integrado  e tecnologia,  o  que  significa  que  se  

encontram dentre as 150 palavras mais citadas. 

3.2.4. A referência à Integração no plano de curso

Conforme realizado com o documento  base, o termo  integração  foi  submetido  ao 

programa  de  criação  do  mapa  de  árvore  de  palavras,  para  verificar  em  que  trechos  do 

documento a palavra foi inserida e se, de algum modo, encontrava-se associada à expressão 

integração das tecnologias da informação e comunicação ao currículo. A Figura 10 apresenta 

a página inicial do mapa de árvore de palavras que se pôde obter para o termo Integração94. 

 

94 A partir de o que o mapa de árvores revelava, retornava-se ao documento base em formato digital.
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Figura 10: Mapa de árvore de palavras, com destaque a integração, no plano anual do curso 
pesquisado.

Foram identificadas cinco ocorrências do termo integração. Tal como no documento 

base, a integração da educação profissional com ensino médio, na modalidade de educação 

de jovens e adultos, é o registro mais recorrente, aparecendo numa ocasião o esclarecimento 

de que o curso se destina a quem concluiu o ensino fundamental. Referências à Integração da 

área da Qualidade “às diversas áreas que compõem a estrutura industrial de nosso país” e à 

integração escola-empresa  que  remetem ao destaque que  o plano dá  à  preparação para  o 

mundo do trabalho. 

Análise dialógica de excerto relativo à palavra Integração

 Para  a  compreensão  da  visão  do  documento  em relação  à  palavra  integração,  foi 

escolhido um excerto, considerado como o mais significativo para a compreensão da visão e 

da defesa que se faz no documento base acerca da importância de integração como proposta 

inerente ao Programa:
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Excerto relativo à concepção de integração presente no 
plano de curso

Aspectos que se destacam

“O Programa de Integração da Educação Profissional de  
Nível  Técnica  de  Nível  Médio  ao  Ensino  Médio  na  
Modalidade  Educação  Profissional  de  Jovens  e  Adultos  
(PROEJA), originário do Decreto nº. 5.478, de 24 de junho  
de  2005,  revela  a  decisão  governamental  de  atender  à  
demanda  de  jovens  e  adultos  pela  oferta  de  educação  
profissional técnica de nível médio, da qual, em geral, são  
excluídos,  bem  como,  em  muitas  situações,  do  próprio  
ensino médio (IFSP, 2009, p.1).

Parágrafo inicial do plano anual de curso. 
Referência  ao  decreto  de  2005,  originário  do 
PROEJA e à situação de exclusão vivida pelos 
educandos da EJA, não só em relação ao ensino 
técnico,  mas  também  em  relação  ao  ensino 
médio.

Como colocado anteriormente, o plano anual se reporta ao decreto originário e demais 

legislações  e  disposições  referentes  ao ensino médio,  à  educação de jovens e  adultos  e  à 

educação profissional que precisam ser observadas quando se trata  do PROEJA, já que o 

programa se encontra, justamente, na intersecção destes três  loci do sistema educacional. A 

leitura do documento deixa transparecer  que a  instituição implementou o programa desde 

2006, “por considerá-lo um desafio pedagógico e político que deve ser prontamente assumido 

pelas instituições”, pois “o desenvolvimento do país só será efetivo se promover a justiça 

social  também pela  democratização  do  acesso  aos  cursos  de  nível  médio  e  de  formação 

profissional” (IFSP-SPO, 2009, p.  2). Contudo, como se pode ver a seguir,  tal  concepção 

acaba não se traduzindo num operacionalização da proposta de currículo integrado no plano 

de curso pesquisado.

3.2.5. A visão de Currículo presente no plano anual do curso

O mapa de árvore tendo como raiz a palavra currículo permite a seguinte visualização:
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Figura 11: Mapa de árvore de palavras com destaque a currículo no plano anual do curso pesquisado.

 Chama  atenção  a  ausência  da  expressão  currículo  integrado.  Tal  ausência  é 

compreensível  considerando  que,  embora  o  documento  base  do  PROEJA apresentasse  tal 

diretriz, a mesma não era o mote das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Médio 

(BRASIL/CEB,  1998) e  as  Diretrizes  Curriculares  para a  Educação Profissional  de  Nível 

Técnico (BRASIL/CEB, 1999) vigentes no momento da produção do plano, as quais foram 

aprovadas em consonância com  o Decreto 2208 (BRASIL, 1997), que separou a educação 

profissional do ensino médio,  prescrevendo a organização de um currículo modular e,  em 

nenhum aspecto, um currículo integrado. 

A Figura 11 permite visualizar duas referências a currículo: a primeira é a que mais se 

afina à concepção de currículo presente no documento base, enquanto a segunda relaciona o 

currículo à certificação.

Análise dialógica de excerto relativo à palavra Currículo

O excerto do plano de curso abaixo apresenta o currículo como espaço em que se 
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destacam  diversas  áreas  do  conhecimento,  as  quais  devem  voltar-se  ao  acesso  do 

conhecimento e ao exercício da cidadania:

Excerto relativo a  currículo  no plano anual do curso Aspectos que se destacam

O currículo do ensino destacará a educação tecnológica básica,  
a compreensão do significado da ciência, das letras e das artes;  
o  processo  histórico  de  transformação  da  sociedade  e  da  
cultura;  a  língua  portuguesa  como  instrumento  de  
comunicação, acesso ao conhecimento e exercício da cidadania,  
adotará metodologias de ensino e de avaliação que estimulem a  
iniciativa  dos  estudantes  e  poderá  contar  com uma segunda  
língua,  em  caráter  optativo,  dentro  das  disponibilidades  da  
instituição (IFSP, 2009, p. 7-8).

Concepção  de  currículo  que  se  dispõe  a 
trabalhar propostas de educação tecnológica, 
construção de significados acerca da ciência, 
letras  e  artes,  acesso  ao  conhecimento  e 
exercício da cidadania.

 O fato de as disciplinas pertencerem aos diversos campos do saber já produz uma 

diferença no desenvolvimento do curso. Contudo, não há referência,  ao longo do plano, à 

operacionalização de trabalho integrado das áreas técnica e da chamada cultura geral.

3.2.6. Como o plano de curso se refere às Tecnologias 

O plano anual destaca uma única vez a palavra “tecnologias”, no plural, referindo-se a 

um dos quesitos esperado daqueles que se candidatavam ao curso: “reconhecer o papel das 

tecnologias, da informação, da comunicação e dos transportes na organização social”.
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Figura  12:  Mapa  de  árvore  de  palavras  com  destaque  a  tecnologias no  plano  anual  do  curso 
pesquisado.

Ao procurar por termos afins, tais como – “Tecnologia” e “Informática”, também não 

foram encontradas  expressões  que  especificassem o  uso  das  tecnologias  da  informação  e 

comunicação no currículo, exceto a menção, na disciplina Informática, “ao conhecimento de 

conceitos básicos de Informática e de utilização dos softwares do pacote Office” (IFSP-SPO, 

2009,  p.51),  voltados,  portanto,  ao  ensino  de  Informática,  à  instrumentalização  e  não  à 

perspectiva de integração da TIC ao currículo, a partir da qual procurava trabalhar.

Terminada  esta  etapa  de  análise  documental,  passa-se  à  apresentação  e  análise  da 

segunda etapa de interação junto aos sujeitos da pesquisa.
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4. ANÁLISE DA INTERAÇÃO COM OS SUJEITOS DA PESQUISA

Foram desenvolvidos os dois sistemas de atividade mencionados no terceiro capítulo, 

Acompanhamento  da  disciplina  Informática  e  sessões  reflexivas  junto  ao  professor  

responsável pela disciplina e Sessões reflexivas junto a docentes que atuam no curso Técnico  

em Qualidade integrado ao Ensino Médio - no curso do PROEJA, oferecido no IFSP-SPO. 

A seguir, estão desenvolvidas as  descrições dos processos vivenciados e as análises 

dos resultados obtidos a partir  dos sistemas de atividade articulados em torno do objetivo 

geral  da  pesquisa  -  contribuir  para  identificar  caminhos  para  a  utilização  do  potencial 

estratégico das TIC no curso investigado, tendo em vista a construção do currículo integrado. 

Optou-se pelo uso do narrador em primeira pessoa, ora do singular ora do plural,  devido ao 

próprio caráter interlocutivo e de interação junto aos sujeitos participantes da pesquisa.

4.1. ACOMPANHAMENTO DA DISCIPLINA INFORMÁTICA E SESSÕES REFLEXIVAS 

JUNTO AO PROFESSOR RESPONSÁVEL PELA DISCIPLINA 

Após o retorno do Fórum regional de pesquisas e experiências em PROEJA Minas & 

São  Paulo,  em setembro  de  2010,  dei  continuidade  aos  contatos  com  o  coordenador  do 

PROEJA.  Ele  me  comunicou  que  o  professor  que  havia  ministrado  a  disciplina  de 

Informática, no segundo semestre daquele ano, aceitara o convite para assumi-la novamente 

em 2011 e participar da pesquisa a ser realizada. O coordenador colocou que o professor tinha 

uma proposta, que lhe parecia bastante interessante, de proporcionar aos alunos do PROEJA o 

contato com dois sistemas operacionais - Windows e Linux- e que eu poderia, já naquele final 

de ano, conversar com o referido professor. Pude situar que tanto o coordenador do curso 

PROEJA, quanto o professor eram da área de Mecânica, a qual assumiu a implementação e o 

desenvolvimento dos cursos PROEJA no campus São Paulo, desde o seu início.  

Foram  realizados  três  encontros  no  final  do  ano  de  2010,  sendo  que  nessas 

oportunidades foi possível acompanhar as aulas de Informática. Os dois primeiros encontros 

foram  destinados  a  estabelecer  os  primeiros  contatos  com  o  professor,  e  o  terceiro, 

caracterizou-se,  propriamente,  como  uma sessão  reflexiva  acerca  dos  sentidos  iniciais  do 

professor em relação ao trabalho a ser desenvolvido na disciplina Informática.  

Durante a primeira sessão reflexiva, em que houve a participação do coordenador do 

PROEJA, apresentei a ambos a proposta da pesquisa e o meu propósito de acompanhar as 
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aulas de Informática e construir, junto ao professor, novos significados sobre o papel das TIC 

no PROEJA. Como mencionado anteriormente, não havia ainda clareza  se e  como se daria 

um segundo sistema de atividade, delineado a partir da expansão do primeiro sistema.

Antes de passar aos sentidos iniciais  apresentados pelo docente para o trabalho na 

disciplina, esclareço três pontos relativos a esse percurso inicial no IFSP-SPO. O primeiro é 

que, nesse início, eu supunha que a construção de novos significados sobre a presença das TIC 

no currículo do curso nos levaria a estabelecer intercâmbios, no semestre seguinte, com os 

outros  professores,  possivelmente  de  outros  dois  campi  do  IFSP  que  oferecem  cursos 

PROEJA  que  integram  o  ensino  médio  a  cursos  técnicos  –  Cubatão  e  Sertãozinho. 

Vislumbrava  que  o  potencial  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação  poderia  ser 

utilizado para promover interações de professores e alunos, nas quais poderiam compartilhar 

experiências curriculares significativas desenvolvidas em cada campus, criando, por sua vez, 

uma  nova  experiência  significativa  por  meio  de  diálogo  em  encontros  virtuais.   Nesta 

perspectiva, em 2010, paralelamente aos primeiros contatos com o professor de Informática 

do  campus São Paulo,  dei continuidade aos contatos estabelecidos no Fórum Regional de 

Pesquisas e Experiências em PROEJA Minas & São Paulo com os professores de Cubatão e 

Sertãozinho. Vislumbrava que poderíamos promover intercâmbios síncronos ou assíncronos 

entre  professores  do  PROEJA  que  aceitassem  participar  do  processo.  Contudo,  o 

acompanhamento  do  desenvolvimento  da  proposta  da  disciplina  no  campus  São  Paulo 

apontou para a expansão da atividade no sentido de buscar promover situações de intercâmbio 

dos próprios professores deste campus.

  Um segundo ponto de destaque é que frequentar o IFSP-SPO foi importante para 

conhecer melhor o contexto institucional em que se encontra o referido curso.  No primeiro 

bimestre  de  2011,  participei  das  aulas  de  Informática  às  terças  e  quintas,  e  no  segundo 

bimestre, frequentei semanal ou quinzenalmente as aulas. Em nossas idas às salas de aula e 

vindas das mesmas, tive oportunidade de conversar com muitos professores sobre os assuntos 

mais diversos e ouvi-los falar do dia a dia do Instituto. O professor responsável pela disciplina 

Informática  convidou-me  para  participar  da  aula  inaugural  do  PROEJA,  na  qual  tive  a 

oportunidade de apresentar o objetivo geral da pesquisa aos alunos e professores do curso que 

estavam presentes. Naquela circunstância, fui apresentada ao novo coordenador do PROEJA, 

dado que o coordenador que eu havia conhecido em 2010 conseguira a transferência solicitada 

para um  campus no interior  do Estado.  No segundo semestre,  também estive semanal  ou 

quinzenalmente na instituição para realizar as entrevistas junto aos demais docentes do curso.

Um terceiro  esclarecimento  necessário  é  que,  após  as  primeiras  aulas,  soube  que 
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haveria  a  presença  de  um  segundo  professor  de  Informática  às  terças-feiras,  dada  a 

possibilidade  de  dupla  docência  existente  na  disciplina,  ou seja,  dois  professores  atuando 

numa mesma aula. Contudo, por questões de horário dos professores da área de Informática, 

só seria possível,  naquele semestre,  contemplar a dupla docência nas aulas de Informática 

apenas  em uma das  duas  aulas  semanais.   Junto  a  esse  segundo professor  da  disciplina, 

ocorreu um contato mais restrito só no momento das aulas do primeiro bimestre, já que minha 

participação no segundo bimestre acontecia no dia em que ele não estava na aula. A referência 

que faço à participação dele no texto consta como segundo professor (Prof. 2). Ele apoiava o 

trabalho coordenado pelo primeiro, a quem chamarei apenas de professor (Prof.), ou professor 

responsável pela disciplina. Já a minha presença será precedida de Pesq., isto é, pesquisadora.

Como anunciado no capítulo teórico-metodológico, o objetivo do primeiro sistema de 

atividade  era  criar  um  contexto  crítico  colaborativo  junto  ao  professor  responsável  pela 

disciplina Informática, com o intuito de conhecer os sentidos iniciais acerca do trabalho a ser 

realizado e compartilhar novos significados em relação ao mesmo.  Os subtópicos a seguir, 

encontram-se  organizados  a  partir  da  cronologia  do  trabalho,  na  busca  de  responder  às 

questões que operacionalizavam esse sistema de atividade: 

- Quais os sentidos iniciais apontados pelo professor de Informática para o trabalho a 

ser desenvolvido na disciplina?

- Quais os significados que puderam ser construídos ao longo do processo acerca do 

trabalho a ser desenvolvido?

Desse modo, o subtópico 4.1.1. é dedicado a responder à primeira pergunta, voltada 

aos sentidos iniciais do docente em relação ao trabalho a ser realizado na disciplina.  Os 

subtópicos seguintes, de 4.1.2 a 4.1.7., são dedicados a responder à segunda questão, voltada 

aos significados que puderam ser compartilhados a partir do acompanhamento da disciplina.  

Como o trabalho realizado no primeiro semestre  realizou-se em torno de três  propostas  - 

Apresentação dos elementos que compõem e garantem o funcionamento do computador, a 

Organização dos  pen drives e  a  Produção de apresentação de  slides –  há  um subtópico 

descritivo voltado à apresentação de cada uma das referidas propostas, sempre seguido de um 

subtópico dedicado à apresentação e análise dos significados que compartilhados a partir de 

cada uma.   As sessões reflexivas já se constituíram em momentos de análise do currículo 

vivenciado; e a redação final dos resultados da pesquisa constituiu-se em momento de análise  

das análises realizadas durante o processo.
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4.1.1.  Os sentidos iniciais  apresentados pelo professor em relação ao trabalho com a 

disciplina Informática

A fim de compreender criticamente os sentidos iniciais do docente acerca do trabalho, 

também considerei a gravação da primeira sessão reflexiva e as anotações feitas no diário de 

bordo, relativas à primeira aula da disciplina em 2011, situação em que o professor apresentou 

aos alunos, de forma sintética, a sua proposta. 

Pude identificar cinco sentidos iniciais conferidos pelo professor ao trabalho que seria 

realizado na disciplina Informática, abordados nos subtópicos a seguir:

 Ensinar sobre organização da informação, aplicativos básicos, Windows e Linux

 Formar um “cozinheiro” e não um executor de receita

 Promover o acesso à Internet é insuficiente: faz-se necessário cultivar uma atitude  

crítico-reflexiva diante da mesma e aprender a organizar a informação pesquisada

 Aprender a processar a informação de modo a poder se relacionar politicamente  

no mundo do trabalho

 Avaliar o percurso dos alunos e não apenas o resultado final

Ensinar sobre organização da informação, aplicativos básicos, Windows e Linux

O sentido  apresentado pelo professor  para o trabalho a  ser  realizado na disciplina 

Informática gravitava em torno de três conteúdos: primeiro, organizar a informação; segundo, 

conhecer aplicativos básicos;  terceiro, oportunizar o contato com dois sistemas operacionais  

– Windows e Linux. O professor falou sobre esse mote do trabalho durante as conversas que 

tivemos em 2010 e, na primeira aula da disciplina em 2011, apresentou uma síntese do seu 

plano de trabalho aos alunos, como pode ser verificado no excerto a seguir:

Registro de bordo - Aula nº 1 Aspectos que se destacam

Ele  disse  que  o  conteúdo  da  disciplina  seria  aprender  “a  guardar  a 
informação,  buscar  a  informação  e  resgatar  a  informação”.  E  fez  no 
quadro de giz, as seguintes anotações:

 Guardar a informação – como funciona
 Buscar a informação – mecanismo de busca
 Resgatar a informação – como eu organizo

Disse aos alunos que, no PROEJA, havia o pessoal com a dificuldade 
básica. Disse também que a Internet era o último passo, pois acabava se 
tornando um elemento de entretenimento. 
Uma aluna presente concordou com o professor e disse que tinha que 
começar do básico mesmo.
O professor continuou dizendo que depois do conteúdo básico, viria o 
conteúdo  prático.  Nesse  momento,  fez  anotações  sobre  o  que  seria  o 
conteúdo prático:

Apresenta  o  primeiro  conteúdo 
básico da disciplina.

Ele fala da dificuldade dos alunos, 
(apoiado  em  sua  experiência  no 
semestre  anterior)  e  que a Internet 
seria o último passo.
Uma  aluna  se  manifesta 
espontaneamente,  concordando que 
tinham que começar do básico.
O  professor  coloca  que  depois  do 
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 Editor de texto
 Apresentações
 Planilha eletrônica

Em  relação  ao  conteúdo  Apresentações,  uma  aluna  se  pronunciou 
dizendo que no ano anterior  tiveram que fazer uma apresentação para 
uma disciplina e que houve muita dificuldade […].
O  professor  continuou  a  explicação  sobre  o  conteúdo  da  disciplina, 
explicando  que  trabalhariam com duas  ferramentas  Windows  e  Linux, 
dois  sistemas  operacionais.  E  escreveu  na  lousa,  os  nomes  dos  dois 
sistemas.
Ele  disse  que  seria  mais  fácil  dar  uma  apostila  com  sequência  de 
comandos,  mas  como  os  fabricantes  vivem  fazendo  modificações,  se 
mudasse alguma coisa, os alunos logo se perderiam. Explicou que o seu 
objetivo era que eles conhecessem tanto o Windows quanto o Linux, para 
que pudessem ter autonomia com os dois sistemas operacionais.

conteúdo básico viria o prático.

Uma aluna se refere à  necessidade 
de  aprender  a  fazer  apresentações 
em slides.

O  professor  fala  do  trabalho  com 
dois sistemas operacionais.

Pelas  conversas  anteriores,  havia  ficado  claro  que  a  organização  da  informação 

pretendida  passava  por  aprender  a  salvar  corretamente  documentos  em  determinados 

diretórios, dentro de pastas e subpastas criadas pelos alunos para este fim. Deveriam conseguir 

resgatar essa informação com facilidade quando desejado, pois isso seria requerido em sua 

atuação profissional. A fala de que a Internet seria o último passo também chama a atenção. 

Em momentos anteriores, o professor já havia colocado que o acesso à Internet, muitas vezes, 

acabava  levando  só  ao  entretenimento,  se  não  estivesse  acompanhado  da  organização  da 

informação pesquisada, o que considerava prioritário.

Em relação ao conteúdo prático mencionado –  editor de texto,  de apresentações e  

planilha eletrônica – tratava de oportunizar aos alunos o desenvolvimento de maior fluência 

na utilização de tais aplicativos. A utilização dos aplicativos era algo solicitado em outras 

disciplinas  do  próprio  curso,  como  acenado  pela  fala  da  aluna  que  teve  dificuldade  em 

produzir uma apresentação em slides, no primeiro ano do curso. 

Em relação ao terceiro conteúdo – contato com Windows e Linux – o objetivo era que 

os  conhecimentos  dos  alunos  tivessem desenvoltura  para  trabalhar  os  aplicativos  básicos 

abordados, tanto num como noutro sistema operacional. 

Ao  observar  a  fala  do  professor,   poder-se-ia  pensar  que  seu  trabalho  se  daria, 

exclusivamente,  na linha de ensino  de informática (ALMEIDA, M. E.,  2000b),  em que a 

Informática  é,  de  fato,  o  objeto  de  estudos.  Há  uma  questão  de  ordem  curricular  que 

impulsiona nessa direção: o nome da disciplina.  Contudo, pelas conversas que tivemos antes 

dessa  primeira  aula  em 2011,  pude perceber  que  os  objetivos  do  professor  em relação à 

disciplina apontavam para questões que iam além do ensino de informática, como pode ser 

verificado a seguir. 



 198

 Formar um “cozinheiro” e não um executor de receita 

A comparação  feita  pelo  professor,  durante  as  conversas  iniciais,  de  que  desejava 

formar um cozinheiro, não apenas um executor de uma receita de bolo revela um dos sentidos 

que se conferia, desde o início, ao trabalho a ser realizado: que o saber fazer fosse apoiado 

num  saber de  maior  profundidade,  ou  seja,  que  os  conhecimentos  de  Informática  não se 

restringissem ao saber acionar comandos...

Sessão reflexiva nº 1 Aspectos que se destacam

Prof.- “Se você vai escrever uma receita de bolo, o que vai sair 
dali, o quê? Bolo! Ao passo que se você descrever cada um dos 
elementos, você pode se tornar um cozinheiro e esse é o nosso 
objetivo.  Nós  não  temos  que  fazer  um  cara  que  faça  um 
determinado tipo de bolo,  ele tem que ser um cozinheiro.  E 
esse cozinheiro, ele tem que saber as diferenças, ele tem que 
conhecer as nuanças. Então a diversificação de programas, pra 
mim, ela pega, ela vem nesse sentido”.

Pesq.- “Interessante...”

O  professor  lança  mão  de  uma  comparação 
para explicar o trabalho que pretende realizar 
na  disciplina,  referindo-se,  neste  trecho  da 
conversa,  ao  trabalho  com  dois  sistemas 
operacionais.

Demonstro  empatia  com  a  proposta  do 
professor.

Quando o professor fala, neste trecho, de diversificação de programas, ele se refere ao 

trabalho com os sistemas operacionais Windows e Linux, sentido ao qual fui apresentada, antes 

mesmo  de  conhecê-lo,  quando  o  coordenador  do  PROEJA me  falou  do  trabalho  que  o 

professor pretendia realizar.  Em conversas informais realizadas ao final das aulas, o professor 

destacou que,  no mercado de trabalho,  os  alunos encontrarão tanto o sistema operacional 

Windows quanto  o  Linux -  e  que  seria  extremamente  interessante  que  os  alunos  não  se 

fixassem apenas num deles. Em sua opinião, como eles estão começando na Informática e não 

se encontram “apegados” nem a um nem a outro, seria até mais fácil apresentar um e outro 

sistema, de modo que os alunos se familiarizassem com suas semelhanças e diferenças.

A proposta de o professor formar um cozinheiro e não um executor de receita de bolo, 

remeteu- me à defesa de um trabalho com as TIC voltado ao letramento95 digital (ALMEIDA, 

M. E. 2005; VALENTE, 2005).  Nessa perspectiva, o aluno deve não se restringir ao papel “de 

um mero apertador de botão (alfabetizado digital), mas ser capaz de usar essas tecnologias em 

práticas  sociais”  (ALMEIDA,  M.  E.;  VALENTE,  2011,  p.  23).   O  professor  demonstra 

interesse em proporcionar aos educandos conhecimentos de Informática capazes de ajudá-los 

a se situar e agir  com autonomia,  em diferentes realidades presentes na sua vida social  e 

profissional.

Continuando a reflexão sobre formar o cozinheiro, o professor fala sobre a importância 

de  aprenderem a  organizar  a  informação,  pois  não  adianta  apenas  saber  como salvar  um 

95
O conceito de letramento chega ao Brasil, na década de 80, buscando explicitar a necessidade de que as pessoas além de alfabetizadas 

(apropriação do código alfabético), fossem capazes de utilizar a leitura e a escrita em nas situações reais do cotidiano, que demandam tal  
utilização (SOARES, 2003).



 199

documento...

Sessão reflexiva nº 1 Aspectos que se destacam

Prof.-  “Você  não tem que pegar  e  dar  aquela  questão,  dar 
aquela receita de bolo. Outra coisa que nós temos dificuldade 
é em entender que o nível de conhecimento deles é totalmente 
diferente do que você normalmente vê aqui com alunos que 
estamos  em  contato.  Então,  por  exemplo,  o  que  pra  nós  é 
elementar você guardar a informação através de diretórios, de 
rotinas e de subdiretórios, pra eles nunca foi apresentado, essa 
estruturação da informação não tá feita. Então...”

Pesq.- “E hoje aquele aluno ele já estava aplicando feliz: “Ah, 
as coisas do meu irmão misturadas com as minhas... Ele falou 
para mim no final:  “Hoje eu aprendi uma coisa que eu vou 
usar!”

Prof.-  “Então,  isso  é  uma  coisa  diferente.  Esta  questão  de 
mostrar como estruturar a informação, nós aprendemos é por 
perder a informação, que nós devemos organizá-la e mantê-la 
estruturada. Nós passamos por essa fase. Então, nós temos que 
ensinar para eles como não perder a informação. Vai acontecer 
a  perda  da  informação?  Vai!  Mas  eles  vão  saber  com 
ferramentas básicas como se estruturar...” 

Demonstro  empatia  com  a  proposta  do 
professor.

O professor exemplifica o que entende ser “não 
dar receita de bolo”.

Tomo  a  palavra,  para  expressar  que 
identificava  uma  situação  observada  na  aula 
que entendia ir ao encontro das concepções do 
professor.

O  professor  demonstra  entender  seu  papel 
como  aquele  que  ensina,  mostra,  indica  o 
caminho.

O professor revela a preocupação de ensinar os alunos do PROEJA a “estruturar a 

informação". Argumentava que, como “nós já passamos por essa fase”, comumente, esquece 

que  isso  é  uma  dificuldade  para  quem  está  iniciando.  Segundo  o  professor,  sem  essa 

aprendizagem, é possível ter muitos documentos salvos, mas sem que se consiga recuperar as 

informações armazenadas, devido a uma falta de ordenamento lógico das pastas e subpastas, 

aliada  à  dificuldade  de salvar  os  documentos  onde se  deseja.  Percebe-se que o professor 

mostra-se, por vezes, bastante centrado no papel de ensinar, mostrar caminhos, para que não 

se  percam  informações,  mas  paradoxalmente,  ele  reconhece  que  “só  aprendemos  é  [a 

estruturar  a  informação]  por  perder  a  informação”.  Aqui  aparece  uma  questão  bastante 

emblemática do fenômeno educativo: como professores, educadores, já conhecemos alguns 

caminhos,  e  tendemos  a  poupar  os  aprendizes  de  perdas  sofridas  quando  nós  mesmos 

construímos determinados conhecimentos. Então, até que ponto ensinar, até que ponto deixar 

o educando descobrir? Como poderá ser verificada na sequência do trabalho, essa questão da 

“condução” do aluno e de um trabalho voltado para a sua autonomia será tema das sessões 

reflexivas seguintes.

 Almeida, M. E. (2004), ao refletir sobre a relação entre aprendizagem e ensino no 

contexto  do  trabalho  com novas  tecnologias  na  educação,  retoma a  afirmação  de  Zabala 

(1998, p. 38) em que “o papel ativo e protagonista do aluno não se contrapõe à necessidade de 

um papel igualmente ativo por parte do educador”.  Segundo a autora,  a grande questão é 

desenvolver “um ambiente desafiador e colaborativo”,  em que o professor possa observar 
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ativamente seus alunos e criar “condições desequilibradoras” que ajude aos alunos “a acionar 

seus  conhecimentos  prévios”,  considerando  os  desafios  emergentes  naquela  determinada 

situação (ALMEIDA, M. E., 2004, p. 57). “Eles vão saber com as ferramentas básicas como 

se estruturar” - conclui o professor de Informática, o que parece apontar que, se o ensino não 

culminar numa postura ativa do aluno, a aprendizagem não ocorrerá.

Por fim, no trecho acima, do ponto de vista da conversação entabulada e dos objetivos 

da pesquisa crítico-colaborativa, percebe-se que tenho uma atuação mais colaborativa. Tomo a 

palavra para valorizar uma situação que havia observado em sala de aula de um aluno que, 

após ter ouvido as orientações do professor sobre como organizar a informação, conseguiu 

utilizá-las para organizar o seu pen drive, que tinha sido usado por seu irmão e estava todo 

desorganizado. Destaco o exemplo porque ele vai ao encontro de um sentido que o professor 

conferia  ao trabalho a  ser realizado na disciplina e  que eu considerava pertinente por  ter 

resultado  numa  atividade  reflexiva  culminando  no  uso do  conhecimento  adquirido  numa 

prática  social,  portanto,  uma  atividade  que  se  encaminhou  na  perspectiva  do  letramento 

digital.

 Promover o acesso à Internet é insuficiente: faz-se necessário cultivar uma atitude  

crítica e reflexiva diante da mesma 

Na primeira aula, há uma fala instigante em que o professor diz aos alunos que “a 

Internet seria o último passo, pois acabava se tornando um entretenimento”. O trecho a seguir 

é elucidativo para se compreender os sentidos iniciais do professor acerca do trabalho a ser 

realizado em relação à Internet e também em outros cursos oferecidos no Instituto. Chama 

atenção  a  postura  do  professor  ao  reconhecer  que  a  Internet  democratiza  o  acesso  à 

Informação,  mas  que  apenas  acessar  os  conteúdos  disponíveis  na  rede  não  basta:  faz-se 

necessário  que  professores  e  alunos,  não  só  do  PROEJA,  cultivem uma atitude  crítica  e 

reflexiva diante da rede mundial de computadores: 

Sessão reflexiva nº 1 Aspectos que se destacam

Prof.-  “O  acesso  a  Internet  é  o  acesso  à  informação.  É  a 
democratização da informação. Hoje eu posso pegar, se eu der 
a  ementa  pra  o  aluno,  da  minha  aula,  e  ele  digitar  lá  na 
Internet, ele tem todos os conteúdos do que era antigamente. 
Antigamente  o  professor  tinha  o  livro,  abria  no  capítulo  e 
começava a passar a matéria. Você... ler o livro, era difícil de 
você  aprender  a  matéria.  Hoje  você  tem  tanto  material 
explicando, que o aluno tem condições de antecipar a sua aula. 
Então resta saber, o que você vai conseguir fazer da sua aula? 
E hoje essa é uma dificuldade dos professores com a Internet.  
Hoje não é mais tanto você mostrar a informação, mas  o uso  
da informação, a aplicação”. 

O professor discorda que o mais importante seja 
passar para os alunos o acesso à Internet.

Ele considera  que  a  Internet  provoca  a 
necessidade de o professor questionar o trabalho 
de um professor que só mostra a informação...
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O professor  considera  que  o  acesso  à  Internet  tem exigido  mudanças  no  trabalho 

docente,  colocando  em  xeque  a  aula  em  que  o  professor  se  limita  apenas  a  mostrar 

informações,  o  que  vem  ao  encontro  dos  estudos  realizados  na  área  de  tecnologias  na 

Educação,  desde  as  primeiras  utilizações  da  Internet  em  contexto  educacional  (PAPERT, 

2008). Como pode ser observado no excerto acima citado, o professor coloca que “hoje não é 

mais tanto você mostrar a informação, mas o uso da informação, a aplicação” (grifo nosso). 

O Saber e o saber fazer novamente aparecem juntos na fala do docente. Segundo o professor, 

a Internet pode ser fonte de muitas informações, mas a sua aplicação, o desejado, seria fruto 

do trabalho realizado entre professor e alunos acerca das implicações daquele conhecimento 

na prática. 

Na fala do docente - em que se revela preocupado em formar um cozinheiro e não um 

executor  de  receita  de  bolo  -  o  saber  fazer (na  perspectiva  de  aprender  comandos  de 

informática), não deveria ser separado do saber (conhecimentos mais aprofundados sobre os 

sistemas  operacionais,  por  exemplo...).  Os  conhecimentos  práticos  sem  embasamento  de 

natureza mais teórica seriam restritos: de executor de receita de bolo para cozinheiro, há uma 

diferença muito grande... Ao se referir ao trabalho com a Internet, repete-se o raciocínio, no 

entanto,  agora,  o  professor  segue  a  reflexão,  partindo  da  incompletude  do  conhecimento 

teórico sem o prático: o saber (informações disponibilizadas na Internet) nada significa se o 

mesmo não for apropriado, na perspectiva não só de sabê-lo, mas de  saber fazer (no caso, 

refletir sobre sua utilização e projetar sua aplicação). A educação para o trabalho, na qual se 

encontra  mergulhado  o  professor  que  advém da  área  técnica,  faz  com  que  o  mesmo  se 

aproxime, em vários momentos, da concepção de currículo como práxis (GRUNDY, 1991). 

Essa  ideia  do  saber  e  do  saber  fazer  como  dimensões  do  saber  humano  (SÁNCHEZ 

VÁZQUEZ,  2007)  é  algo  central  do  ensino  médio  integrado  (FRIGOTTO;  RAMOS; 

CIAVATTA, 2005c), conforme anteriormente destacado.

 Em  relação  aos  alunos,  o  professor  destaca  a  importância  de  mostrar-lhes a 

pertinência da pesquisa em livros, de verificar a confiabilidade dos  sites e de investigar os 

recursos produzidos na própria rede federal. Destaca-se, portanto,  novamente o sentido da 

promoção  de  uma  atitude  crítica-reflexiva  diante  da  Internet,  o  que  se  faz  pela  ação  do 

professor que conduz os alunos por esse caminho...

Sessão reflexiva nº 1 Aspectos que se destacam

Prof.- “Então o desenvolvimento da pesquisa dentro da escola, 
no Instituto, ela vai de encontro a essa nova mídia, a esse novo 
acesso da informação com a Internet. Ao mesmo passo, que nós 
temos que mostrar para o aluno a pertinência do livro, o livro é 

O docente fala  da necessidade de alertar  os 
alunos,  em  geral,  de  que  as  informações 
disponibilizadas na Internet nem sempre são 
confiáveis. 



 202

importante  também.  Nem  tudo...  Como  a  Internet  é  uma 
informação muito volátil,  muito rápida,  pode ser  colocada de 
maneira  errada,  de  maneira  que  distorça  o  seu  pensamento. 
Então quem trabalha na área de pesquisa sabe que a informação 
vinda da Internet, dependendo da origem dela não é confiável. 
Vale uma pesquisa mais abrangente, avaliar o que os Institutos 
estão fazendo. […]”.

 Verificada a confiabilidade, há que se pensar, como já apontado anteriormente, na sua 

aplicabilidade: um saber que não se desdobra num saber fazer também seria algo restrito e, 

segundo o professor, é justamente na aula que isto poderia acontecer...

Esse  sentido  inicial  do  professor  em  relação  ao  lugar  da  Internet  na  disciplina 

Informática do PROEJA inquietou-me e tornar-se-á outro ponto sobre o qual voltaremos a 

conversar  nas  sessões  reflexivas  realizadas  na  sequência.  Neste  momento,  eu  considerava 

mais  importante  acolher  os  sentidos  trazidos  pelo  professor  e  buscar  entendê-los  em seu 

contexto de produção. 

 Aprender a processar a informação de modo a poder se relacionar politicamente

No trecho a seguir, aparece a explicitação de um sentido que se encontra agregado a 

aprender a processar a informação: a ampliação de possibilidades dos alunos do PROEJA em 

seu ambiente de atuação profissional:

Sessão reflexiva nº 1 Aspectos que se destacam

Prof.- “Então o que é que tem do aluno do PROEJA? Ele ainda 
não tem acesso a essa  informação, a buscar essa informação e 
aprender. Então, nós temos que estruturar essa informação, seja 
ela  de  Internet  ou  de  qualquer  outra  coisa.  Nós  temos  que 
ensinar  a  processar  essa  informação  através  de  um editor  de 
texto. Temos que ensinar o aluno a se apresentar, se expor, se 
vender  como  pessoa,  a  se  relacionar  politicamente.  O  mais 
importante é o seguinte: você tem que passar para o aluno: ele 
vai  ser  contratado  pela  capacidade  dele  e  demitido  pelo  seu 
relacionamento  político.  Você  não  é  demitido  por  sua 
incompetência.  Você  é  demitido  pelo  seu   relacionamento 
político.  Quantas  pessoas  já  não  fizeram  estrondosos  erros 
dentro da empresa, mas politicamente ela era bem situada e se 
manteve.  Perdeu  espaço?   Perdeu!  Mas  ela  se  manteve? 
Manteve. E muitas vezes ela vai trilhar esse caminho. A planilha 
de apresentação é uma forma de mostrar pra ele que ele pode se 
expor, ele pode …..  As pessoas estão lá. Se ele não se mostrar a  
parte dele, ele não vai progredir. E  a  terceira, é a planilha do 
Excel, a organização da questão dos cálculos. Você faz o cálculo, 
já começa a pensar  um pouco de programação,  um pouco de 
automatização da parte...” 

Pesq.- “E tem a ver com o curso deles também, não é? Controle 
de qualidade”.

Ele fala da peculiaridade que vê no aluno do 
PROEJA.

O  professor  relaciona  a  aprendizagem  com 
editor  de  texto,  de  apresentação,  com 
possibilidade  “se  expor”,  de  situar-se  no 
ambiente profissional.

Ele fala do trabalho com planilha eletrônica 
relacionada à organização de cálculo,  início 
de programação.

Interrompo o professor para ir ao encontro do 
sentido apresentado por ele.

O professor considera importante ensinar o aluno a organizar a informação pesquisada, 

seja da Internet ou não, a trabalhar com os editores de textos,  de apresentação e planilha 
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eletrônica, tendo em vista demandas que advêm do contexto  profissional, as quais vão muito 

além da apropriação de recursos computacionais. Chama atenção, positivamente,  a relação 

que o professor estabelece em aprender a organizar uma apresentação com a questão de  

conseguir situar-se politicamente no ambiente de trabalho. A concepção que perpassa o seu 

posicionamento vai ao encontro da proposta do documento base do PROEJA, que tem no 

Trabalho,  um de seus eixos organizadores.  Segundo tal proposta,  é necessário preparar os 

educandos tanto para a inserção no mundo do trabalho, quanto para compreender criticamente 

as suas nuances na sociedade contemporânea, de modo a ser capaz de se situar nesse contexto: 

[...]  o  currículo  integrado  é  uma  possibilidade  de  inovar  pedagogicamente  na  
concepção de ensino médio, em resposta aos diferentes sujeitos sociais para os quais 
se destina, por meio de uma concepção que considera o mundo do trabalho e que 
leva em conta os mais diversos saberes produzidos em diferentes espaços sociais.
Abandona-se a perspectiva estreita de formação para o mercado de trabalho, para  
assumir  a  formação  integral  dos  sujeitos,  como  forma  de  compreender  e  se  
compreender no mundo (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p. 43, grifo dos autores).

A questão do situar-se em meio das relações de poder inerentes ao mundo do trabalho 

envolve muitos aspectos, inclusive, compreender que conhecimentos acerca de tecnologias da 

informação e comunicação conferem poder a quem os possui,  abrindo portas para que se 

possa aprender, com autonomia, em contextos cada vez mais informatizados.

Avaliar o percurso dos alunos e não apenas o resultado final

Chamou-me a atenção a  intenção expressa pelo professor de encontrar  uma forma 

diferenciada de avaliar os alunos, de modo a “dar valor” ao seu percurso de aprendizagem 

durante as aulas e não apenas ao resultado final alcançado. Para o professor, já que alguns 

alunos costumam começar  o processo com poucos conhecimentos  sobre Informática,  seus 

progressos deveriam ser considerados, ainda que não fosse possível que todos atingissem os 

mesmos objetivos num mesmo período: 

Sessão  reflexiva nº 1 Aspectos que se destacam

Prof.- “Quando a gente chega na avaliação final, você vê que aquilo ali 
realmente não tem sentido...  Não tem sentido você aplicar uma prova 
para um aluno e falar: olha, ele é 4, ele é 2, ele  é 6, ele é 10, né? Você 
chega no final de uma aula de informática, e você tem que destruir toda 
aquela construção, todo aquele bloco, todo aquele leque que você tem lá 
dentro como conhecimento e dá um passo para trás e avaliar o que cada 
um evoluiu. Então, você pegou o aluno que nunca ligou o computador e 
no  final  do  semestre  ele  conseguiu  fazer  um  texto,  de  maneira  até 
desestruturada, gravar num diretório que ele mesmo criou e esse aluno 
estava  longe,  ele  não  conseguia  ligar  o  micro.  Então  quanto  que  ele 
evoluiu? Ele estava no zero e evoluiu um. Seria um a nota dele. Tá bom, 
mas ele era zero. Então, percentualmente, eu não posso, eu não tenho 
nem como avaliar o quanto ele evoluiu percentualmente, porque antes 
era nada e agora ele está no 1. O 1 é percentualmente em relação ao 
zero, é infinitamente  melhor. É infinitamente, mesmo matematicamente, 

O professor aponta a falta de sentido 
da avaliação somativa
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falando.  É  infinitamente  mesmo.  Então  como  matemática,  como  um 
professor na parte de lógica, eu vejo que um  aluno que saiu do zero e foi 
para o um, a evolução dele foi infinita. E o aluno que estava no 1 e foi 
para  o 10, a evolução dele é dez  vezes mais, né? Então aquele que 
estava no zero e foi para o 1, eu teria que ter, no sistema de avaliação, 
falar para ele: Olha, sua nota é dez, né? Por quê? Porque 10 representa o 
infinito e você que estava no 1e foi pro 10, bom, perto do infinito não 
representa nada, então você vai levar um zero!” 

Prof. e Pesq.- (risos). 

O  riso  compartilhado  demonstra  a 
concordância  da  pesquisadora  à 
proposição do professor.

O professor argumenta sobre a falta de sentido em dar uma nota ao resultado final 

alcançado pelo aluno. Uma nota não consegue expressar o quanto o aluno evoluiu. Na visão 

do professor, se a avaliação medir apenas se os objetivos traçados para a disciplina foram 

atingidos, sem levar em conta o patamar em que ele se encontrava no início do processo, ela 

será  injusta:  “O  1  é  percentualmente  em  relação  ao  zero,  infinitamente   melhor.  É  

infinitamente,  mesmo  matematicamente  falando.  É  infinitamente  mesmo.  Então  como  

matemática, como um professor na parte de lógica, eu vejo que um  aluno que saiu do zero e  

foi para o um, a evolução dele foi infinita” (Prof.1, sessão reflexiva I). As ponderações do 

professor a partir de sua prática docente remetem a uma colocação de Luckesi (1996), que 

também reflete, com humor, sobre a insustentabilidade de uma avaliação reduzida à somatória 

de números:

Tomemos  como  exemplo  um  estudante  de  pilotagem  de  avião  comercial. 
Simplificando, poderíamos dizer que um piloto deveria,  pelo menos, saber muito 
bem praticar três  grandes atos (que incluem muitos saberes específicos):  decolar, 
fazer o voo de cruzeiro e aterrissar a aeronave no seu destino. Vamos supor que o 
aluno teve nota  10 na sua primeira unidade (decolagem),  6  na segunda (voo de 
cruzeiro);  e  2  na  terceira  (aterrissagem).  Fazendo a  média  (10+6+2=18 18/3=6), 
podemos dizer que esse estudante está aprovado, pois ele possui uma média de nota  
(seis) que pode aprová-lo. No entanto, ele não possui nenhuma condição de pilotar 
um avião comercial, pois decola, viaja mal e cai de bico. Porém, pela média das 
notas,  ele  estaria  aprovado,  sem  possuir  o  mínimo  de  conhecimento  necessário 
(LUCKESI, 1996, p. 79).

Luckesi (1996), no trecho acima citado, opõe-se à possibilidade de conversão de uma 

avaliação  da  qualidade  de  uma  aprendizagem  em  quantidade,  tal  como  o  professor  de 

Informática do PROEJA. O autor encaminha-se para a discussão da fragilidade do significado 

de uma média aritmética, considerando que a mesma não expressa o percurso evolutivo dos 

alunos.  Na mesma perspectiva,  o  professor  considera  que  aqueles  que  não conheciam os 

comandos de Informática, mas haviam se empenhado e aprendido parte do que foi proposto, 

mereciam nota máxima. Deste modo, o professor revela-se disposto a pensar formas de avaliar 

os alunos processualmente na disciplina e não por meio de provas.  Esse dilema de como 

avaliar voltará a ser objeto de nossas reflexões e buscas para construir novos significados e 

desenhar uma prática que venha ao encontro dos mesmos.
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4.1.2.  Descrição  da  proposta:  apresentação  dos  elementos  que  compõem/garantem o 

funcionamento do computador

 

Fazendo jus ao sentido colocado pelo professor de que não desejava ensinar aos alunos 

a  receita de um bolo,  mas a  serem cozinheiros, o docente organizou o primeiro bloco de 

conteúdos  em  torno  da  apresentação  dos  elementos  que  compõem  e  garantem  o 

funcionamento  do  computador.  Ele  desejava  que  os  alunos  conhecessem  o  interior  da 

máquina, antes de iniciarem as aulas em que trabalhariam diretamente na mesma.  

Exposições dialogadas com o uso recorrente de comparações entre os componentes do 

computador e elementos/situações do cotidiano foram uma marca nessas onze aulas iniciais. 

Tais comparações partiam de elementos ou situações bem familiares para eles, sendo capazes 

de  acionar  os  seus  conhecimentos  prévios  sobre  o  cotidiano,  revelando-se,  desse  modo, 

significativas para os alunos, como pode ser verificado no trecho a seguir em que o docente 

informa quais seriam as funções da placa-mãe, do disco rígido e da memória:

Diário de bordo – Aula nº 2 Aspectos que se destacam

Prof.-  “Qual  é  a  importância  da  placa-mãe?”  A  mãe de  vocês  é 
importante para vocês?” Vários alunos respondem afirmativamente à 
pergunta em voz baixa”. 
Um dos alunos responde em voz alta: “É ela que faz com que tudo 
funcione, né?” 
Prof.- “É ela que faz com que tudo funcione. […] Se a mãe da gente é 
importante  pra  gente,  a  placa  mãe,  a  mother  board também  é 
importante para o computador [...]”.
Prof.- “Se vocês tivessem que processar um alimento no  fogão, era 
mais fácil buscá-lo na dispensa ou no supermercado? O Disco Rígido 
é  o  supermercado.  Lá  ficavam armazenados  os  dados.  Por  isso  é 
importante  a  velocidade  da  memória.  Uma  coisa  é  você  ir  ao 
supermercado buscar alguma coisa, outra é  pedir para a sua avó ir. 
No  computador  tem  duas  velocidades que  são  importantes:  a 
velocidade  do  processador,  que  funciona  como  um  fogão  para 
processar as informações e a velocidade da memória que  vai buscar 
as informações já armazenadas, para trazer para o processador”.

Uso  de  comparação  mother  board  e 
mãe.

Um aluno se anima a responder em voz 
alta  e  o  faz  diretamente  em relação  à 
importância da placa-mãe.

O professor valida a resposta do aluno, 
repetindo-a.

Ele  faz  novas  comparações  para 
explicar a função do disco rígido e da 
memória do computador.

O  professor  faz  perguntas  que  são 
respondidas por ele mesmo no sentido 
de conduzir a reflexão dos alunos para o 
ponto desejado.

Pude observar que, em situações como essa, o professor conseguia atrair a atenção dos 

alunos. O olhar atento e as respostas adequadas dadas às perguntas feitas pelo professor ao 

longo da exposição davam indícios de que os alunos estavam se apropriando dos nomes e 

funções dos principais componentes do computador. 

Durante as aulas, os alunos traziam algumas demandas pessoais em relação ao tema, 

como a questão da poluição provocada pelo descarte de computadores. Segundo uma aluna, 

destacada a seguir, a importância da preservação do meio ambiente e  sustentabilidade havia 
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sido trabalhada numa outra disciplina, daí a curiosidade dela sobre a questão,  endossada por 

uma segunda aluna:

Diário de bordo - Aula nº 4 Aspectos que se destacam

Uma aluna pergunta ao professor sobre o destino dos computadores 
que não são mais utilizados. “Não polui demais o meio ambiente? 
Do que o computador é feito?”
O professor explicou que é feito de areia. “Onde eu tenho silício? 
Na  areia”.  Também  tem  filamento  de  cobre.  Tem  muito  pouco 
metal.  Tem fibra  de  vidro  e  resina.  Os  computadores  de  melhor 
qualidade são de resina; e outros são de papelão”.
Uma aluna perguntou: “O computador tem bateria?”
“Tem bateria  igual  a  um celular.  Bateria  de  lítio.  Um lixo  bem 
organizado dá um computador”.
A mesma aluna perguntou se o Lítio não era radioativo.
O professor explicou que a radioatividade está no nosso entorno. O 
que  o  computador  não  tem  é  um  isótopo  radioativo  de  alta 
radioatividade.  Até  você  pensativo,  apreensivo,  libera  alguma 
radioatividade. Urânio radioativo, só os americanos podem...”.
Outra  aluna  perguntou o que  acontece  quando um computador  é 
jogado dentro do rio. Disse que no rio perto da sua casa, de vez em 
quando, acontecem coisas desse tipo.
O  professor  disse  que  não  se  trata  de  um  lixo  radioativo,  mas 
certamente de  poluição. Brincou que “se a minha mulher soubesse 
onde é esse rio, ia lá e o jogava também...”Explicou aos alunos que 
hoje estão trocando silício por luz. Disse aos alunos que, como eles 
sabem, tudo é feito de átomos. Então os led substituirão, no futuro, o 
silício dos computadores.
O segundo professor da disciplina pediu a palavra e disse que havia 
acabado de participar de uma palestra em que falavam justamente 
sobre  o  sucesso  de  ligar  circuitos  de  computadores   ao  corpo 
humano.  Disse  que  para  os  que  achavam  que  a  biologia  não 
envolvia a matemática, os novos experimentos vinham provar bem 
ao contrário.

Iniciativa  da  aluna  de  perguntar  sobre 
destino dos computadores descartados.

Professor responde à questão, partindo do 
material  de  que  é  feito  o  computador, 
estabelecendo  uma  relação  entre  a 
pergunta e o tema das aulas iniciais.

Uma segunda aluna sente-se encorajada a 
entrar na conversa.

O  professor  aprofunda  a  explicação, 
entremeada  a  uma  brincadeira.  Ele 
estabelece  diálogo  com  a  questão 
colocada  pela  aluna  e  aponta  para  as 
tendências do futuro.
 
Ele  faz  referência  à  permeabilidade  dos 
conhecimentos  advindos  da  cibercultura 
na  Biologia,  o  que  vem ao  encontro  da 
integração  dos  saberes  dos  diversos 
campos do saber.

Na continuidade da sequência didática, o professor lançou mão também de uma revista 

de Informática e o segundo professor da disciplina levou um computador já sem possibilidade 

de utilização, para que os alunos pudessem visualizar e manusear seus componentes, assim 

como um fio de fibra ótica. Nas aulas seguintes, depois de exploradas as partes físicas que 

compõem a máquina,  as explicações se voltaram para o que o professor responsável  pela 

disciplina  denominava  como  o  diferencial  dos  computadores  em  relação  aos  outros 

eletrodomésticos - a existência de um sistema operacional:

Diário de bordo – Aula nº 6 Aspectos que se destacam

O professor começou dizendo que iria relembrar a aula passada, 
como é que liga o computador: 
Prof.- “Computador é igual o que?”
Aluno- “Eletrodoméstico”.
Prof.- “É igual batedeira, liquidificador, liga na tomada, aperta o 
botão  e  liga.  A única  diferença  é  que  o  processador  agora  está 
processando. DVD, não. Ele vai começar carregando o programa. 
Por enquanto está só na minha tela. Vamos meu filho! Ele começa 
agora passar para o data show e dá para vocês acompanharem, ele 

O professor  pergunta  aos  alunos  sobre  a 
colocação feita por ele na aula anterior. 

O docente compara e  mostra  a  diferença 
dos  computadores  em relação  aos  outros 
eletrodomésticos.  Faz  analogias  com 
tecnologias  presentes  no  cotidiano  dos 
alunos.
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está subindo o sistema, o sistema operacional ali, Windows...” 

O último bloco de explicações sobre os bastidores do computador se deu em torno do 

funcionamento do sistema binário, a partir do qual operam os computadores:

Diário de bordo – Aula nº 7 Aspectos que se destacam

Prof.- “A rádio Jarina entra de novo em operação. Nós estamos 
aqui positivos e operantes”. “Vamos ver se esse aí fica bom, só na 
palavra”. […] Nossa aula de hoje é isso aqui, oh..”  
E fez o gesto de acender e apagar a luz da sala várias vezes. 
Prof.- “O que que é isso? O professor está louco e vai fazer uma 
discoteca? Não! Isso aqui  é  combinação binária,  um, zero,  um, 
zero” (no 'um' acendia a luz e no 'zero' apagava). 
Prof.- “Luz acesa, aula. Luz apagada, vamos dormir. Luz acesa, 
aula. Luz apagada, vamos dormir”. Pela comunicação binária, nós 
temos  condição  também  de  combinar  o  código.  Combina  o 
código”.
Na  sequência,  o  professor  começou  a  explicar  que  o 
processamento  do  microcomputador  trabalhava  com  o  código 
binário:
Prof.- “Tem lá um fiozinho” que ou está  ligado ou tá desligado. 
Tá ligado, sinal um. Tá ligado, sinal zero. Eu combino com vocês 
uma  coisa.  Então  como  é  que  eu  poderia  combinar?  Quantas 
informações  diferentes  dá  para  mandar  pelo  binário?  Quantas 
informações dá para mandar com luz acesa, luz apagada? Quantos 
você acha?. Dá para comunicar alguma coisa?”
Aluno- “Dá!”
Prof.- “O que você acha? Dá para mandar uma informação?” (O 
professor pergunta se dirigindo a uma das alunas).
Aluna 1- “Sim”, diz meio tímida. 
Prof.- “Sim, quanto? Tem uma lâmpada, ali...”

A menção do professor à gravação da aula, 
de forma descontraída, é indício do clima 
de parceria estabelecido.

O  professor  incorpora  uma  ação  à 
explicação  comparativa,  faz  um caminho 
do concreto observável ao abstrato, a fim 
de  iniciar  a  abordagem  sobre  o 
funcionamento  do  sistema  binário  no 
computador. 

Um aluno se anima a responder à pergunta 
feita pelo professor. 
O professor tenta envolver uma aluna que 
não costuma se pronunciar...
A  aluna  responde,  timidamente,  ao  ser 
interpelada pelo professor.

Na continuidade dessa sétima aula, o professor explicou para os alunos sobre o sistema 

binário – o sistema “zero e um” - que dá todas as ordens aos computadores:

Diário de bordo - Aula nº 7 Aspectos que se destacam

Prof.- “Para nós,  só vemos um único comando  copy.  No antigo 
DOS, você tinha que digitar “c:/  "   arquivo tal, extensão tal, tal, tal. 
Eu quero que copie aonde? No diretório A, tal, tal, tal, eu tenho 
que dar todas as instruções. Hoje o comado copy, o que que é, você 
pega o arquivo, arrasta e joga na unidade. Então, pra nós é uma  
coisa bem simples o comando, não é? Mas, para o computador tem 
uma sequência de instruções.  O computador só interpreta o que 
você fez, graficamente. Tem uma interface gráfica. Então, depende 
do programa que você está me falando. 
Se é linguagem de mais alto nível ou de mais baixo nível. Numa 
linguagem de baixo nível, você vai ter que dizer, por exemplo, por 
exemplo...  você vai  ter que me dizer até a posição de memória. 
Quando você trabalha com automação, você tem a saída de 8 bits. 
Tem a possibilidade de oito controles diferentes. E nas saídas de 8 
bits, para nós é uma palavra. Um dois, três, a, b,c, f, às vezes você 
dá dando um código decimal, com uma saída, e está acendendo 8 
bits. Se você tiver em automação, a palavra e a informação, ela é 
muito  básica.  Trabalhar  com  o  bit,  acendendo  e  apagando  bit. 
Entendeu?  Quando  você  trabalha  nos  programas  de  hoje,  na 
linguagem que nós vamos trabalhar, em Word, a programação... a 
instrução  é  de  mais  alto  nível  e  contém volumes  e  volumes  de 

O  professor  intercala  sua  fala  com 
perguntas  retóricas  e  prossegue  a 
explicação,  sem  que  haja  espera  para 
respostas dos alunos.

Ele  trata  da  linguagem  de  programação 
trazendo a ideia de bit e traz um conjunto 
de  conceitos,  em  uma  explicação 
acompanhada de termos novos.

file:///../Documentos


 208

informação.  Quando  você  vai  lá  e  dá  um  format.  Seleciona  a 
informação e dá um format, dá a instrução dela, para aquele texto 
você dá a instrução que você quer e muda de letra, né?  Para o 
computador é uma sequência de instrução que ele está mudando 
dentro do sistema. Ele está alterando todas as letras. [...].  E você 
fez o que? Uma única instrução”.

Ainda nessa aula nº 7, o professor explicou para os alunos sobre a diferença do sistema 

de numeração decimal e o sistema binário, passando por alguns conhecimentos advindos  da 

História  da Matemática.  Novamente por meio de comparações e num clima descontraído, 

tenta conseguir que os alunos compreendam o funcionamento do sistema binário no envio de 

comandos  ao  computador.  O professor  não  deseja  que  apenas  saibam que  o  computador 

trabalha com o sistema binário, mas, como ele afirma no trecho a seguir, deseja que saibam, 

compreendam como funciona esse sistema:

Diário de bordo – Aula nº 7 Aspectos que se destacam

Prof.-“Nosso  raciocínio  está  baseado  naquele  outro  sistema  de 
numeração,  mas é importante vocês saberem como é que funciona. O 
binário são luzes que estão acendendo e apagando, informação que está 
sendo transmitida ou não. Como é que eu transmito a informação, um 
ou zero, eu transmito a informação? Se eu tivesse só um item aqui, só 
um local. Por exemplo, se eu for ler só um fio, só um local, só uma 
informação, eu vou ler um ou zero, não é?” 
Faz anotações na lousa.
Prof.- “E se eu tiver aqui, um segundo fio, o que que eu vou ler aqui? 
Espera um pouquinho. O que que eu vou ler no segundo fio? Espera um 
pouquinho de novo”.
Um aluno responde: “Um ou zero”.
Prof.- “Um ou zero”- o professor confirma. 
Prof.- “Mas se eu combinar a ideia dos dois ao mesmo tempo, eu tenho 
mais uma informação. Por que? Porque se eu combinar com vocês se 
esse fio estiver desligado, quando esse estiver desligado. Quando tiver 
zero aqui  e  zero aqui (e escreve na lousa 00),  eu estou falando pra 
vocês que é o número um, hambúrguer, alface, queijo, molho especial,  
cebola, picles, pão com gergelim, Big Mac. Zero zero é Big Mac. Você 
escreveu zero zero para mim é Big Mac. Zero um é o que? Mac Lanche 
feliz. Um e zero, Mac Chicken. Mac Chicken. Tô com fome”!!![...]”
Prof.- “As informações transitam no computador através do zero e um. 
Zero e um. Zero e um. Zero e um. Zero e um, uma lâmpada ligada, uma 
lâmpada apagada. Uma lâmpada ligada, uma lâmpada apagada. E ele 
processa tudo aquilo que vocês veem. Ele calcula todas as variáveis que 
têm dentro do motor e coloca o motor pra funcionar. Zero e um, coloca 
o  quê?  Coloca  o  tráfego  aéreo  pra  fluir.  Zero  e  um  coloca  o  que 
também? Pode gerenciar toda a cidade. Sistemas de informação, tudo. 
Zero e um. Zero e um. Zero e um. Se o computador pudesse contar até 
nove,  nós  estaríamos,  provavelmente,  em  outro  planeta.  Em  outra 
galáxia.  Mas  é  só  zero  e  um.  A  velocidade  de  informação  do 
computador,  o  que  que  é?  Superior  ao  cérebro.  Capacidade  de 
processamento dele, muito, muito, muito inferior ao nosso cérebro. Nós 
processamos muito, muito mais informações. O computador processa 
muito,  muito  menos.  Em  termos  de  quanto.  Mas  a  velocidade  de 
comunicação com que ele se comunica, fala com todo o mundo é alta. 
Tudo  bem?  Alguma  dúvida?  Então  qual  o  sistema  de  informação 
nosso?”. 

O professor  retoma a  comparação  já 
trabalhada.

Procura  fazer  um  esquema  na  lousa 
para  que os alunos possam entender 
como se formam diversas sequências 
apenas com  zeros e uns.

Ele cria uma nova comparação com o 
cotidiano para auxiliar na explicação.

O professor revela-se, pela expressão 
descontraída,  visivelmente  contente 
em  perceber  o  interesse  dos  alunos 
pelo tema. 

Fala,  pausadamente,  com  ritmo, 
cadência,  estética,  e  faz  um 
fechamento  do  seu  discurso  sobre  o 
sistema binário. 
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Alguns  alunos: -“Zero e um”.

Nas aulas seguintes, o professor desafiou os alunos a calcular quantas possibilidades 

temos ao trabalhar  com 8 bits,  16 bits,  32 bits.  Trata-se da  primeira  atividade  em grupo 

proposta na disciplina:

Diário de bordo – Aula nº 8 Aspectos que se destacam

Aluna 1:- “Só troco as posições, professor?” 
Prof.- “Eu estou combinando as informações [...]. “Se eu colocar 
mais um bit  aqui,  ó,  quantas informações vocês acham que eu 
consigo transferir agora?”
Um breve silêncio.
Uma  aluna  pergunta:  “Você  vai  colocar  a  mesma  quantidade 
com ... posições diferentes...”
Prof.- “Isso!” .

Os  alunos  se  envolvem  nos  cálculos.  O 
professor circula pelas mesas e interage com 
os alunos em suas tentativas de resolver os 
problemas propostos.

O segundo professor de Informática também ficou motivado ao perceber o interesse 

dos alunos pelo assunto e perguntou ao primeiro professor se poderia apresentar aos alunos 

um quadro de conversão do sistema decimal para o sistema binário. A explicação dada pelo 

segundo professor apoiada no quadro teve uma ótima recepção por parte dos alunos:

Diário de bordo - Aula nº 8 Aspectos que se destacam

O segundo professor foi explicando que se pegássemos, por exemplo, o 
19, ficaria 0 na casa do 25, pois com 19, não havia como completar a 
casa do 25 , que é o mesmo do que 32. Depois ficaria 1, na casa do 24, e 
ainda restaria 3 unidades para converter. E, desse modo, ficaria 0 na 
casa do 23, 1 na casa do 21 e mais 1 na casa do 20 completando 19.

26 25 24 23 22 21 20

32 16 8 4 2 1 8

1 0 0 1 1 19

Prof. 2- “Por exemplo, o 19. Pego o 16 e ponho 1. Pego o 8, passou de 
19, então eu ponho zero. 16 e 4, 20, passou de 19, eu ponho zero. 16 e 
dois, dá 18, eu ponho 1 porque não passou. Aí 16, não é,  mais 2 que 
são 18, mais um. Essa sequência aqui, (e mostra o 10011 no quadro) 
para o computador representa o 19. Se você fosse pegar o computador 
e observar a energia estaria ligado, ligado, apagado, apagado, ligado. 
Sabe  aquele  código  morse?  14,  por  exemplo,  para  ver  se  vocês 
pegaram o jeitão, só pra acabar. 16, passou, né?”
Alguns alunos respondem:“Passou!”. 
Prof. 2- “O 8 fica aceso.” 
Uma aluna diz: “Isso!”.  
Os alunos participam. O professor faz com os alunos a conversão do 
número  14  do  sistema  decimal  para  o  binário  e  aí  vários  alunos 
participam ativamente. 
Prof. 2-“Na continuidade teria que ver as portinhas, mas daí já é um 
curso de eletrônica”.

O  segundo  professor  apresenta  o 
quadro de conversão que usa com os 
alunos  do  ensino  médio  integrado  e 
vários  alunos  demonstram  ter 
compreendido seu funcionamento.

Terminada a fala do segundo professor, o professor responsável pela disciplina elogiou 
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o modo utilizado por ele para explicar a conversão do decimal para o binário e reconheceu que 

havia se surpreendido sobre o quanto aquele quadro havia ajudado os alunos a entenderem a 

questão. No momento daquela explicação, o gravador estava na mesa de um grupo e registrou 

uma conversa bem interessante das alunas sobre suas dúvidas, que eu não tive condição de 

ouvir na aula, e desse modo, foi uma surpresa quando da transcrição...

Diário de bordo – Aula nº 8 Aspectos que se destacam

Aluna 1: “Da hora!”
Aluna 2: “Então quer dizer que no lugar desse monte de contas, é 
assim, né? Por isso que eu falei, potência, não é possível, né?”
Aluna 1: “Da maneira que ele ensinou, é assim, né?”
Aluna 2: “Não, mas eu imaginei que lá na calculadora, tem que ter 
um jeito. O que acontece,  que eu não consigo entender como que 
esse número chega nesse,  né? Ele falou, a gente vê assim, mas a 
máquina não vê desse jeito. A gente não consegue imaginar como 
que...”
A resposta da aluna 1 não pode ser entendia na íntegra.
Aluna 1: “A gente vai fatorando, mas um número grande, né?”
Aluna 2: “Vamos perguntar essa dúvida...”
Aluna 1: “Vai, é melhor perguntar!”

Animadas,  as  alunas  checam  suas 
hipóteses  anteriores  de  cálculos  de 
quantas  possibilidades  de  comandos 
diferentes  se  tem  com  8,  16  e  32  bits 
diante  das  novas possibilidades trazidas 
com o quadro de conversão apresentado.

Há uma dúvida e decidem perguntar...

Eu também fiquei animada com o envolvimento do grupo com a temática, e tomei a 

iniciativa de levar um ábaco, para que pudessem  visualizar  o  funcionamento do sistema de 

numeração binário no ábaco – “nunca dois” e compará-lo com o funcionamento do sistema de 

numeração decimal - “nunca dez”. Os alunos manusearam os ábacos e uma aluna disse que 

tinha tudo a ver com a aula de Matemática.

Como última atividade da primeira proposta, o professor da disciplina trabalhou com 

os alunos a importância de levantar as características de um computador, a fim de não adquirir 

uma máquina no impulso de aproveitar uma promoção comercial. No final da aula nº 9, a 

conversa  se  encaminhou  sobre  um ponto  ainda   não  trabalhado:  as  possibilidades  de  os 

computadores  terem mais  de um núcleo.  Ele pediu que trouxessem, para a  aula  seguinte, 

folhetos com propagandas de computadores, a fim de que continuassem a discussão. 

Diário de bordo – Aula nº  9 Aspectos que se destacam

Prof.- “Hoje o maior computador é de 64 bits mesmo. Tem os de dois 
núcleos, tem tudo isso daí, depois a gente conversa”.
Aluno 1: Quantos bits tem esse computador aí?”
Prof.- “Esse daqui deve ser 64. Precisa ver se ele é um processador ou 
dois. […] Eu já não consigo ter um fogão com mais de 64 bocas. Não 
fabrica fogão com mais de 64 bocas. O que que eu faço? Faço dois 
núcleos.  O que que eu faço? Cozinho na minha casa e na casa do 
vizinho.  Então você faz 64 aqui e eu faço 64 ali. Professor, ainda não 
foi  suficiente,  faltou  a  bistequinha.  Ótimo!  Vamos  fazer  o  de  três 
núcleos.  Bistequinha  é aí.  Professor,  faltou a couve.  Beleza,  quatro 
núcleos. Minha casa, a casa do vizinho, a do outro e a do outro. E vai 
todo mundo ao mesmo tempo, cada um processa. No final, o que que 
chega? Feijoadona. Entendeu? Em vez de eu pegar o meu fogão, de 64 
bocas, dividir ele em quatro e fazer um quantidadezinha, 8 bocas pra 

O  professor  precisa  concluir  a  aula, 
mas um aluno continua interpelando o 
professor  sobre  as  vantagens  e  um 
computador ter dois núcleos.

Ele,  mais  uma vez  de  improviso,  faz 
mais  uma  comparação  sugestiva  que 
ajuda  os  alunos  a  entenderem  a 
vantagem da multiplicação dos núcleos 
da máquina.
Explica  como  acontece  o 
processamento simultâneo e paralelo.
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fazer um negócio, 8 bocas para fazer o outro, 8 bocas... 16, 16, 16, 16, 
o que eu faço? Faço 64 panelas de arroz, 64 de feijão, 64 daquilo e lá 
na frente pego, feijoadona. Né? É dessa maneira que está sendo feito,  
eu pego hoje, fogões de 64 bocas. Fogão de 64 bits, processadores de 
64 bits, é o que eu consigo. Quando eu preciso de mais processamento 
eu …. a casa do lado. Eu não consigo garantir o dobro, se eu puser 
outro fogão para trabalhar que a coisa vai se processar do mesmo jeito. 
Eu vou dobrar a velocidade, por quê? Porque o arroz fica pronto antes 
do  feijão.  Então  eu  entrego  o  arroz  e  o  pessoal  da  bistequinha  tá 
terminando de temperar, não sei o quê, mas daqui há pouco chega todo 
mundo. Como eu fiz todo o arroz e cheguei lá, não tem problema. Meu 
núcleo vai ficar folgado. O deles vai ficar mais sobrecarregado. O que 
que acontece? Eu dividi a atividade. O outro raciocínio bom, pra todo 
mundo chegar junto, professor, faz o seguinte, não é 4 com 64  bits? 
Você  faz  16  panelas  de  arroz,  16  de  feijão,  16  de  couve  e  16  de 
bistequinha. O outro também vai fazer, o outro também vai fazer, o 
outro também vai fazer, o outro também vai fazer. Quando terminar, 
termina tudo junto. Cada um entregando suas 16 feijoadas”.
Aluno 1: “Esse é o processo do computador ...”
Prof.-  “Nós já  estamos discutindo estratégia  de computador.  Ou eu 
mando  feijoada,  arroz,  bistequinha,  couve.  Ou  é  feijoada,  arroz, 
bistequi.... ai, ah, ah... Tudo bem?”
Aluno 3: “E como faz para abrir o computador para saber de quantos 
bits que ele é?” 
Prof.- “Normalmente, você vê na hora que ele está subindo. Pessoal, já 
preciso ir lá. Eu vou pedir pra vocês, na próxima aula, trazerem, fazer 
uma escolha, quem puder, trazer um recorte de um jornal ou de uma 
revista e trazer aqui para a gente discutir a configuração dele”.
Aluno 4: “Como é que é?” 
Prof.- “Você vai comprar um computador. Se vai escolher, você traz a 
foto do jornal, não sei o que, Casas Bahia, pra gente discutir. Vamos 
pegar lá o negócio do jornal e discutir o que que cada computador tem. 
Tá  bom?  Depois  pode  virar  um  trabalho.  Agora,  vem  aqui  os 
atrasados. Eu gosto pois é uma aula a menos. Você chegou atrasada. 
Vamos cursar o ano que vem, juntos, meninas bonitas...” 

O  aluno  interessado  na  questão  dos 
dois núcleos parece compreender algo 
novo.
O  professor  explica  que  já  estão 
começando  a  discutir  estratégia  de 
computador.

O  professor,  com  o  tempo 
esgotadíssimo,  anuncia  a  próxima 
atividade.  Em  tom  amistoso,  alerta 
mais  uma  vez  os  atrasados  sobre  o 
risco  de  terem que  fazer  a  disciplina 
novamente.

Deixei, propositadamente, esse trecho em que o professor alerta algumas alunas que 

teriam que chegar mais cedo à aula, pois os atrasos e as faltas foram um problema recorrente 

em todo o primeiro bimestre.  As aulas de Informática aconteciam nas primeiras aulas nas 

terças e quintas, das 18h 45min às 19h 25min. A questão é que, na maioria das vezes, não 

havia alunos às 19h. As aulas acabavam se estendendo após o seu horário de término, mas 

mesmo assim, avançando sobre a segunda aula, a duração da aula ficava sempre prejudicada.

Na décima aula,  parte  dos  alunos  trouxe os  folhetos/recortes  com propagandas  de 

computadores. O professor chamou a atenção sobre a necessidade de ter compromisso com as 

tarefas solicitadas. Discutiram os prós e contras de algumas propagandas e ofertas chamativas. 

Alguns deles nos disseram que estavam, naquele momento, se programando para adquirir seu 

computador. As explicações, muitas vezes, desembocaram em diálogos sobre custo-benefício 
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das máquinas. Vários alunos já haviam se organizado em termos de orçamento doméstico para 

adquirir  seus equipamentos e queriam uma opinião do professor se estavam fazendo uma 

escolha adequada. Alguns alunos que não haviam trazido os folhetos/recortes fizeram-no na 

aula  seguinte,  na  qual  se  deu  continuidade  à  análise  sobre  vantagens  e  limites  de 

equipamentos anunciados.

Concluo a descrição desta primeira proposta com um trecho da oitava aula, que reflete 

o clima de parceria que pôde ser estabelecido no primeiro bimestre. O professor responsável 

pela disciplina convidou a mim e ao segundo professor para que compartilhássemos uma fala 

sobre a disciplina, na aula inaugural do PROEJA, que aconteceria na semana seguinte:

Diário de bordo - Aula nº  8 Aspectos que se destacam

O professor responsável pela disciplina diz ao segundo professor:
Prof.-“A Jarina, ela pega, sempre dá uma opinião, ela vendo a aula, eu 
tenho mais contato, dando tudo certo, a gente vai conversando mais, 
XXXX,  e ela sempre dá um respaldo. Olha que legal, você trouxe o 
HD para eles olharem, foi muito interessante. Eles perguntaram sobre 
as  peças,  quando  você  trouxe  o  computador  ali,  a  aula  mudou,  a 
quebrada  de  ritmo que a  gente  deu  na  aula,  naquele  dia,  para  eles 
discutirem. Daqui há pouco, a gente vai quebrar e mostrar mais alguma 
coisa, essas alternâncias que a gente está tendo, tá enriquecendo a aula, 
como é que a gente está fazendo, o que que você está trazendo”. 
Prof. 2- “Estou lá com o Ensino Médio, aqui é um público diferente...”
Prof.- “Isso, eu, por exemplo, dava aula, dou aula de Redes, e hoje de 
Informática, eu me deparo explicando para o aluno, para ele entender o 
que que tem dentro do computador, o que que é um bit, um byte, como 
gravar uma informação  num nível básico e mais interessante no final, 
a  gente fechar com todo o problema da comunicação,  de conseguir 
passar,  ter  uma  homogeneidade  de  conteúdo,  com  classe  tão 
heterogênea, então a gente pode pegar isso daí, uma palestra de vinte 
minutos, uma fala o outro fala, a gente pode pegar cada um e pensar 
falar ali uns cinco, dez minutos e acho que vai dar legal. E ela fala do  
trabalho dela, o que ela vê, da expectativa que ela tinha em relação aos 
professores e como trabalhar com eles, como desenvolver o trabalho 
dela”. 
Prof. 2- “Tudo bem”. 
Prof.- “O mais importante é que a gente pode estar cometendo erros, a 
gente está desenvolvendo uma tecnologia que é motivo de estudo, é 
motivo de estudo, né? Essa questão heterogênea e de você trazer um 
volume muito grande de conhecimento numa sala heterogênea é uma 
questão  de  estudo,  ainda,  então,  na  verdade,  você  tem  professores 
especializados  na  área,  pessoas  que  estão  estudando  ainda  a 
metodologia, então precisa de formação, que está nascendo, de ser bem 
claro, né? Que a tecnologia do PROEJA não está na profundidade da 
informação,  porque nós não  abordamos  tão  profundo a  informação, 
mas a ideia, o que que é? É pra nós, a comunicação, a qualidade da 
comunicação”.
Prof.2- “Eles pegam um projeto bom como o SUS... No Brasil é assim, 
a ideia é boa, mas está quase falhando, quase morrendo o SUS, como o 
PROEJA, se não... 

O professor responsável pela disciplina 
fala  espontaneamente  ao  segundo 
professor  sobre  o  meu  trabalho  de 
acompanhamento da disciplina. Elogia 
a  colaboração  do  professor  ao  trazer 
um  computador  para  os  alunos 
observarem as partes que o compõem.
Ele  assume  a  relevância  do  trabalho 
conjunto e da alternância na mediação 
pedagógica.

O professor responsável pela disciplina 
fala que erros podem estar ocorrendo, 
mas  que  está  nascendo  uma  nova 
“tecnologia”.  Sente-se  participante  da 
construção  de uma nova metodologia 
que  ainda  está  em  estudo,  em  que 
importa a qualidade da comunicação...

A qualidade da gravação não permite 
entender  o  último  trecho.  Pelo  que 
pude  entender,  o  segundo  professor 
compara o PROEJA ao SUS, um bom 
projeto que também corre perigo.

Encerrando essa primeira proposta de trabalho, o que quase coincidiu com o término 
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do  primeiro  bimestre,  marcamos  uma  sessão  reflexiva  para  compartilharmos  os  sentidos 

construídos  ao  longo  desse  percurso  e  buscarmos  compartilhar  novos  significados  que 

pudessem ajudar a delinear os próximos passos do trabalho. 

4.1.3. Os significados compartilhados a partir da primeira proposta

Antes de passar à apresentação dos significados compartilhados junto ao professor a 

partir  do  desenvolvimento  da  primeira  proposta,  destaco  que  esse  período  inicial me  fez 

refletir que a existência da disciplina Informática num curso Técnico em qualidade integrado 

ao ensino médio, voltado ao público de Educação de jovens e adultos era a primeira e grande 

questão  que  merecia  análise.  Como mencionado no tópico  1.4.,  a  trajetória  de  estudos  e 

pesquisas sobre as novas tecnologias da informação e comunicação (TIC) na educação tem 

conduzido à reflexão de que o caminho desejável para as TIC na escola não seria o de se 

constituir numa disciplina a mais no currículo (VALENTE, 1993; ALMEIDA, M. E., 2000b). 

O sentido inicial que trazia para a realização da investigação era justamente esse: a integração 

das TIC aos currículos das disciplinas do curso,  como elemento estruturante em trabalhos 

capazes de articular saberes de diversas áreas do conhecimento, em consonância à condição 

assumida  pelas  tecnologias  na  construção  do  conhecimento  na  sociedade  contemporânea 

(ALMEIDA, M.E.; VALENTE, 2011). Contudo, estava diante do trabalho de uma disciplina 

chamada Informática no contexto do PROEJA e era ali, diante da realidade vivida, com vistas 

ao empoderamento dos sujeitos envolvidos, que era chamada a atuar como pesquisadora. Em 

consonância com os  elementos fundamentais da Pesquisa crítica de colaboração, o caminho 

que se colocava à minha frente era o de criação de zonas proximais de desenvolvimento, tendo 

a linguagem como  locus da reflexão crítica,  a fim de pudessem emergir  novos sentidos e 

significados acerca do trabalho com tecnologias  no currículo a ser desenvolvido no curso 

pesquisado.

Após o término das aulas, eu e o professor responsável pela disciplina costumávamos 

conversar espontaneamente sobre os sentidos que as mesmas haviam despertado em cada um 

de nós. A sessão reflexiva realizada no final de março de 2011, gravada em áudio, recuperou 

os  elementos  mais  importantes  sobre  os  quais  tratamos  nas  conversas  espontâneas  que 

tivemos até então. Como nessa primeira proposta voltada à Apresentação dos elementos que 

compõem/garantem  o  funcionamento  do  computador,  as  aulas  se  caracterizaram  por 

exposições dialogadas, enviei ao professor, antes da sessão reflexiva, as anotações descritivas 
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do meu diário de bordo até a nona aula ocorrida em 17 de março, lembrando que, a partir da 

sexta  aula,  as  aulas  foram gravadas  em áudio e  grande parte  dos  diálogos,  transcritos  na 

íntegra.

 O desenvolvimento da primeira proposta propiciou que construíssemos juntos dois 

significados sobre o trabalho a  ser  realizado na disciplina os  quais apresento e  analiso,  a 

seguir:

            - O currículo como articulador de conhecimentos teóricos e práticos

            - A dinâmica das aulas deveria possibilitar aos alunos um papel mais ativo

O currículo como articulador de conhecimentos teóricos e práticos

Este  primeiro  significado  foi  construído  em  torno  da  retomada  do conteúdo da 

primeira proposta desenvolvida. Considerei que, apesar de o professor não ter anunciado na 

sessão reflexiva realizada antes do início das aulas ou na primeira aula, que iria trabalhar essa 

temática  de  Apresentação  dos  elementos  que  compõem/garantem  o  funcionamento  do  

computador com os alunos, a mesma se coadunava com o seu escopo de formar cozinheiros e 

não meros executores de receitas. 

Durante a sessão reflexiva, chegamos à conclusão de que seu intuito era de que os 

alunos  compreendessem  e  desmistificassem  o  funcionamento  da  máquina  que  estavam 

operando, e chegassem a um desdobramento prático significativo: apropriarem-se de critérios 

para analisar as propagandas sobre microcomputadores, a fim de saber escolher uma máquina, 

num eventual momento de compra, que para alguns estava ficando cada vez mais próximo:

Sessão reflexiva nº 2 Aspectos que se destacam

Prof.- “[...] nós ensinamos a buscar a informação através de 
um  encarte.  Mas  ela  precisa  ser  confrontada,  com  uma 
informação  mais  precisa  ou  mais  técnica,  ela  pode  ser 
buscada  na  Internet.  Então  essa  informação,  mais  precisa, 
mais técnica, ela pode vir a ser na Internet. O aluno imagina 
que só a loja que anunciou a promoção, é... as informações ali 
são  pertinentes.  Ele  não  sabe  que  pode  entrar  no  site do 
fabricante,  digitar  o modelo da máquina e vai  vir todas as 
informações técnicas  com muito mais,  é...  conteúdo.  Então 
essa  diferença  é  muito  maior.  Ele  não  sabe,  ele  fica 
imaginando que, falando, será que se, pessoal vamos buscar 
essa  informação  na  Internet  do  cara  que  está  vendendo  a 
máquina? Olha, vai, tá vendo, a informação é mais longa do 
que aquilo que vocês receberam no folhetinho”.
Pesq.- “É uma ficha técnica...”
Prof.-  “É  uma  ficha  um  pouco  mais  técnica,  joia.  Vamos 
confrontar com a ficha técnica do fabricante? Normalmente, o 
que que eles fazem: como na Internet você não gasta com a 
impressão, eles colocam um conteúdo do fabricante direto na 
Internet. Então, ele tem uma velocidade, às vezes, até do que 
o  próprio  cara  que  está  vendendo,  uma  quantidade  de 

Percebe-se  que  o  professor  prevê  o  trabalho 
envolvendo pesquisa na Internet. Sua crítica em 
relação  a  um  trabalho  com  Internet  pela 
Internet,  não  se  faz  presente  se  a  mesma for 
encarada como fonte de pesquisa. 

Compartilhamos  o  significado  que  a  pesquisa 
sobre  computadores  nos  sites dos  fabricantes 
poderia complementar o trabalho iniciado.

O professor fala da formação de consumidores 
críticos.
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informação maiores.  Eles  serem críticos  em relação  àquilo 
que  eles  estão  recebendo.  Então,  a  gente  pega,  busca,  tá 
começando a  fazer  eles  críticos.  Eles  estão discutindo,   eu 
estou  ali  sempre  retomando  a  necessidade  deles  estarem 
buscando  o  computador.  Hoje  veio  um  aluno  e  falou:  Eu 
escolhi  esse,  professor!  E  é  por  causa  disso.  Depois  nós 
vamos ter que conversar a respeito disso”.
Pesq.- “Aquela aluna funcionária...”
Prof.- “Porque eu conversei... A outra também...”
Pesq.  “…vocês  podem  adiantar  um  pouco  porque  eu  tô 
querendo comprar nessa quinzena...”
Prof.-  “E  vamos  também.  Nós  vamos  também  voltar  a 
conversar. Então, essa questão deles pegarem e serem críticos, 
quer  dizer,  você  já,  já  deu  ao  aluno  uma  curiosidade,  a 
vontade por aquilo ali, né? Agora, a gente precisa pegar é... 
dosar porque a vontade de descobrir algo novo ela é muito 
grande, e ela pode gerar um impulso de compra e, então, ao 
mesmo tempo, você também tem agora que mapear qual é o 
nível de informação que ele tá e entender qual é o nível de 
expectativa dele daquilo e entender para que ele não compre 
algo por impulso e não consiga fazer nada”.

Há uma tentativa de levar os alunos a ir além da 
consciência  ingênua  que  se  deixa  levar  pela 
propaganda de um determinado produto.

Do ponto de vista dos sentidos que eu trazia para o trabalho, havia a concordância com 

a proposta  de proporcionar,  aos alunos do PROEJA, conhecimentos de cunho teórico que 

possibilitassem a eles refletir criticamente sobre o mundo que os cerca e agir de forma mais 

autônoma nas diversas práticas sociais, nas quais se encontrassem inseridos (FREIRE, 1996, 

2002b).  No caso,  o conhecimento das partes  que compõem/garantem o funcionamento do 

computador  oportunizou  que  eles  se  apropriassem  de  elementos  para  discernir  qual  o 

equipamento mais adequado para cada finalidade, a relação custo/benefício implicada em cada 

propaganda. Havia sintonia com os pressupostos do ensino médio integrado, dado o intuito de 

articular conhecimentos teóricos e práticos na educação dos trabalhadores, o que visa romper 

com  a  dicotomia  de  que  a  uns  cabe  o  trabalho  intelectual  e  a  outros  o  trabalho  braçal 

(GRAMSCI, 1991). Conforme colocado no documento base do PROEJA: “o que se pretende 

é  uma integração epistemológica,  de  conteúdo,  de  metodologias  e  de práticas  educativas. 

Refere-se  a  uma  integração  teoria-prática,  entre  o  saber  e  o  saber-fazer” 

(BRASIL/MEC/SETEC, 2007a, p. 41).

Sessão reflexiva nº 2 Aspectos que se destacam

Pesq.- “Muito interessante, que um curso como esse, por ser três 
anos,  pelos  professores,  pela  formação  dos  professores 
envolvidos, tem essa condição, né? […] Você vê, pode agradar o 
trabalhador num primeiro momento, com quatro meses eu saio 
com o certificado X, mas perde nessa, nesse respeito ao estudante 
no sentido dele compreender os fundamentos...”
Prof.-  “Na  verdade,  essa  questão,  por  exemplo,  que  eu  estou 
falando da teoria do binário, não vai usar...”
Pesq.- “Ah...”
Prof.- “...Não sei, mas o fato de você colocar, plantar, se ele vai 
utilizar  ou não, né? Você não sabe,  você ainda não sabe, você 

Destaque positivo à maior duração do curso 
do PROEJA em relação a outras  políticas 
de formação profissionalizante aligeiradas, 
com  foco  na  instrumentalização  do 
trabalhador.

O  professor  destaca  que  não  é  apenas  a 
utilidade do conhecimento que conta.  Um 
aluno que teve os fundamentos pode partir 
para onde desejar...
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ainda não sabe o que que vai acontecer pra ele, mas ele resolver 
partir, ele...”
Pesq.-  “Lembrei  daquela  fala  do  professor  XXXX  que  falou 
assim: se vocês se interessarem por isso, e eu tenho na gravação 
falando, alguns falando que sim, “Ah, legal mesmo um curso de 
informática...”
Prof.- “Uh...”
Pesq.- “Um curso de Informática num nível superior vai passar 
por essas questões”.
Prof.- “Entendeu? Já deixou para o aluno a expectativa”.

Destaco a  receptividade  dos alunos  à fala 
do segundo professor da disciplina, durante 
uma das aulas, ao encorajar os alunos que 
desejassem a dar prosseguimentos a estudos 
na área de Informática propriamente dita.

Como pode ser verificado no excerto acima, valorizo a fala do segundo professor da 

disciplina  durante  uma das  aulas,  ao  encorajar  os  alunos  que  se  estivessem gostando  da 

discussão  referente  ao  sistema  binário  e  funcionamento  do  computador  buscassem novos 

cursos  na  área  e  aprofundá-la  num  curso  voltado  especificamente  à  Informática.  Nesta 

perspectiva, tive a oportunidade de ouvir o depoimento de professores do CEFET Minas de 

que o desejo dos alunos do PROEJA de prosseguirem os estudos na instituição já havia se 

tornado uma realidade naquele  campus, por meio de uma aluna que estava prosseguindo os 

estudos num dos cursos tecnológicos ali oferecidos.

Já o significado de que o currículo trabalhado articulasse saber e saber-fazer estendeu-

se num diálogo sobre a construção do próprio currículo. No trecho a seguir, retomo que os 

conhecimentos  de  natureza  teórica  deveriam  ser  valorizados  no  currículo,  mas  que  não 

poderiam ser deixados de lado os saberes de ordem prática. O professor reitera a necessidade 

de  trabalhar  conteúdos  “densos”  com  os  alunos  do  PROEJA,  não  se  restringindo  a  um 

currículo profissionalizante mais restrito. Para o docente, os próprios alunos vão sinalizando 

até onde o professor pode prosseguir com o aprofundamento de uma proposta:

Sessão reflexiva nº 2 Aspectos que se destacam

Pesq.- “… os conteúdos, eu acho que a gente primou aí pelos 
fundamentos tal e que não é pra ficar só nisso...”.
Prof. - “Isso e imaginar que, por exemplo, a gente está dando 
um  curso  profissionalizante,  [...]  fazendo  um  programa  de 
inclusão,  fazendo  isso  e  imaginar  que  essas  pessoas  não 
precisam dum... dum conteúdo... de um conteúdo adequado, de 
um conteúdo denso [...]” .
Pesq.- “Uh...uh...”
Prof.- “Não falar assim: você que está mais rápido, espera um 
pouquinho que você tem tempo na vida e você vai chegar lá. 
Não, você fala:  você vai  chegar lá agora.  Aí os outros? Os 
outros vão ver onde você vai tá e vão almejar tá lá também. 
Então eles vão chegar lá. E aí, como é que fica?  Tem que ser, 
você  tem que  tentar  em alto  nível,  não  pode  nunca  pegar, 
pensar  nisso, e  eu não penso isso dos alunos em função de 
onde eles vieram, das dificuldades que eles têm, né? […] Até 
onde manda a ementa ou até onde eles vão? Eu vou até onde 
eles vão. Né? Por quê? Porque a ementa, ela  é um objetivo, 
mas é um objetivo para esse período, para o período da vida 
dele,  o  objetivo  o  que  que  é?  Que  ele  atinja  todo  o 

Destaco  o  trabalho  com  os  conhecimentos 
mais  aprofundados,  que  tocaram  no 
funcionamento  do  sistema  binário  e  não  se 
limitaram a nomear as partes do computador.

Recusa  por  parte  do  professor  de  um  curso 
pobre para pobres, de subestimar a capacidade 
dos alunos do PROEJA.

O professor  se  aproxima da  proposta  de  um 
currículo mais aberto e flexível.
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conhecimento. Então quando, eu não tenho que imaginar que a 
ementa, a ementa não é uma barreira. A ementa, pra mim, a 
minha aula é uma coisa dinâmica, é uma coisa ... é uma coisa, 
vamos dizer assim, maleável, que ela vai subir. Se os alunos 
tem um alto  nível,  e  a  ementa  fala  que  eles  tem que ficar 
naquele nível médio, que aí que vem a palavra medíocre, eu 
não tenho que pegar e parar no medíocre”.
Pesq. - “Não tem aquele professor que diz: vou parar porque 
acabou o conteúdo”(Riso).
Prof. – “Porque acabou o conteúdo?!”. 
Pesq. - “Acabou? O quê?!”.
Prof.- “Oh, não, você tem que explorar o conteúdo. Conteúdo, 
não. Onde é que termina o conteúdo? O pessoal que fez pós-
graduação, ainda tá estudando e tá continuando o conteúdo...”
Pesq. - “Quanto mais sabe, mas sabe que não sabe...”
Prof. - “O conteúdo simplesmente não acaba. Se ele acabou é 
porque ainda não foi escrito. Então está na hora de escrever o 
conteúdo”. 
Pesq. - “Então tá na hora de começar a criar”. 
Prof. - “Não é? O conteúdo não acabou, simplesmente, ainda 
não foi escrito”.
Pesq.- “Quem diz isso, não é geralmente quem vai criar, mas 
quem fica no medíocre...” (Riso).
Prof. - “Então, não adianta”.

O professor fala da constituição do currículo: a 
dialética entre saber e saber fazer está presente 
também no trabalho do professor.
Aproxima-se  da  concepção  freireana  de  que 
ensinar exige consciência do inacabamento.

Esse modo de o professor encarar o currículo faz pensar na concepção vygotskiana de 

zonas proximais de desenvolvimento, no caso, criadas pelos professores e pelos alunos, tendo 

em vista alcançar o  ainda não, sem limitar-se ao  atingimento de   patamares fixos e pré-

definidos.  A  partir  dos  sentidos  do  professor  e  daqueles  por  mim  colocados,  fomos 

construindo o significado de currículo como realidade que se elabora na prática, numa espiral 

infinita entre saberes consolidados e saberes que ainda estão por serem criados. Não só os 

alunos são convidados a integrar saber e fazer. O próprio professor faz esse movimento ao 

desenvolver  um determinado currículo  junto  aos  educandos.  Compartilhamos,  ao  final  do 

diálogo, a visão de que o currículo deve ser um espaço propício para a construção de novos 

conhecimentos, que não se pode limitar a um fim determinado  a priori, o que conduziria a 

uma mediocridade indesejada. 

O currículo é um projeto em aberto, porque as pessoas que o desenham, o designam, 

são  inacabadas...  Nesta  perspectiva,  é  importante  retomar  a  contribuição  de  Paulo  Freire 

(1996, 1997a) acerca do inacabamento. A consciência de sermos inacabados nos possibilita 

almejar  o  ser  mais.  Há  necessidade  de  currículos  prescritos  constituídos  como  cartas  de 

intenções  curriculares  que  antecedem  o  momento  da  prática.  Contudo,  é  fato  que  para 

professores o currículo vivenciado aponta para a vida em ato, para o movimento de construção 

de sentidos e significados que só se pode fazer no momento do encontro entre professores e 

educandos.

Quando ocorre o encontro entre sujeitos ensinantes e aprendentes, ao se estabelecer 
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uma articulação entre saber e fazer, um movimento dialético entre prática-teoria-prática, o 

currículo como práxis se torna vida. No nosso caso, estávamos experienciando a consciência 

deste inacabamento, que tinha o papel de nos indicar um caminho alinhado à práxis. 

Um ponto de partida relevante é que aquele professor não colocava limites para o 

desenvolvimento  dos  alunos  do  PROEJA,  baseado  em pré-conceitos  acerca  dos  mesmos. 

Buscava ser professor mediador,  considerando os educandos em seu papel de sujeitos que 

também criam situações de novas aprendizagens para o professor, que se vê desafiado a ir 

além da ementa anteriormente definida. O professor não se colocava, naquele momento, como 

uma ponte para que os alunos chegassem a determinados conhecimentos estipulados a priori. 

Pois aprendizagem-currículo-aprendizagem deve ser um contínuo, assim como prática-teoria-

prática e sentido-significado-sentido (VYGOTSKY, 2007). Então, o mesmo professor situa-se 

no movimento de desafiar e ser desafiado pelo desenvolvimento e aprendizagens conquistadas 

pelos educandos, o que nos remete à dinâmica das ZPD, ora criadas pelos professores, ora 

pelos educandos. 

Outro ponto sobre o qual nos debruçamos na sessão reflexiva, que tem relação com a 

importância de articular conhecimentos teóricos e práticos, foi a pertinência das comparações 

utilizadas pelo professor no momento das exposições dialogadas. A capacidade de o docente 

acionar conhecimentos prévios dos alunos sobre o cotidiano foi confirmada pela participação 

dos mesmos durante as aulas. As falas dos discentes revelavam que eles estavam conseguindo 

conferir  sentido  aos  conhecimentos  apresentados,  de  modo a  construir  novos significados 

relativos aos elementos que compõem o computador. Tais sentidos, captados pelo professor e 

por  mim  como  pesquisadora,   rendem  um  animado  e  extenso  diálogo  que  retoma  as 

comparações criadas pelo docente:

Sessão reflexiva nº 2 Aspectos que se destacam

Pesq.- “A cozinha, o supermercado, se vai a minha avó, se vai 
…”
Prof. - “Mas ficou legal, né? Você falar que o fogão é a CPU”.
Pesq. - “É uma...”
Prof.- “Falar que a memória RAM é a geladeira e a dispensa e 
falar que o supermercado que tá longe é o HD, dá ideia pra ele 
da, de como buscar e compor, né? De como buscar e compor. 
Poxa! Dá pra...”
Pesq.- “Foram assim, acho que  insights que você teve assim 
bem interessantes, né? No sentido que, já que o elemento novo 
é desconhecido, então, vamos buscar, propor comparações, que 
no fundo são uma figura de linguagem,[...]”.
Prof. - “E o mais interessante é que depois quando a gente foi, 
foi explicar a plataforma, a plataforma de 32, 64 bits...”
Pesq. - “Você voltou no fogão...”

A  pesquisadora  propõe  a  retomada  das 
comparações  feitas  pelo  professor  entre 
situações  do  cotiano  e  elementos  que 
compõem o computador.

O  professor  revela-se  satisfeito  com  a 
estratégia  criada  por  ele,  para  apresentar  o 
conteúdo.

Pesquisadora  e  professor  interagem, 
animadamente, sobre a experiência.
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Prof. – “… e explicar core duo, dual core... O que que é dual  
core? Ó, são dois núcleos. De um lado o pessoal faz a feijoada 
e  do outro  faz  a  bisteca.  Chega lá,  chega  a  feijoada  com a 
bisteca, todo mundo ao mesmo tempo. Então, você pegar e dar 
essa noção e mostrar também... E é interessante, assim,  você 
também,  não  é  porque  são  dois  núcleos,  que  você  dobra  a 
velocidade, mas que se tem mais velocidade, mas não é. E qual 
que  é  a  explicação  pra  isso,  ó?  A bisteca  é  mais  rápida  de 
processar do que a feijoada”.
Pesq.- “A couve pra picar, picar uma couve fininha...”
Prof.  -  “A couve  demora  mais.  Você  tá  entendendo?  Cada 
comida tem um tempo, uma velocidade. Se eu fizer,  64, 64, 
64... se e não tiver que fazer a feijoada, depois a bisteca, depois 
a couve, no mesmo fogão, se eu usar os fogões em paralelo eu 
vou ter tudo mais rápido, mas não quer dizer que é o dobro do 
tempo.  Por  quê?  Porque  não  é  a  questão.  Então  eles 
entenderem também que a estratégia de como dividir...”
Pesq.- “Como é que você chamou isso? De estratégia?”
Prof. - “Estratégia de, de administração, né? Aquela parte...”
Pesq. - “Estratégia de administração, não me lembro agora, não 
é arquitetura... era estratégia de...”
Prof. - “Eu usei estratégia de processamento”.
Pesq.- “Olhar que na hora de processar, tem que ver quem ia 
fazer o quê. Bom, eu achei isso uma coisa que me chamou a 
atenção, isso é um estilo, que cada um tem um estilo, eu achei 
bem interessante  isso,  porque  fazer,   tentar  faz...  propor  … 
quem faz a ponte, quem fez a ligação ou não fez...”.
Prof. - “Uh...uh...”.
Pesq. - “Foi cada um deles, né? Mas as temáticas, (riso), no 
caso que tinha muito a ver com essa coisa do dia a dia, acho 
que foi bem interessante”.
Prof. - “E a comparação eu faço, para que ela seja divertida, 
né? Para que ele sinta que a aula também ela, ela é divertida. 
Tem todo o conteúdo, mas você vê que a gente brinca..”.
Pesq. - “O lúdico, né?”
Prof.  -  “Brinca,  descontrai  e  depois,  a  hora  que  a  turma  a 
dispersar, começa a entrar muito na brincadeira, você corta a 
brincadeira e volta pro contexto...”

As situações de aprendizagem significativa geradas nas aulas de Informática graças a 

comparações - da CPU com um fogão, da memória RAM com a geladeira, do hard disk com 

um supermercado,  e  de  um computador  com vários  núcleos  a  vários  fogões  trabalhando 

simultaneamente  -  remetem-nos  à  compreensão  vygotskiana  acerca  dos  processos  de 

internalização. O conceito é construído por Vygotsky (2007, p. 56) para se referir ao processo 

de “reconstrução interna de uma operação externa”. As interações dos alunos com o professor, 

nos momentos em que ele fazia as comparações - por meio de um sorriso, uma risada e de 

comentários - demonstravam que estavam aprendendo o que professor buscava ensinar a eles. 

Por um lado, esse movimento dos alunos fortalecia a continuidade de ocorrência de falas do 

docente com tais  características.  O professor  reconstruía  internamente o sentido conferido 

pelos educandos à sua fala.  Por outro lado, fazia com que os alunos se apropriassem dos 

sentidos  propostos  pelo  professor.  Os  alunos  reconstruíam internamente  as  relações  entre 
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cotidiano e elementos que compõem o computador propostas pelo professor. O fato de eu ter 

explicitado, como pesquisadora, que tais falas haviam me chamado a atenção, certamente, 

também  agregou  novos  sentidos  ao  movimento  inicial  do  professor,  na  perspectiva  de 

encorajá-lo a utilizar-se de comparações em outras situações.

Pelo  fluxo  da  conversa,  percebe-se  que  estávamos  mesmo  empolgados  com  a 

receptividade que as comparações tiveram em meio aos alunos. Contudo, inquietava-me o fato 

de  as  aulas  terem ficado,  na maior  parte  do tempo,  organizadas  em forma de exposições 

dialogadas  sobre  o  tema,  daí  minha  proposição  de  que  o  professor  refletisse  sobre  as 

estratégias utilizadas  nessa  primeira  proposta  desenvolvida,  o  que  nos  levou  ao 

compartilhamento de um segundo significado que se encontra explicitado a seguir. 

A dinâmica das aulas deveria possibilitar aos alunos um papel mais ativo

Quando indaguei ao professor sobre sua visão acerca das estratégias por ele utilizadas, 

dei  abertura para que iniciasse a  sua fala,  retomando outras experiências positivas.  Como 

havíamos  acabado  de  reconhecer  o  valor  das  exposições  dialogadas  permeadas  por 

comparações com o cotidiano, ele aceitou a provocação presente na minha fala, de que havia 

momentos em que se poderia ter acertado “menos”...  O professor foi direto ao ponto que 

considerava  um  limite  na  sua  atuação  pedagógica:  sua  “velocidade”  ao  falar,  diante  do 

“volume de informações a passar”: 

Sessão reflexiva nº  2 Aspectos que se destacam

Pesq. “E, assim, né?  E das estratégias? Ó, você lançou mão de 
várias estratégias, né?.”
Prof.- “Uh...uh...”
Pesq.-  “Poderia rememorar agora algumas, eu vou até falar, 
eu falo por último para deixar você ficar mais livre, mas assim, 
como que você enxerga, que que você achou assim: tem coisas 
que... você achou que algumas foram acertadas, olha, resul... a 
gente  foi  percebendo  nos  olhares  tal,  uma  aprendizagem 
significativa.  Outras,  a  gente  podia  pensar,  ah,  talvez,  aqui 
acertou, mais, menos, o que você diz, assim, do seu papel nas 
aulas, como é que você percebe, onde é que  você sentiu que 
acertou mais?”
Prof. – “Primeira coisa, assim, eu tenho uma velocidade muito 
grande.  Eu tenho uma velocidade muito, muito grande e eu já 
é... queimo etapa e falo rápido. Não é que eu queimo etapa, 
falo todas as etapas mas de maneira rápida. Eu acho que, às 
vezes,  o  cérebro  deles  deve  sair  até  doendo  de  tanta... 
velocidade   de informação, né? Eu tenho essa velocidade no 
falar, mas porque a gente tem um volume de informações a 
passar […]”.

Pesquisadora  começa,  timidamente,  falando 
mais  baixo,  para  abordar  a  questão  das 
estratégias, ao pisar num terreno que apresenta 
contradições. Dá abertura para que o professor 
comece falando das  estratégias  utilizadas que 
foram positivas, mas deixa transparecer que em 
algumas poderia ter acertado menos...

Professor fala de sua velocidade rápida demais, 
com  o  intuito  de  passar  todo  o  volume  de 
informações que for possível.

O professor inicia sua fala, deixando transparecer uma concepção de educação como 

transmissão de conhecimentos. A primeira constatação que faz é que, no intuito de passar o 

máximo de informações possíveis, acaba imprimindo uma velocidade muito rápida em suas 
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falas. Contudo, na continuidade da conversa, que pode ser observada a seguir, ele reconhece a 

necessidade  de  dar  um  tempo  para  que  o  conhecimento  “se  consolide  e  acomode-se”, 

concepção que deixa às claras o limite de orientar  o trabalho pedagógico pelo objetivo de 

“passar tudo”, de transmitir o maior número de informações, o mais rápido possível:

Sessão reflexiva nº 2 Aspectos que se destacam

Prof.- “[…] então, eu quero passar tudo”.
Pesq. - “É”
Prof.-  “Não  me  interessa  pegar...  Ao  mesmo tempo,  você 
verifica que eles precisam sedimentar a ideia. O que que é 
isso? Sedimentar? Você dar um tempo para que todo aquele 
conhecimento  que  está  em  suspensão  na  mente  deles  se 
consolide  e  acomode-se  de  uma maneira  coerente.  E  essa 
sedimentação,  ela  vem através  dos  exercícios,  através  das 
condições  práticas  aplicadas.  Então,  por  exemplo,  você 
pegar, parar e deixar com  que eles tenham uma condição 
prática, gastar uma aula, como nós gastamos para discutir a 
aplicação  daquele  conhecimento  sobre  o  hardware  do 
computador, na escolha do computador, é importante. Então, 
nós  temos  que  pegar  essa  questão  da  aplicação  do 
computador, para eles terem sempre a ideia do hardware e já 
começar a dar a questão da utilização dos programas e da 
informática”. 

Professor  conclui  o  discurso  que  deseja 
transmitir  o  maior  volume  possível  de 
informações.

Pesquisadora demonstra interesse pela reflexão.

Ele fala da necessidade de conceder um tempo 
necessário para que os alunos aprendam.

O professor identifica uma contradição no seu trabalho. Por um lado, quer passar o 

maior número de informações que for possível aos alunos, mas reconhece que “ao mesmo 

tempo, você verifica que eles precisam sedimentar a ideia”. Ele se antecipa a uma possível 

pergunta minha de o que seria esse “sedimentar” e fala sobre o sentido que esse termo tem 

para si. Na concepção do professor, para que a aprendizagem aconteça há necessidade de um 

tempo para que os alunos possam “sedimentar” uma ideia. É significativa a imagem criada por 

ele  de  um  conhecimento  “em  suspensão”,  sendo  necessário  dar  um  tempo  para  que  se 

consolide e se acomode, de maneira coerente, na mente de quem aprende. 

Este segundo passo de aprofundamento que faz em sua reflexão – de que ensinar vai 

além de passar  conhecimento,  mas também é  gerir  o  tempo de modo que o aluno possa 

depurar o que lhe foi proposto - parece advir de seu conhecimento prático como discente e 

docente  na  área  de  educação  profissional,  reconhecido  pelo  próprio  professor,  em outras 

conversas,  como  principal  espaço  de  sua  formação  docente.  De  sua  prática  na  educação 

profissional, eu suponho advir a concepção de que tal “sedimentação” aconteça, e o professor 

entende que sejam necessários “exercícios” e “condições práticas aplicadas”. 

Como  já  havia  feito  na  primeira  sessão  reflexiva,  o  professor  destaca  que  se  faz 

necessário pensar na aplicação do conhecimento, que parece ser uma marca de sua formação 

como  professor  da  área  da  educação  profissional.  Inicialmente,  defendera  que  acessar  o 

conhecimento  na  Internet  não  bastava:  seria  necessário  pensar  a  “aplicação”  de  tal 
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conhecimento.  Nesse  momento,  defende  que  essa  questão  era  válida  também  para  a 

aprendizagem em relação à utilização dos programas e, ao que parece, da área da Informática 

como  um  todo.  Defende  a  importância  de,  a  partir  do  estudo  dos  elementos  que 

compõem/garantem o funcionamento do computador, “gastar” um tempo para aprenderem a 

escolher  um computador  a  partir  de características  relativas  ao HD, memória,  número de 

núcleos, etc... De modo que o aluno possa “discutir a aplicação daquele conhecimento sobre o 

hardware do computador, na escolha do computador”.

Aproxima-se de uma concepção interacionista, ao considerar que se faz necessário dar 

um tempo para que o aluno possa “sedimentar a ideia” e ao reconhecer que a aprendizagem se 

dá por meio da interação do sujeito com o objeto a ser conhecido, e não apenas pela ação do 

professor que, com a melhor das intenções, deseja passar-lhe “tudo”. Como o professor havia 

concedido  espaço  para  refletirmos  sobre  as  contradições  inerentes  à  prática  pedagógica 

desenvolvida, reforço a necessidade de haver mais tempo para que os alunos reflitam sobre o 

que é apresentado: 

Sessão reflexiva nº 2  Aspectos que se destacam

Pesq.-  “Tem  horas  que  você  fala,  eles  respondem,  você 
pergunta,  tem  muitos  momentos  participativos,  mas  me  fez 
pensar,  que  aquele  breve  silêncio,  que  aquela  hora  que  eles 
fizeram  o  exercício,  e  essas  perguntas  que  ainda,  vão  ter 
sempre  perguntas  não  estão  resolvidas,  mas  se  a  gente  não 
deveria, no curso, sempre, dá mais tempo, pra isso?”
Prof.- “Isso, isso daí tem”.
Pesq.- “Você sente...”
Prof.- “Na verdade, na verdade, você sabe o que eu sinto? É 
que esse primeiro ano ele vai ser ruim”. 
Pesq.- (Riso).
Prof.-  “No ano que vem vai ser melhor e no terceiro ano, eu já 
vou ter  uma  consolidação.  Isso  daí,  infelizmente,  aconteceu 
comigo e você conversa com os professores e isso faz parte da 
evolução  da  disciplina.  Então,  o  que  acontece?  Não  tenho 
como mudar isso.  Eu, eu gostaria  de chegar ali  mas eu não 
tenho  como.  Eu  tenho  um  aprendizado,  nós  não  estamos 
partindo exatamente do zero nesse ano, mas nós não vamos 
atingir o melhor. Isso daí que vai ser, que vai ser a parte difícil.  
Ela vai ocorrer daqui dois anos”.
Pesq.- “É a graça da coisa, também”.

A pesquisadora concorda que se faz necessário 
dar mais tempo para os alunos levantarem suas 
dúvidas.

O professor concorda.

O  professor  considera  que  levará  um  tempo 
para que a proposta da disciplina se consolide.

Ele considera também que ele também precisa 
aprender, enquanto ensina.

Sugiro  que  os  alunos  sejam ouvidos  em suas  perguntas  e  tenham um tempo para 

encontrar as próprias estratégias para resolver os desafios propostos, como acontecerá no final 

do desenvolvimento  da primeira  proposta,  quando foi  pedido aos  alunos que  calculassem 

quantas possibilidades diferentes teríamos, com o sistema binário, com 8, 16, 32 e 64 bits. O 

professor,  mais  uma  vez,  assume  a  postura  de  profissional  reflexivo  e  concorda  que  é 

necessário um tempo maior para que os alunos participem. 
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Como verificado no trecho acima,  o  professor  propõe um avanço na discussão ao 

afirmar que se faz necessário dar um tempo não só para o aluno, mas também para que, como 

professor,  possa  “ter  uma  consolidação”  do  trabalho  a  ser  realizado  na  disciplina.  Essa 

solicitação do professor é extremamente procedente, pois se o desejado é que ele proporcione 

aos educandos situações em que possam negociar sentidos e construir significados de forma 

autônoma e crítico-colaborativa, também ele, como professor, precisava dessa oportunidade 

de  construir,  com  autonomia,  esse  novo  caminho  (SMYTH,  1989).  A fala  do  professor 

reanima meu intuito de pesquisadora em promover, nas sessões reflexivas, o movimento do 

descrever-informar-confrontar-reconstruir  (SMYTH,  1989)  em  relação  às  propostas 

vivenciadas, anunciado no capítulo teórico-metodológico.

Na continuidade da conversa, o professor faz um novo avanço na reflexão ao colocar 

que o alcance dessa “consolidação” da disciplina, só se torna possível se o professor ouvir a 

orientação do aluno, um parceiro que não pode ser “perdido”...

Sessão reflexiva nº 2 Aspectos que se destacam

Prof.- “Quem te orienta na aula é o aluno...”.
Pesq.- “É”.
Prof.- “Se você faz esse freio...”.
Pesq.- “É”.
Prof.-”Você corre o risco de nunca mais participar  da aula e 
nunca mais te dar uma dica”.
Pesq.- “É”.
Prof.- “Você corre o risco de não evoluir mais na aula”.
Pesq.- “E você também, né? Você perdeu um parceiro”.
Prof.- “Você tem que pegar, vou falar uma coisa, tem professor 
que se ofende quando o aluno o corrige na aula. Tem professor 
que quando é corrigido na aula, ele não sabe pra onde ir. Ele 
não vê a hora de sair da sala e respirar e melhorar e vir na outra, 
pra ver se na outra ele consegue se recuperar. Porque aquela foi-
se embora. Né? E ele não entende que é simplesmente parar: eu 
tô errado. E se ele parar e falar, eu tô errado e me mostra aquilo 
que eu errei, e o aluno mostrar. Você fala: pessoal, apaga tudo 
que é isso. E vamos começar de novo. Por quê? Pior do que 
você fazer isso é você querer firmar o erro”. 
Pesq.- “Se justificar...”.
Prof.- “Ou se justificar.   Se justificar,  você já não tem muito 
tempo na aula e ainda vai ficar se justificando? Meu, para e fala 
pro aluno: 'Brigado', filho, vamos embora, vamos partir daí pra 
frente. [...] Me corrijo e vou embora. Porque não tem tempo”.
Pesq.-”Uma outra coisa que me chamou a atenção...”
Prof.- “E você imagina a solidariedade do aluno para com o 
professor”. 
Pesq.- “Ah...”.
Prof.-  “O  aluno  quando  escuta  isso  do  professor, 
principalmente,  quando  eu  falo  isso,  você  vê  que  choca  o 
professor.  

O  professor  deflagra  a  conversa  sobre  a 
importância de ouvir o aluno.

A  pesquisadora  dá  vários  sinais  de 
concordância com a colocação do professor.

Ele  fala  da  importância  de  o  professor 
reconhecer  os  próprios  erros,  agradecer  ao 
aluno por tê-los sinalizado e avançar...

Eu  iria  iniciar  outra  colocação,  mas  o 
professor  continua  sua fala  e  percebo que  é 
mais  importante  ouvi-lo,  naquele  momento, 
do que me pronunciar.
A menção  do  professor  à  solidariedade  do 
aluno, após o professor ter aceitado sua crítica 
me remeteu à visão Spinoza de que todos nos 
compomos  numa  totalidade,  afetando-nos  e 
sendo afetados.

Dialogar com os sentidos dos alunos provoca transformações nos sentidos do professor 
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acerca de uma determinada situação. O professor deixa de ser um executor de um currículo 

prescrito e os alunos passam a participar ativamente do que é proposto. Deste modo, abre-se 

espaço para que a linguagem seja vivenciada como  locus da reflexão crítica, permitindo a 

construção de novos significados (VYGOTSKY, 2004) e reconstruindo o currículo na ação 

(SMYTH, 1989; SCHON, 1992; PERÉZ GOMEZ, 1992;  ZEICHNER, 1992; FREIRE, 1996; 

ALMEIDA, M. E., 2004; MAGALHÃES, 2010; ALMEIDA, M.E.; VALENTE, 2011).  

O posicionamento docente, acima destacado, remete à possibilidade de fortalecimento 

do conatus dos sujeitos envolvidos (SPINOZA, 1973a, 1973b). Professor e alunos se afetam e, 

no caso, empoderam-se (LIBERALI, 2009). Um erro docente identificado pelo aluno coloca 

às claras um sinal de contradição e abre as portas para que se dê um novo passo na direção de 

uma atividade colaborativa. O  posicionamento  do  professor  remete  também  a  uma 

concepção  muito  cara  à  área  da  EJA:  o  reconhecer  do  inacabamento  (FREIRE,  1996). 

Reconhecer-se inacabado e, por vezes condicionado, são indicados por Freire (1996, 1997a, 

2002a) como saberes considerados necessários à prática educativa. O papel importantíssimo 

do erro no processo de aprendizagem dos alunos e dos professores é destacado também nas 

contribuições de Papert (2008) para o trabalho com tecnologias na educação. Reconhecer o 

papel do erro e do inacabamento tem o potencial de conduzir a um dos importantes aspectos 

da integração abordada no tópico 1.1. e da proposta da PCCol, apresentada no tópico 2.3.1.: 

sujeitos distintos, que ocupam lugares distintos, ao se reconhecerem como pertencentes a uma 

totalidade, podem relacionar-se dialeticamente e “co-laborar”, a partir das contradições, na 

direção do ser mais (FREIRE, 2002a). 

Se analisarmos o significado compartilhado pelo docente e pesquisadora à luz do que 

indicam  os  estudos  sobre  tecnologias  na  educação,  podemos  afirmar  que,  formar  alunos 

ativos, autônomos diante do conhecimento e das tecnologias, é princípio e meta do trabalho 

desde  os  primórdios  do  construcionismo  (PAPERT,  2008).  Também  quando  se  passou  a 

trabalhar com tecnologias a partir  da metodologia de projetos (ALMEIDA, M. E.,  2000b, 

ALMEIDA, M. E., PRADO, 2005), de forma alinhada ao letramento digital (ALMEIDA, M. 

E., 2005, VALENTE, 2005), ou mais recentemente, na perspectiva de construção de um web 

currículo (ALMEIDA, M. E.; SILVA, M, 2011) é a formação de sujeitos capazes de situar de 

forma autônoma e crítica diante do conhecimento, da sociedade e da tecnologias, uma das 

importantes metas do trabalho a ser realizado.

Desse  modo,  valendo-nos  dos  dois  significados  construídos  a  partir  da  primeira 

proposta  -  pertinência  de  prosseguir  na  construção  de  um  currículo  articulador  de  

conhecimentos teóricos e práticos e da proposição de um dinâmica de trabalho em que os  
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alunos  tivessem um  papel  mais  ativo, foi  desenvolvida  a  segunda  proposta  -  aprender  a 

organizar a informação em um pen drive -  a qual apresento a seguir.

4.1.4. Descrição da proposta:  organização de pen drives

A proposta  aqui  intitulada  organização  dos  pen  drives iniciou  com  uma  fala  do 

professor responsável pela disciplina sobre a importância de bem organizar as informações na 

vida pessoal e no mundo do trabalho, a fim de que as mesmas não ficassem perdidas nos 

computadores e dispositivos como pen drives, CD, DVD, etc:

Diário de bordo - Aula nº 12 Aspectos que se destacam

O professor anunciou que naquela aula iria explicar aos alunos sobre 
como  guardar  as  informações.  Explicou  a  importância  de  se 
organizar as informações em pastas e mostrou aos alunos uma pasta 
arquivo de plástico com suas divisórias para mostrar  o que acontece 
quando se organiza as  informações  no computador.  Então,  com o 
auxílio do projetor, mostrou que as pastas abrigam subpastas que, por 
sua  vez,  abrigam arquivos.  Falou  em tom de  brincadeira  para  os 
alunos: 
Prof.- “Se eu jogo documentos lá fora, no banheiro, deixo espalhados 
pelo  corredor,  não  vou  mais  encontrá-los”.  Enfatizou  que  na 
profissão para a qual estavam se preparando, ligada `a controle de 
qualidade,  era  muito  importante  a  otimização  dos  processos  de 
arquivamento de informações. Disse que nos processos de ISO-9000, 
uma informação  deveria  ficar  tão  bem guardada  a  ponto  de  uma 
pessoa  de  fora  daquele  setor  não  ser  capaz  de  localizar  as 
informações em, no máximo, três minutos, dada à organização dos 
documentos em pastas adequadas.

Faz  comparação  entre  pasta  com 
divisórias  e  as  pastas  existentes  no 
computador.

Compara  documentos  espalhados  pelos 
cômodos  de  uma  casa,  a  documentos 
salvos  em  qualquer  lugar  num 
computador.

Fala  a  importância  da  organização  da 
informação  para  um  técnico  em 
qualidade

Na sequência, o professor fez um resgate das funções da CPU, disco rígido e memória, 

retomando  analogias  realizadas  no  desenvolvimento  da  primeira  proposta.  Apresentou  a 

organização  hierárquica  do  diretório-raiz  e  a  sucessão  de  subdiretórios  que  poderiam ser 

criados,  com  o  auxílio  de  um  projetor  conectado  ao  computador  da  mesa  do  professor. 

Mencionou  também  que  haveria  especificidades  quando  começassem  a  trabalhar  com  o 

sistema  operacional  Linux.  O  trecho  a  seguir  visa  exemplificar  as  explicações  que 

antecederam ao momento de interação com os computadores:

Diário de bordo - Aula nº 12 Aspectos que se destacam

Prof.- “Onde eu guardo a informação de maneira permanente? De 
maneira que eu ligue e desligue a máquina, tire da tomada e ligue de 
novo,  de  maneira  permanente?  (pausa)  Aonde é?  (pausa)  No HD, 
entendeu? O único  lugar  que  eu guardo  a  informação de maneira 
permanente,  onde  eu  não  consigo  apagar  de  maneira  permanente, 
quando eu tiro da tomada, é o HD.  Eu consigo até apagar e regravar 
em cima, mas que não apaga quando eu desligo da tomada é o HD.  
Tem  outros  periféricos,  como  o  pen  drive,  mas  lembra,  no 

Questiona  os  alunos  sobre  o  local  do 
computador  apropriado  para 
armazenamento  de  informações  de 
forma duradoura.

Faz  analogias  para  que  entendam  a 
diferença  entre  guardar  informação  na 
memória  e  no  HD e  a  importância  de 
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computador, eu tenho um local lá que não apaga. Lá que eu tenho que 
organizar as minhas coisas. Alguém tem a prateleira do supermercado 
dentro de casa? Vocês têm lá em casa?  Você tem assim? Corredor de 
doces?  Tem assim?” 
Aluno: “Não!”.
Prof.- “A memória é o computador que administra.  No HD somos 
nós.  Temos  que  saber  como a  gente  vai  guardar  essa  informação, 
como  ela  está  armazenada.  Então  como  é  que  está  guardada  a 
disposição de sala da escola? Assim: laboratório de informática é um 
setor.  Se  você  vier  aqui  na  semana  que  vem,  o  laboratório  de 
informática  estará  aonde?  Aqui.  Toda  vez  que  você  precisar  do 
laboratório de informática, onde ele vai estar? Aqui. Nós não vamos 
em outro lugar. A informação é a mesma coisa. Temos que guardar 
ela no mesmo lugar. Nós temos aqui. A primeira coisa que nós temos 
aqui é o 'c:'. O que é o 'c:'? O 'c:' é o diretório raiz. É isso, XXXX?”  
(dirigindo-se ao segundo professor da disciplina).
2º Prof.- “Também conhecido como disco C” (fala baixo).
Prof.- “Como?”
2º Prof.- “Também chamado de disco C”.
Prof. - “Disco C, também? Por que que ele se chama C? [...]”.

poder  localizar  as  informações 
armazenadas.

Faz novas analogias para que entendam 
que  há  vários  espaços  diferentes  para 
essa  informação ser  armazenada e que 
se tratam de lugares “fixos”.

O  professor  apresenta  o  diretório  “c”, 
conhecido também como diretório raiz.

O  segundo  professor  complementa 
destacando  que  é  conhecido  também 
como “disco C”.
O  professor  continua  a  conversa  na 
perspectiva  de  aprofundamento  da 
questão.

O diálogo acima se encaminhou de modo que os alunos entrassem em contato com 

elementos  da  história  da  Informática.  Os  professores  explicaram  que,  embora  os 

computadores atuais não trabalhem mais com disquetes, os diretórios “a” e “b” continuam 

“reservados” aos mesmos, mantendo o antigo padrão de ler o primeiro disco rígido encontrado 

após  o  boot como  disco  “c”.  Os  alunos  tiveram  acesso  a  diversas  informações  sobre  a 

estruturação  dos  diretórios  e  ao  funcionamento  do  diretório  “c”.  O  diretório  “c”  foi 

apresentado como o diretório mestre,  onde fica instalado o sistema operacional  Windows,  

sendo  colocado  que  os  demais  diretórios  são  denominados  “slaves”,  escravos,  ou  seja, 

totalmente  subordinados  ao diretório “c”.  Seguindo a linha das  analogias  feitas  durante a 

primeira  proposta,  o  professor  da  disciplina  comparou  o  diretório  “c”  ao  supermercado 

principal e o demais diretórios às suas filiais. Mais uma vez o trabalho se caracterizou pela 

abertura do professor responsável pela disciplina às contribuições do segundo professor e pela 

busca de  explicar  aos  alunos aspectos  relativos  à  história  e  fundamentos  do que lhes  era 

ensinado. 

Como última etapa,  o  professor  responsável  pela  disciplina  demonstrou  o  passo  a 

passo  para  criação  de  subdiretórios  dentro  do  diretório  “c”,  contando  novamente  com a 

visualização propiciada pelo projetor conectado ao computador. A primeira tarefa solicitada 

aos  alunos foi  que  criassem no diretório  “c”,  um subdiretório  denominado “PROEJA” e, 

dentro  do  mesmo,  diversos  outros  subdiretórios  que  poderiam  armazenar  materiais  das 
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diversas disciplinas que eles têm no curso. A atividade tornou-se, desde o início, espaço para 

dúvidas, confrontação de hipóteses e aprendizagem colaborativa:

Diário de bordo - Aula nº 12 Aspectos que se destacam

Aluno 1- “Professor, quantas pastas eu posso estar criando, assim, 
dessa forma?”.
Prof.- “Quantas pastas você quiser”.
Aluno 1- “Quantas eu quiser?”.
Prof.- “Quantas você quiser”.
Aluno 2- “Depende da memória do computador”. 
Prof.- “Depende da sua memória para você saber o que você guardou 
em todas as pastas. O computador não está nem aí. Se você quiser 
criar um milhão de pastas, pode criar. Vai depender de você saber o 
que guardou em cada uma. O que vale é você pegar e manter a coisa 
o mais  abrangente possível.  O que é o mais  abrangente possível?
[...]”.

Dúvidas  e  hipóteses  levantadas  pelos 
alunos  diante  da  possibilidade  de  criar 
pastas,  seguidas  de  interações  do 
professor  a  partir  do  que  foi  colocado, 
trazendo  novas  provocações  para  a 
reflexão do grupo.

Como se vê no último trecho do excerto acima, cada pergunta gerava a possibilidade 

de que as questões fossem aprofundadas em inúmeras direções. Tratava de compreender o que 

se  está  fazendo  quando  se  busca  organizar  a  informação  e  também de  aprender  acionar 

comandos, trabalhar bem com os botões direito e esquerdo do mouse, arrastar documentos, 

etc.  Foram inúmeros  os  equívocos  e  conflitos  que foram surgindo durante  o  processo de 

realização da primeira atividade. Muitas vezes, o objetivo dos alunos era apenas abrir uma 

pasta já criada, mas pela dificuldade de dar o duplo clique de forma rápida, o computador 

acaba “entendendo” que se desejava renomear uma pasta. Ora desejavam renomear uma pasta 

ou arquivo, mas tinham insegurança sobre como fazê-lo. Ora o intuito era mudar pastas ou 

arquivos  de  lugar,  mas  no  momento  da  mudança,  parecia-lhes  que  os  mesmos  haviam 

“sumido”...  Era muito comum que acabassem criando a pasta PROEJA dentro do diretório 

“temp”  e  tudo  ficava  perdido  quando  a  máquina  era  desligada.  Todas  essas  situações  se 

tornavam  objeto  de  reflexão  e  muitas  aprendizagens,  paulatinamente,  puderam  ser 

construídas.

Aqueles que já haviam conseguido realizar a primeira atividade iniciaram a segunda 

tarefa: escolher imagens disponíveis na Internet e salvá-las em uma determinada pasta criada 

para esse fim. A atividade foi produtiva para que aprendessem a diferença entre “copiar a 

imagem”  para  o  interior  de  um  arquivo  e  “salvar  a  imagem  como”,  bem  como  os 

procedimentos  para  fazer  as  duas  ações.  Ocorria  que  os  alunos  acabavam  salvando,  em 

algumas situações, apenas o link da imagem e não a imagem propriamente dita. 

A terceira tarefa foi propriamente a organização de um  pen drive. Muitos alunos já 

tinham o seu próprio dispositivo, outros o adquiriram por ocasião da atividade. Alguns alunos 

relataram que  quem mexia  no  seu  pen  drive,  para  salvar  informações,  eram seus  filhos, 

cônjuges ou irmãos. O professor fez uma explicação introdutória com o auxílio do projetor, 
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dando dicas básicas desde como inserir e retirar com segurança o dispositivo, o que mais uma 

vez foi acompanhado de explicações sobre as razões de fazer dessa ou daquela forma. Quando 

os alunos chegavam no momento da organização propriamente dita do pen drive, o professor 

sentava com cada um para  refletir como o mesmo a estava organizando e o que poderia ser 

feito para melhorar  tal  organização. Para encorajar  os alunos a assumirem de forma mais 

autônoma, o professor lançou mão da proposta de organizar duplas de trabalho, de modo que 

os alunos se apoiassem no desenvolvimento da atividade:

Diário de bordo - Aula nº 15 Aspectos que se destacam

Prof.- “Por que está com o mesmo nome?”.
Aluna 1- “Tem que renomear. Aqui é continuação...”. 
Prof.- “Não estou te criticando eu só estou falando o que está 
acontecendo com a informação em duplicata...[...]”
Aluna 1- “É o mesmo... é o trabalho”.
Prof.- “De quem?”
Aluno 1- “Por que aquele outro é...”.
Prof.- “É a capa”.
Aluna1- “É, isso. Porque aquele outro é para passar em power  
point”.
Prof.- “Esse é da firma?”.
Aluna 1- “É”.
Prof.- “Joga lá no diretório de empresa”.
Aluna 1- “Então, como é que é?”
Prof.- “Então, vem cá!”.
O professor se dirige a uma segunda aluna e diz:
Prof.- “Dá uma mão para a sua colega”.
Aluna 2- “Ai, meu Deus!”
Prof.- “Vamos lá! Vocês sempre tão juntinhas, lá..”.
Aluna 2- “Aaaah....”
Aluna 1 e 2- (Risos).
(As duas se aproximam e passam a observar o computador da 
primeira aluna. O professor se afasta e passa a interagir com 
outro aluno).
Aluna 1- “Aí eu venho, entro, coloco recortar…”
Aluna 2- “Agora, ich...”
Aluna 1- “Já está aqui. Agora é isso mesmo? (pausa) Agora é 
isso mesmo. Eu quero ver o 3. É o mesmo também”. 
Aluna 2- “O que que é isto?”
Aluna 1- “Eu estou dentro da pasta. (pausa) Você entende o que 
estou te falando? Agora aqui tem um arquivo chamado Federal 
2... Já tem, então...”
Aluna 2- “Aqui”.
Aluna 1- “Eu cliquei no 3 mas já não lembro... Ah... esse aqui é 
apresentação e esse aqui é documento, ó? Colar, empresa...”
Aluna 2- “Por quê?”
Aluna 1- “Por que ele está com o mesmo nome”.
Aluna 2- “Então, tem que renomear?”
Aluna 1- (A aluna 1 está renomeando)
Aluna 2- “Interessante. Ah, tá!”
Aluna 1- “Mudou o número aqui...”

O professor questiona  a aluna  em relação a 
dois arquivos que têm o mesmo nome.

Ocorre uma situação de aprendizagem a partir 
da  análise  do  próprio  erro.  O  professor 
incentiva  a  aluna,   demonstrando-se 
preocupado  com  que  ela  não  fique 
desanimada diante da situação. 

O diálogo continua e o professor chama uma 
segunda aluna para auxiliar a primeira.

A  continuidade  do  diálogo  revela  que  a 
interação  das  duas  alunas  constituiu-se  uma 
boa  parceria  que  ocasiona  uma  situação  de 
aprendizagem.  A  aluna  1  apresentava, 
naquele  momento,   maior  apropriação  em 
relação  ao  processo  de  organizar  a 
informação, que a aluna 2. Contudo, sentia-se 
muito insegura e demandava todo o tempo a 
ajuda do professor. 
À medida que o professor convida a aluna 2 
para ajudá-la  e  sai  de cena,  a  aluna 1 pode 
perceber-se  conhecedora  de  várias 
informações  que  a  colega  não  dominava  e 
ambas saem beneficiadas com a situação, pois 
ocorre o compartilhamento de saberes entre as 
alunas.

Diversas situações como essa passaram a acontecer no laboratório de informática. Os 
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alunos  começaram a  dar  mostras  de  estarem aprimorando a  organização  dos  documentos 

relativos  à  sua  vida  pessoal  e  ao  curso.  Pude  presenciar  alunos  que  vinham mostrar  ao 

professor  que  haviam colocado,  por  exemplo,  o  trabalho  sobre  João  Goulart  na  pasta  de 

Sociologia ou mostrar as fotos da família agora organizadas em pastas. Outra aprendizagem 

demandada por vários alunos foi a de aprender a anexar um documento em seu e-mail, como 

forma de salvar algo, quando não se tem um  pen drive. Embora muitos tivessem  e-mail, a 

maioria sequer havia pensado na possibilidade de utilizá-lo para essa finalidade. Um grupo 

menor  de  educandos,  que  apresentava  mais  familiaridade  em  organizar  os  documentos 

adequadamente  em pastas  e  subpastas,  foi  convidado  pelo  professor  a  “adiantar  a  aula”, 

iniciando a produção, no Power point, de uma apresentação sobre tema de sua escolha, o que 

seria a terceira proposta da disciplina, apresentada no subtópico 4.1.6.

4.1.5. Os significados compartilhados a partir da segunda proposta

O  desenvolvimento  da  segunda  proposta  propiciou  que  o  professor  e  eu,  como 

pesquisadora, construíssemos juntos, um terceiro significado sobre o trabalho a ser realizado 

na disciplina o qual apresento e analiso a seguir:

A importância do questionamento sobre escolhas metodológicas e da reflexão sobre  

novas possibilidades de ensino-pesquisa-ensino

Nesse  momento  da  pesquisa,  várias  conversas  que  aconteceram,  espontaneamente, 

após as aulas, trataram das buscas do professor para que os alunos tivessem um papel mais 

ativo nas aulas. Nessa perspectiva, o professor iniciou sua fala na terceira sessão reflexiva,  

justamente,  relatando algumas novas  possibilidades  de trabalho que estava desenvolvendo 

também junto aos alunos das turmas de ensino médio integrado. Falou sobre uma pesquisa e 

uma avaliação que havia acabado de propor-lhes, em que alguns exercícios ou tarefas não 

valiam “nota”,  no intuito  de  provocá-los  a  refletir  que se estuda  porque a  realização das 

atividades são importantes para a sua formação profissional.  O seu intuito era despertar a 

curiosidade  dos  educandos,  engajá-los  na  tarefa  de  pesquisar  sobre  os  temas  abordados, 

provocar a sua reflexão, a fim de que tomassem consciência e assumissem a responsabilidade 

acerca do próprio processo de formação. Tal objetivo se apresentava consoante à proposta de 

pesquisa como princípio pedagógico (MOURA, 2010), a qual perpassa as atuais DCNEM 

(BRASIL/CEB, 2011), abordadas no marco teórico. Essa fala do professor me fez constatar 
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que as sessões reflexivas sobre o trabalho com a disciplina Informática no PROEJA estavam 

trazendo elementos para que o professor revisse e buscasse novos caminhos também para o 

trabalho que realizava em outras disciplinas.

No trecho a seguir, o professor fala da dificuldade de os alunos, em geral, saírem da 

sua zona de conforto e que percebia nos alunos do PROEJA uma realidade diferenciada:

Sessão reflexiva nº 3 Aspectos que se destacam

Prof.- “É uma dificuldade de pegar, passar...  dos alunos  entenderem 
que eles precisam realizar. O que eles vão ser é por conta deles, não é 
por nossa conta. Não é o que eu falo lá e  o quanto eles conseguem 
reproduzir a minha fala e o meu conhecimento, o que eu passei na 
lousa,  que vai  descrever  eles.  Então,  você pega,  vai,  você muda o 
método, você faz com que ele pense, faz com que ele mude, né? E aí,  
eu  descobri  que  algumas  atitudes,  eu  consegui  mudar,  outras  não. 
Então,  bom, em função  disso,  você entende mais  ou menos o que 
acontece com os alunos.  […]. Tirar o aluno da zona de conforto é 
importante, porque ele não vai ter uma zona de conforto a vida toda”...
Pesq.- “Uh, uh.”
Prof.-”É  importante  que  ele  não  tenha  isso.  Nosso  pessoal  do 
PROEJA, por si só, já saíram dessa zona de conforto. Embora tenha a 
bolsa para os alunos, tenha uma série de incentivos, já estão fora dessa 
condição e na hora que você cobra, eles vão atrás. Então a XXXXXX, 
ela reclama, reclama mas vai fazendo...
Pesq.- “Uh, uh.”
Prof.- “É”.
Pesq.-”Tá caminhando”.
Prof.-  “Olha,  professor!  Não é  isso? Se vira,  XXXXXXX. Eu não 
tenho tempo. Eu viro, ela vai lá, tenta do jeito dela, coloca a colega 
que também não entende muito...  Então é importante você estar lá, 
você  tá  colocando...  Dentro  dessa  filosofia  dos  quatro,  das  quatro 
atitudes...
Pesq.-”É”.
Prof.-”Das quatro ações”.
Pesq.-”Sim”.

Não  basta  passar  para  os  alunos  que 
eles  precisam assumir  um papel  ativo 
na aula. É preciso que eles entendam.

A  concepção  de  que  não  basta  que 
reproduzam o que o professor ensinou 
e a necessidade de mudar o método.

Posicionamento  de  que  é  importante 
tirar  os  alunos  de  suas  zonas  de 
conforto, preparando-os para a vida.

Concordância  por  parte  da 
pesquisadora.

Visão do professor de que o aluno do 
PROEJA já se encontra fora dessa zona 
de  conforto.  Exemplo  de  aluna  que 
reclama quando o professor exige que 
ela “se vire”, que a obriga a pedir ajuda 
dos  colegas.  O  processo  se  coloca 
como alguém que não tem tempo para 
ajudá-la a fim de forçá-la a avançar por 
si mesma e não ficar esperando que o 
professor  vá  lá  resolver  a  situação 
problemática.

O  professor  busca  fazer  uma  relação 
entre  sua  reflexão  e  as  quatro  ações 
propostas  por  Smyth  (1989), 
apresentadas  em  outra  ocasião  pela 
pesquisadora,  ao  falar-lhe  da 
metodologia da pesquisa, abordadas no 
tópico 2.3.1 da presente tese.

O professor trata, inicialmente, de sua busca de “passar” para os alunos a necessidade 

de que assumissem uma postura mais ativa e deixa transparecer a sua percepção de que isso 

não  bastava...  Para  que  tal  mudança  ocorresse  seria  preciso  que  eles  entendessem  e 

assumissem tal postura. Fazia-se necessário que rompessem a passividade sem a espera pela 

ajuda do professor, responsabilizado por lhes trazer todo o conhecimento. Um caminho que o 

professor estava enxergando para ajudá-los a não apenas reproduzir conhecimento era o de 

lançá-los na tarefa de pesquisar. 

A utilização  por  parte  do  professor  da  expressão  “tirar  os  alunos  da  sua  zona  de 
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conforto” e a citação da forma como uma aluna do PROEJA lidou com a situação desafiadora 

– fizeram-me pensar o quanto o sentido conferido pelo professor ao trabalho a ser realizado 

coadunava-se à concepção de zona proximal de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007), a qual 

perpassa a  metodologia de trabalho com tecnologias na educação e  é uma das marcas da 

pesquisa  crítica  de  colaboração.  Essa  aproximação  acontecia  justamente  por  ele  ser  um 

profissional  reflexivo,  observador  atento  de  sua  prática,  que  por  sua  vez,  também havia 

aceitado sair  da sua zona de conforto em direção a  uma zona de risco,  de aprendizagem 

(PENTEADO;  BORBA,  2000).  Conforme  pode  ser  observado  na  segunda  proposta  de 

trabalho, o professor conseguiu criar zonas proximais de desenvolvimento para os alunos por 

meio da proposição de situações em que se percebiam desinstalados, provocados a utilizar 

tudo o que sabiam e a envolver os colegas para acionarem também seus conhecimentos a fim 

de realizar a tarefa proposta. Quando o professor reproduz, na terceira sessão reflexiva, o tipo 

de  diálogo que  costumava  ocorrer  nesse  momento  do  trabalho,  no  momento  da  prática  - 

“'Olha, professor! Não é isso? Se vira, XXXXXX. Eu não tenho tempo'. Eu viro, ela vai lá,  

tenta do jeito dela, coloca a colega que também não entende muito... Então é importante você  

estar lá, você tá colocando...” - ele fala de uma aprendizagem que se faz de forma ativa e “co-

laborativa”. Atua como professor que faz uma proposta-desafio e fica atento para realizar as 

mediações necessárias, na busca de proporcionar que os alunos pensem, ajam, transformem, 

ou seja, trabalhem, no sentido ontológico e criador do termo, defendido desde Marx e Engels 

(2004) e Kosik (1995). 

Do ponto de vista do objetivo específico desta etapa da pesquisa - compartilhar novos 

significados acerca do trabalho a ser realizado na disciplina Informática,  tendo em vista a 

integração das TIC ao currículo do curso – o professor passa a expressar uma compreensão 

aprimorada acerca do seu papel na formação de alunos-sujeitos. Ao tomar consciência dos 

resultados  atingidos  a  partir  da  dinâmica  de  propor  situações-problema,  “sair  de  cena”  e 

participar das mediações demandadas pelas situações,  o professor percebe-se formando os 

alunos para a vida e para o mundo do trabalho.  Quando o professor solicita que os alunos 

organizem seu  pen drive, ele traz para a aula de Informática uma situação vivida ou a ser 

vivida por eles na prática social,  alinhada, mais uma vez, à proposta de letramento digital 

(VALENTE, 2005).

As quatro atitudes às quais o professor se refere no final do excerto acima são as 

quatro ações que Smyth (1989) apoiado em Freire (1987) propõe como práticas que devem 

encontrar-se imbricadas no movimento reflexivo do professor: descrever, informar, confrontar 

e  reconstruir,  apresentadas  ao  tratarmos  da  linguagem como  locus da  reflexão crítica,  na 
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PCCol. Como esse movimento fazia parte da metodologia da pesquisa, o professor tinha um 

contato com a proposta, que buscávamos vivenciar nas sessões reflexivas. A fala do professor 

demonstra que ele pensa, inicialmente, as quatro ações preconizadas pelo autor como ações a 

serem realizadas pelos alunos, em seu processo de construção/reconstrução de conhecimentos 

e  mostra-se  interessado  em  compreendê-las  melhor  nessa  etapa  do  trabalho.  A  seguir, 

encontra-se disponibilizado um trecho em que o professor coloca como vê o processo do 

reconstruir, preconizado por Smyth (1989), conforme  percurso a ser realizado pelos alunos do 

PROEJA, a partir das aulas de Informática: 

Sessão reflexiva nº 3  Aspectos que se destacam

Pesq.-  “E eu acho que a grande ideia,  que é reconstruir,  é  sempre 
avançar, né? Que tem o bom e o ótimo. Que a gente sempre pode ser 
ótimo!”
Prof.- “Então, eu acho que até o terceiro grau a gente faz bem. Eu 
acho que nós vamos conseguir com os alunos, principalmente, quando 
a  gente  mudar  o  sistema operacional  e  a  gente  deixar  que  eles  se 
desenvolvam.  Falar  pra  eles,  acho  que  vocês  têm  que  ter  mais 
autonomia.  E  aí,  eles  tentarem  encontrar  o  caminho  deles,  de 
reconstrução. Porque essa reconstrução, não sei se é isso que ele fala, 
mas...”.
Pesq.- “Uh, uh.”
Prof.- Mas eu acho que a reconstrução, principalmente, pra mim na 
parte de informática, ela determina do aluno destruir o conhecimento 
antigo, que se tornou obsoleto com a troca de programas e encontrar o 
caminho para reconstruir  o  novo. Então,  essa reconstrução,  ela  vai 
ocorrer na disciplina de Informática só ao longo da vida. Daqui há 
vinte anos, tudo o que a gente sabe sobre programas, já não vai existir 
no mercado.
Pesq.- “Uh, uh.”
Prof.-  “Ou,  não  dá  para  fazer  exatamente  essa  previsão.  Mas  vai 
mudar muito. E, o …, o …, vai chegar uma hora em que eles vão ter 
que reconstruir por si só. [...]”.
Pesq.- “Tem todo o sentido o  que você fala, mas ele tá falando da, do 
professor reconstruindo a própria ação, né?
Prof.- “Uh, uh.”
Pesq.- “Tentando explicitar  o que faz,  o que a gente tenta fazer é, 
você... ah... veria... os acertos, os equívocos e tentaria redirecionar a 
própria prática, para chegar lá naqueles objetivos que a gente quer, 
né? Então, assim, ó, vou te mostrar o que eu comecei a fazer... Tá bem 
rascunhinho ainda...” 

Associo  o  reconstruir  à  ideia  de 
avançar, em busca do ótimo.

O  professor  considera  que  até  o 
“confrontar-se”  consegue  vivenciar. 
Contudo,  pensa  que a  reconstrução  só 
surgiria  quando  eles  tivessem  que 
utilizar  seus conhecimentos num novo 
sistema  operacional...  Demonstra  ter 
dúvidas  se  o  autor  fala  disso.  É 
relevante  perceber  o  professor 
associando a ação da reconstrução,  ao 
uso  de  conhecimentos  construídos  em 
novas situações.

Mostro  aprovação  e  o  encorajo  a 
prosseguir sua reflexão.

O  professor  defende  a  ideia  de 
reconstrução  na  Informática, 
relacionada  à  possibilidade  de  estar 
aberto às novidades constantes com as 
quais os alunos se depararão ao longo 
da vida.

Acolho a reflexão relevante feita  pelo 
professor e coloco que, originalmente, 
Smyth pensa as quatro atitudes voltadas 
ao  professor  que  reconstrói  a  sua 
prática.

Convido o professor a conhecer o que 
havia refletido a partir do que havíamos 
vivenciado  até  aquele  momento  da 
trajetória.

Em minha fala inicial abordo a reconstrução como a busca do ótimo e o faço inspirada 

no ser mais freireano (FREIRE, 2002a) que impulsiona na busca da plenitude do humano, do 

ser humano integral. 

A interpretação do docente em relação ao descrever-informar-confrontar-reconstruir 
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como ações a serem realizadas pelos alunos foi para mim algo inesperado. Ao retomar tal 

interpretação no momento da presente análise, identifico certa vizinhança com a concepção de 

descrição-execução-reflexão-depuração proposta por Valente (1993), uma aprendizagem em 

espiral  que  exige  constante  reconstrução  do  conhecimento  e  dos  sujeitos  envolvidos. 

Novamente o professor demonstra a preocupação de que os alunos compreendessem, de forma 

aprofundada, as ações que estavam fazendo, de modo que, diante das mudanças de versões de 

programas, de programas propriamente ditos ou de sistema operacional, pudessem situar-se 

diante  do  novo  por  já  estarem  acostumados  e  abertos  à  constante  reconstrução  dos 

conhecimentos na aula de Informática. 

Minha interação com essa fala  do professor foi  na direção de valorizar  a  reflexão 

realizada por  ele  e  retomar o significado das  referidas  quatro  ações  propostas  por  Smyth 

(1989), originalmente entendidas como ações a serem vivenciadas pelo professor no processo 

de reconstrução de sua prática.  Pensando bem, trata-se mesmo de um único movimento de 

reconstrução, considerando a concepção espinosana de que todos pertencem a uma mesma 

totalidade (SPINOZA, 1973a, 1973b). A concepção de que professores e alunos são chamados 

a  compartilhar  um processo de reconstrução ganha muitos nomes ao longo da história da 

educação. Freire (1996, 2002a) aborda de diversos modos essa perspectiva da reconstrução ao 

tratar da consciência do inacabamento que resulta tanto numa atitude de constante reflexão 

crítica sobre a própria prática,  quanto de respeito  à autonomia  do ser do educando, guiada 

pela convicção de que mudar é difícil, mas é possível (FREIRE, 1996). Como vimos no tópico 

1.4.2., Almeida, M. E. (2000b) defende, desde os primórdios do construcionismo,  que alunos 

e professores deveriam experienciar processos de reflexão e reconstrução de suas práticas,  o 

que se coaduna à proposta de reconstrução aqui colocada. 

A fala do professor, registrada a seguir, testemunha o paralelo construído por ele, entre 

a metodologia de trabalho vivenciada durante as aulas e nas sessões reflexivas, que só fui 

capaz de identificar, como completa clareza, no momento da análise final do processo:

Sessão reflexiva nº 3 Aspectos que se destacam

Prof.-  “Então,  só  concluindo,  esse  estímulo  que  você  dá  na 
minha aula, não deixa de ser igual ao estímulo, que eu dou, que 
eu passo para o aluno, entendeu? Não chega a ser diferente do 
estímulo que o aluno passa para o professor”.
Pesq.- “Uh, uh!”

Paralelo  traçado  pelo  professor  entre  o 
processo  vivido  entre  professor-aluno  e 
professor-pesquisadora.

 Desse modo, como propõe o professor, há que se propiciar um ambiente em que os 

alunos sejam constantemente encorajados a reconstruir seu conhecimento, o que se articula, 

perfeitamente,  à  proposta  de  Smyth  (1989)  de  que  o  professor  se  comprometa  com  o 

movimento de descrever-informar-confrontar-reconstruir a própria prática. 



 234

Na continuidade da sessão reflexiva,  socializo com o docente o desejo de que ele 

participasse  do  exercício  de  análise  de  nosso  percurso  até  aquele  momento,  que  era, 

justamente,  uma  busca  de  confrontar o  currículo  vivido  com  estudos  existentes  sobre 

tecnologias  na  educação,  ensino  médio  integrado  e  EJA –  e  buscar  caminhos  para  sua 

reconstrução, a partir de tal análise. Ao convidá-lo a colaborar em meu exercício de meta-

análise do currículo vivenciado nas aulas, a partir da transcrição das mesmas e da segunda 

sessão reflexiva, retomo junto ao professor características da PCCol:

Sessão reflexiva nº 3 Aspectos que se destacam

Pesq.-  “Eu  peguei  as  transcrições  que  você  tem,  todas  daquele 
primeiro bloco...”.
Prof.- “Uh, uh”.
Pesq.- “[...]  E o que eu fiz agora? Como se fosse um exercício de 
metanálise. Por que a transcrição, a transcrição é meramente o que foi 
dito na aula. A nossa sessão reflexiva, aquele dia, ela foi uma tentativa 
de refletir sobre aquele primeiro bloco”.
Prof.- “Certo!”
Pesq.-  “[..]  Como  é  uma  metodologia  para  ajudar  a  avançar  o 
processo, não adianta depois que eu não tiver mais vindo aqui, ou lá 
na minha casa pensar... Porque meu papel na pesquisa é justamente 
ajudar...”
Prof.- “Ela não pode ser construída depois que terminar o trabalho...”.
Pesq.-  “Esse  jeito  é  um jeito  assim:  você  interpreta  no  sentido  de 
reconstruir. Eu pensei algumas coisas, eu não sou nenhuma dona da 
verdade.  Na metodologia  tem uma coisa  assim,  de um autor  russo 
chamado Bakhtin, né? O pesquisador tem a obrigação de dar a ver ao 
outro, dar a ver a sua visão do processo. Mas os sujeitos que fazem 
parte, […] também dão a sua contrapalavra. Não é só a minha palavra. 
Não tem jeito de ter idas e vindas infinitas,...”.
Prof.- “Uh, uh!”
Pesq.- “Mas eu dizer o que eu fico pensando, a pessoa se pronunciar 
para poder ter o diálogo, que é a ideia...”.
Prof.- “Isso, porque é o seguinte.  As pessoas não enxergam, isso é 
uma fala de um outro professor daqui: 'Nós não enxergamos as coisas 
como elas acontecem. Nós enxergamos como nós enxergamos'...”
Pesq.- “Isso, do nosso..”.
Prof.- “Do nosso ponto de vista”.

Retomada  da  primeira  etapa  de  meu 
trabalho:  uma  análise  inicial  das 
transcrições das aulas. 

Apresentação da segunda etapa: 
meta-análise  que  fizemos  juntos   na 
segunda reflexão.

Retomada do propósito da PCCol e da 
necessidade de compartilhar as análises 
durante o processo, para que professor 
e pesquisadora possam dar a ver um ao 
outro a sua visão do processo.

A  apresentação  do  movimento 
exotópico  proposto  por  Bakhtin  no 
contexto da pesquisa.

O professor demonstra compartilhar  o 
sentido de que só podemos interpretar o 
mundo a partir dos nossos sentidos... 

É  significativo  que  nesse  processo  de  construção  de  significado  em  torno  da 

importância  das  escolhas  metodológicas do  professor  para  o  trabalho  a  ser  realizado  na 

disciplina Informática, tendo em vista que as tecnologias da informação pudessem se integrar 

ao  currículo  do  referido  curso,  tenhamos  também  compartilhado  sentidos  em  torno  da 

metodologia de pesquisa que estava sendo utilizada. A concepção de integração é avessa a 

dicotomias entre extensão-pensamento; parte-todo; teoria-prática; trabalho intelectual-braçal 

e,  não  poderia  ser  diferente  ao  se  tratar  da  metodologia  do  ensino  e  de  pesquisa, 

compreendidas  aqui como ensino-pesquisa, pesquisa-ensino,  daí o nome escolhido para o 

significado  compartilhado  nessa  etapa  do  trabalho:  a  importância  das  escolhas  

metodológicas e da apropriação de novas possibilidades de ensino-pesquisa-ensino.
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Se valorizamos uma participação mais ativa dos alunos e a postura de ouvi-los - pois  

do seu lugar discente têm condição, como ninguém, de identificar equívocos e contradições 

existentes no trabalho do professor - também eu não poderia deixar de valorizar o papel ativo 

do  professor  diante  de  minhas  propostas  e  análises.  O fato  de  o  professor  fazer  suas  as 

palavras  de  outro  professor  da  instituição  -  “Nós  não  enxergamos  as  coisas  como  elas  

acontecem.  Nós  enxergamos  como nós  enxergamos” -  revela  que  compartilhávamos  esse 

significado  acerca  da  importância  do  outro  no  processo  de  reconstrução  das  práticas 

pedagógicas e de pesquisa e indicava um terreno propício para que pudéssemos vivenciar o 

movimento exotópico bakhtiniano (AMORIM, 2003), abordado no tópico 2.3.1. ao tratar da 

linguagem como locus da reflexão crítica, no contexto de uma pesquisa crítica de colaboração. 

Compartilhar  esse  terceiro significado junto  ao  professor  abriu  ainda  mais  espaço para  o 

trabalho  com  as  contradições  no  seio  de  um  ambiente  colaborativo,  tal  como  defendem 

Magalhães (2009, 2010) e Liberali (2008, 2009) ao propor esse modo de fazer pesquisa.

Na continuidade  da  conversa,  apresento  dois  pontos  que  se destacavam em minha 

análise até aquele momento da investigação. 

O primeiro ponto que explicitei ao professor foi minha análise de que a existência da 

disciplina Informática no PROEJA era a primeira questão que demandava reflexão. Expliquei 

a ele que, nos primórdios da Informática na educação, a primeira inciativa foi a de dar aula de 

Informática,  mas  que  a  trajetória  de  práticas  pedagógicas  e  estudos  sobre  tecnologias  na 

educação fora sinalizando que era mais relevante, para a necessária transformação da Escola, 

encontrar  um  caminho  para  que  a  Informática  fosse  um  instrumento  pedagógico  ao  se 

trabalhar  com  as  diversas  disciplinas.  Falei-lhe  também  que,  com  a  disseminação  das 

tecnologias da informação e comunicação na sociedade e a defesa do trabalho interdisciplinar, 

a  tendência  foi  abolir  a  disciplina  Informática  que  permaneceu  apenas  em  situações 

específicas, o que me parecia ser o caso do PROEJA. Expliquei-lhe que, quando a disciplina 

deixava de existir,  muitas instituições passaram a contar com o apoio de um professor no 

laboratório  de  Informática,  responsável  pelo  oferecimento  de  um  suporte  referente  às 

tecnologias,  aos  professores  das  diversas  disciplinas  que  desejassem  fazer  tal  utilização. 

Quando a disciplina era conservada no currículo, buscava-se articulá-la ao desenvolvimento 

de projetos interdisciplinares. Expliquei-lhe considerar que a disciplina se fazia necessária no 

caso do PROEJA pela existência de alunos que ainda precisam de apropriar-se dos comandos 

básicos de Informática. Contudo, coloquei que era necessário considerar que a trajetória de 

estudos  sobre  tecnologias  na  educação  apontava  que,  também  esses  primeiros  passos, 

deveriam ser integrados ao currículo. 
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O  segundo ponto,  em minha análise,  era  a necessidade que sentia de lhe falar  um 

pouco mais sobre o que essa trajetória de estudos sobre tecnologias na educação tem-nos 

ensinado,  como  estava  fazendo  naquele  momento  para  que  ele  pudesse  entender  melhor 

posicionamentos que eu fazia durante o percurso ao insistir no trabalho com Informática de 

forma  integrada  às  demais  disciplinas,   a  partir  de  aspectos  significativos  da  vida  dos 

estudantes, o que inclui a utilização dos recursos da chamada web 2.0, em meio às propostas 

da disciplina:

Sessão reflexiva nº 3  Aspectos que se destacam

Pesq.- “Eu entendi, já, o que você acredita que é o mais interessante 
da disciplina, mas quando eu fico te cutucando: vamos integrar com 
as outras disciplinas [..]. Eu fico pensando o que será que ele pensa 
sobre minhas insistências, né?” 
Prof.- “Uh...uh...”.
Pesq.- “Então eu fico pensando que uma falha é que... não há tempo, 
a gente faz uma reunião reflexiva, eu não estou dando um curso de 
formação para você. Então, eu fico pensando, como é que você vai 
entender as coisas que eu gostaria, que os autores de tecnologia têm 
sobre isso”.
Prof.- “Se fosse os autores, eu não estava nem aí...”.
Pesq.- “Uh...uh... Tem que ser as coisas que você gostaria...”.
Prof.- “Então, eu acredito porque eu vivi...”
Prof.- “Sabe o que acontece? Você leu os autores, você absorveu a 
ideia  deles,  né?  E  imaginou  os  potenciais  que  podem  ser 
desenvolvidos,  entendeu?  Então,  basicamente,  qual  é  o  objetivo 
desses  pensadores,  né?  É  provocar  em  você,  o  sentimento,  a 
reflexão”.
Pesq.- “Isso”.
Prof.- “Eles têm esses objetivos. Objetivos, vamos dizer assim, não 
tão lógicos mas cognitivos, quando você lê seus autores, né? O que é 
que  sobra  disso  daí?  Agora  que  você  tá  me  analisando,  tô  te 
analisando também”.
Pesq.- “É”.
Prof.- “O que sobra disso? Da vontade, do que você como pessoa 
interpretou, em cima dessa motivação”.

Apresento ao professor minha inquietude 
ao pensar sobre o que ele pensa acerca 
das minhas insistências (referia aos dois 
pontos acima destacados:  integração da 
Informática às demais disciplinas e uso 
dos recursos da web 2.0).

Identifico  a  falta  de  um  curso  de 
formação junto ao processo de pesquisa 
crítica-colaborativa.   Insisto  na  minha 
inquietude sobre como ele vai entender o 
que proponho, o que os autores propõem. 

O professor me responde que se interessa 
sobre  o  que  “eu  gostaria”...  Eu  me 
surpreendo  com  sua  fala.  Fico, 
inicialmente, arrependida por ter tido “eu 
gostaria”...  Contudo, percebo que nesse 
ponto  do  diálogo  havia  algo  relevante: 
pelo  ato  discursivo,  pela  ZPD  criada, 
graças  ao  espaço  dialógico,  sentidos  e 
novos  significados  podiam  ser 
compartilhados.

O  professor  faz  uma  reflexão  que  me  remete  a  contribuições  bakhtinianas, 

vygotskianas  e  freireanas  destacadas  por  ocasião  da  construção  do  marco  teórico  e 

apresentadas a seguir. A partir da fala do professor acima citada, podíamos afirmar que os 

significados construídos no campo das tecnologias na educação ganhavam a possibilidade de 

se tornarem, naquele contexto,  sentidos vivos passíveis de serem compartilhados e recriados 

graças ao encontro possibilitado pelo ato discursivo (BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1999) em 

que  se  encontravam  envolvidos  o  professor  e  a  pesquisadora;  às  zonas  proximais  de 

desenvolvimento  (VYGOTSKY,  2007)  criadas  naquele  contexto;  e  ao  espaço  dialógico 

(FREIRE, 1987) construído paulatinamente. A fala do professor de que  “agora que você tá  

me analisando, tô te analisando também” - revela a compreensão da proposta e testemunha o 

seu desenvolvimento, em consonância com a concepção de criação de zonas proximais de 
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desenvolvimento como instrumento-e-resultado (MAGALHÃES, 2009), método e ponto de 

chegada, o que deflagra sempre uma nova partida. Pude refletir  que apesar de não estarmos 

envolvidos  propriamente  num  curso  de  formação,  a  formação  acontecia  na  experiência 

compartilhada. Cada um de nós aprendia a partir dos conhecimentos construídos pelo outro, 

ao apreender o seu universo.

Como pode ser verificado, no excerto a seguir, quando pergunto ao professor sobre o 

que havia captado de minhas falas até aquele momento, ele faz uma reflexão que revela que 

estava aberto às minhas propostas,  mas que precisava de um tempo para apropriar-se das 

mesmas. Destaca o caminho de apropriação em relação aos recursos do ambiente virtual de 

aprendizagem (AVA) que passaria a ser utilizado em larga escala pela instituição, com o qual 

iniciara contato por meio de uma formação inicial que estava sendo oferecida a professores do 

IFSP-SPO.  O professor  coloca  que  começava a  enxergar  o  AVA como um elemento  que 

poderia ser agregado ao trabalho da disciplina Informática, mas que precisava de um tempo 

para incorporar essa nova possibilidade: 

Sessão reflexiva nº 3  Aspectos que se destacam

Pesq.- “E o que é que você captou até hoje?”
Prof.- “O que que acontece,  qual  é a diferença, vamos dizer 
assim. Você vê, isso é que eu acho importante você entender: 
não, eu tenho até uma abertura muito grande com os alunos e 
não seria diferente com você. Sobre a opinião e como ela vai 
mudar. Porque ela não ocorre na mesma velocidade. Primeiro 
por  causa  do  meu tempo.  Eu sempre  analiso  e  se  eu  andar 
muito rápido, se eu depois consigo retomar o caminho...”
Pesq. (Riso)
Prof.- “Entendeu? Então você fala vamos fazer um blog, vamos 
fazer  isso.  É  legal!  Podemos  começar  a  trabalhar  com  a 
plataforma  Moodle.  Eu  não  via  a  plataforma  como  uma 
possibilidade, agora já vejo como um facilidade maior. Agora 
eu  preciso  dedicar  um tempo  para  começar  a  utilizar  como 
mecanismo.  Então,  ela  vai  funcionar  como  um  blog,  pode 
funcionar como um chatezinho lá. Eu vou poder dar aos alunos 
condição de imprimir ou de fazer alguma coisa nela. Então vai 
começar a se construir alguma coisa nesse sentido. Aí, como 
você falou: vamos fazer? Vamos. Mas a minha velocidade, a 
velocidade  que  na  minha  aula  é  tão  rápida.  Ela  não  é  uma 
velocidade de transformação muito grande. Eu tenho... Então, 
um dos problemas que eu acredito que você está vendo agora, 
principalmente, de trabalhar comigo é que eu não tenho uma 
única disciplina, né? Então, eu não replico essa aula de novo. 
Essa aula acontece num primeiro tempo e só vai ser replicada 
no ano que vem...”
Pesq.- “Uh,uh”.
Prof. “Então, o que que acontece, qual o problema que estamos 
tendo, principalmente, eu, é arrojar demais na disciplina, perder 
a mão e não saber como corrigir...”

Questiono  o  que  havia  ficado  para  ele  até 
aquele presente momento da pesquisa.

O  professor  não  responde  propriamente  à 
minha pergunta. Na continuidade da conversa 
tenho  oportunidade  de  perceber  os  sentidos 
que havia construído no percurso. Ele escolhe 
falar  de sua  abertura  ao  novo e destaca que 
precisa de um tempo para se apropriar desse 
novo. 

Acolho  com  o  riso  a  sua  colocação,  pois 
concordava com o seu pedido de um tempo, 
para que pudesse retomar o caminho, andasse 
com  as  próprias  pernas,  não  se  sentisse 
perdido...

Fala  de  seu  processo  de  aproximação  do 
Moodle,  para  exemplificar  o  que  ocorre 
consigo. Fala de suas ideias sobre a utilização 
do mesmo que incorporavam pontos que havia 
refletido  junto  a  ele,  sobre  a  pertinência  de 
incorporar recursos da web 2.0 ao trabalho da 
disciplina.
Mais  uma  vez  o  professor  solicita  o  tempo 
para  que  possa  incorporar  a  utilização  de 
novos recursos tecnológicos com autonomia.

A fala do professor me remeteu à reflexão feita por M. E. Almeida (2000b) sobre a 
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necessidade de se dar tempo para que os professores possam analisar a potencialidade do que 

lhes  está  sendo apresentado em termos de utilização de novas tecnologias em sua prática 

pedagógica e apropriar-se de forma significativa do novo. O professor reclama, com toda a 

razão, um tempo necessário para apreender de dentro para fora, a fim de que pudesse construir 

sentidos e compartilhar significados (VYGOTSKY, 2007) diante do uso do AVA proposto pela 

instituição e do que lhe era sugerido por mim, em relação à utilização de recursos da web 2.0 

na disciplina Informática. 

Na continuidade da conversa, ele revela uma visão crítica acerca do próprio trabalho e, 

mais uma vez, recorre a uma comparação para explicitar a própria reflexão:

Sessão reflexiva nº 3  Aspectos que se destacam

Prof.- “Pen drive,  Internet, arquivo,  blog, esse primeiro ano 
ele vai vir em blocos, tijolinhos quadradinhos...”
Pesq.- “É”.
Prof.- “Ele, ele vai ser introduzido na matéria como um bloco 
quadrado.  É  assim  que  eu  vejo  a  minha  aula,  ela  vai  ser 
muito... e eu sou muito crítico em relação a isso, pois eu vejo 
ela,  ela,  ela..  sair um bloco e entrar  outro,  sair um bloco e 
entrar outro. E eu...  o que que tem que ocorrer? Tem que ir 
ampliando o bloco, moldando do ponto de vista do aluno e do 
profissional. Então na hora que o aluno percebe ele já está no 
outro bloco, caminhando pro terceiro...”
Pesq.- “Eu acho que...”
Prof.- “Esse cisalhamento vai ter”.

O  professor  fala  de  sua  percepção  dos 
conteúdos  trabalhados  na  disciplina 
Informática como elementos ainda isolados.

Ele entende que à medida que aluno e professor 
vão interagindo com tais conteúdos, os mesmos 
tenderão à ampliação e a uma integração.
Também utiliza uma expressão própria da área 
de Mecânica para expressar sua percepção do 
que  ocorre  com  os  conteúdos  da  disciplina 
Informática. 

O  professor  considera  que  os  conteúdos  do  curso  ainda  estavam  “quadradinhos”, 

estanques, por ser a primeira vez que trabalhava a disciplina desde o início do ano letivo. A 

fala do professor  faz pensar que um “arredondamento” da proposta só seria possível, a partir 

da ação dos sujeitos envolvidos. Os próprios conteúdos da disciplina Informática careciam de 

uma maior integração, o que só seria possível a partir do momento em que deixassem de ser 

currículo  prescrito  para  ser  currículo  vivenciado.  Ao  procurar  o  significado  do  termo 

“cisalhamento”, encontra-se: “1.  Mec.  Ato ou efeito de cisalhar. 2. Ato ou efeito de separar 

um rebite, pino ou parafuso, em duas ou mais partes, em resultado de uma força aplicada a sua 

superfície externa, em ângulo reto em relação ao eixo geométrico”. Pela comparação realizada 

pelo professor, a cisalha, seria manuseada por alunos e professores para aparar as arestas dos 

conteúdos, na medida em que o currículo fosse se tornando caminho percorrido.

No  trecho  a  seguir,  o  professor  coloca  que,  diante  de  minhas  propostas  de 

reestruturação  da  disciplina  e  de  sua  autocrítica  em  relação  ao  trabalho  desenvolvido, 

começava  a  identificar  que  o  aprimoramento  do  registro  das  aulas  poderia  ajudá-lo  a 

aprimorar seu trabalho:

Sessão reflexiva nº 3  Aspectos que se destacam
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Prof.- “Então, quando você fala dessa reestruturação da aula, 
eu sinto também que eu tenho um problema de estruturação de 
aula, de registro de aula. Isso aí existe mesmo. E, aí, eu tenho 
um problema meu, que eu gostaria, eu tenho um crítica muito 
forte do anterior, eu gostaria de registrar ela mais forte, né? Do 
mesmo jeito que você registra […]”.

O professor percebe que o aprimoramento da 
capacidade  de  registro  do  processo  poderia 
ajudá-lo a reestruturar suas aulas.

Do ponto de vista do aprimoramento do registro, o professor manifesta, na sequência 

do diálogo, a intenção de começar a gravar suas aulas, inclusive aquelas que ministrava em 

outros cursos, de modo que pudesse repensar a sua  prática. 

A percepção do professor acerca da relevância do movimento descritivo-reflexivo no 

aprimoramento da sua prática docente indica, mais uma vez, que as escolhas metodológicas da 

pesquisa  (SMYTH,  1989)  estavam  afetando  positivamente  a  atividade  de  ensino  aqui 

investigada.  Almeida,  M. E.   (2004) aborda também a importância  do cultivo de registro 

descritivo-reflexivo,  no  campo  de  formação  de  professores  para  a  integração  das  novas 

tecnologias ao currículo. Para a autora, os chamados memoriais reflexivos têm o importante 

papel de identificar vitórias e equívocos, avanços e problemas, ao confrontar o vivido com o 

almejado  à  luz  das  contribuições  teóricas  estudadas  pelos  professores,  movimento  que 

possibilita a reconstrução da prática e da identidade docente. 

Além  de  endossar  a  proposta,  dei  duas  sugestões  correlatas:  um  registro  que 

antecedesse às  aulas  e  a  retomada de uma ideia  que ele  tivera no início do processo,  de 

registrar, aula a aula, os objetivos que já tinham sido atingidos pelos alunos:

Sessão reflexiva nº 3  Aspectos que se destacam

Pesq. “Agora que tá nessa parte prática, eu posso até ajudar mas é  
melhor que ficasse com a sua cara...”.
Prof.- “Não, é melhor eu fazer.”
Pesq.- “Né? Se não eu vou meter o bedelho demais e aí mistura os 
papéis, né? Se tivesse um jeito seu, que você goste, de organizar. 
Assim, pegar mesmo as aulas. Sugestão, né? De terça até final de 
junho, que eu nem sei quando o bimestre acaba...”
Prof.-  “Uh, uh”.
Pesq.-  “…não  precisa  ser  um  plano  complexo,  mas,  puxa,  de 
propósito, pode ser até que mude, mas faz diferença, eu ter aquela 
intencionalidade.  Por  exemplo:  eu  vou  gastar  até  15  de  junho 
mesmo, só com revisão de pen drive? É isso mesmo, que eu quero?
Prof.- “Não...”
Pesq. “Por exemplo,... então eu acho que tem que ter um título da 
aula,  né?”
Prof.- “Não, não pode ser...”
Pesq.- “Acho que teria que ter um título da aula, o rumo daquele 
dia. Veio cinco, veio dez, veio vinte. Outra coisa também. O rumo 
da  aula,  esse  mapeamento  da  sala,  com  os  objetivos.  E  esse 
mapeamento da aula deixaria você mais assertivo, igual você fez 
com a XXXXX”. 

Compartilhamos  a  proposta  de  que  ele 
assuma a  seu  modo,  a  reorganização  do 
cronograma das aulas,  tendo em vista as 
demandas dos alunos e os objetivos que o 
professor desejava priorizar.  

O  contexto  do  diálogo  revela  que  essa 
segunda  negativa  do  professor  ainda  se 
referia a ficar até 15 de junho no trabalho 
com pen drives, pois desejava ir além.

Refiro-me  neste  trecho  final  à  segunda 
forma de registro por mim sugerida:  um 
mapeamento dos alunos que identificasse 
os  objetivos  de  aprendizagem  atingidos 
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pelos mesmos.

A primeira  proposta de  registro  feita  por  mim consistia num  replanejamento  do 

cronograma  de  trabalho,  tendo  em  vista  o  andamento  dos  trabalhos,  as  necessidades, 

demandas dos alunos e os objetivos que o professor intencionava priorizar. Como já citado, 

era o primeiro ano que o professor ministrava a disciplina desde o início e o tempo reservado 

para cada atingimento  dos objetivos e trabalho com os respectivos conteúdos nem sempre 

estava se mostrando adequado. A segunda proposta era a retomada da proposta do próprio 

professor que intencionava, desde o início, mapear, aula a aula, quais objetivos haviam sido 

atingidos  pelos  alunos,  a  fim de  pensar  atividades  diferenciadas  capazes  de  desafiá-los  a 

construir novas aprendizagens, o que nos remete novamente à criação de ZPD para os alunos, 

os quais, por sua vez, ao desenvolver as atividades propostas pelo professor, também criam 

novas ZPD para seus colegas e professores. 

Aproveitei esse momento em que conversávamos sobre a importância dos registros 

para colocar  ao professor  minha percepção de que considerava pertinente eu passar  a  vir 

menos vezes na aula de Informática e ao mesmo tempo buscar ser mais assertiva no momento 

das sessões reflexivas. O maior espaçamento no acompanhamento das aulas teria por objetivo 

deixá-lo mais à vontade para realizar o seu trabalho. Uma postura menos modalizadora nas 

sessões reflexivas teria o intuito de colaboração, mais criticamente, um com o outro, na tarefa 

de construir significados acerca do trabalho a ser realizado na disciplina Informática, na reta 

final da pesquisa:

Sessão reflexiva nº 3  Aspectos que se destacam

Pesq.- “Uma coisa que você falou na semana passada, que eu queria 
até colocar para você hoje. Eu nem sei se já não é melhor, já agora,  
estamos  quase  no  terceiro  bloco  de  aulas,  tal.  De  repente,  eu 
começar a vir uma vez por semana”.
Prof. “Não...”.
Pesq.- “Eu não sei, você falou outro dia, eu não fico nem um pouco 
chateada...  Acho que é isso mesmo. Por que assim, talvez,  eu vá 
ajudar mais [...]”
Prof.-  “Uh, uh”.
Pesq.- “Deixar você mais livre, pra fazer do seu jeito. E eu vou te  
provocando. Você acabou de falar para mim... Eu fiquei olhando, 
lendo essa segunda sessão reflexiva de uma hora e pouco, eu fiquei 
nervosa comigo, pois eu estava tão acanhada, tão com medo de te 
ferir, de te desrespeitar, que eu uso tanto 'né'. E a gente usa muito 
'né'  quando a  gente  tá  inseguro  e  a  gente  usa  muito  né,  sempre 
pedindo...”
Prof.- “Quer sempre a opinião, a aprovação da pessoa...”
Pesq.- Isso... Fica com medo de ser invasivo. Então eu falei, para eu 
ajudar o XXXXXX, eu preciso ser mais assertiva. Não impositiva, 
mas  eu  tenho  que  ter  coragem  de...  Eu  acho  que  eu  posso  te 
provocar mais, acho que posso te ensinar mais coisas, mesmo”.
Prof.- “Mas na verdade, XXXXX...”

Proponho espaçar minha participação nas 
aulas, por refletir que tal distanciamento 
poderia  contribuir  para  que  o  professor 
pudesse trabalhar com maior autonomia.

O  professor  inicialmente  discorda,  mas 
depois concorda que seria adequado fazer 
esse  novo  movimento,  pois  o  semestre 
estava na reta final e no próximo semestre 
meu  acompanhamento  seria  apenas  via 
sessões reflexivas.

Falo de uma segunda percepção acerca de 
minha  atuação,  evidenciada  ao 
transcrever  a  sessão  reflexiva  anterior: 
que deveria ser mais assertiva em minhas 
colocações,  quando  estivéssemos 
conversando  sobre  o  trabalho,  a  fim de 
que  o  movimento  crítico-  colaborativo 
pudesse acontecer.
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Pesq.- “Mas eu faço, isso, agora a gente já tem...”
Prof.- “Já tem um trabalho...”

Movida pela convicção de que os registros da prática pedagógica poderiam ocasionar o 

aprimoramento da mesma à medida que o professor pudesse confrontá-los com contribuições 

teórico-práticas, convencida de que deveria ser mais assertiva em minhas colocações, propus 

ao  professor  lhe  falar  e  trazer  material  bibliográfico  sobre  a  proposta  da metodologia  de 

projetos e sua utilização em práticas que buscam integrar as tecnologias ao currículo. Tanto na 

proposta da PCCol, ao apropriar-se da contribuição de Smyth (1989), quanto na proposta de 

M. E. Almeida (2004) de utilização do memorial  reflexivo na formação de professores,  a 

reconstrução  pode  acontecer  na  medida  em  que  a  descrição  dos  percursos  docentes  for 

confrontada com os saberes científicos construídos em cada campo de estudos e pesquisas. Tal 

confronto pode indicar transformações a serem realizadas na prática docente, bem como a 

necessidade  de  procurar  novas  contribuições  teóricas  para  elucidar  o  trabalho  prático 

realizado, ou ainda,  num estágio mais aprofundado da reflexão, a reconstrução da própria 

teoria, o que se coaduna à concepção de práxis, anteriormente abordada. Nessa perspectiva, 

considerava que se o professor de Informática se apropriasse da proposta das metodologias de 

projetos, os significados construídos na segunda sessão reflexiva - de que o currículo deveria 

ser um articulador de conhecimentos teóricos e práticos e que a dinâmica das aulas deveria 

possibilitar  aos  alunos  um papel  mais  ativo  -  só  seriam potencializados,  de  modo  que  a 

disciplina Informática teria mais chance de se integrar às demais disciplinas. 

O excerto a seguir demonstra o interesse do professor diante de minha proposta de 

apresentar-lhe o que seria a metodologia de projetos:

Sessão reflexiva nº 3  Aspectos que se destacam

Prof.- “O que que você fala? O que que você fala assim?
Pesq.- “O que que seria, né? 
Prof. “Isso, dá uma ideia, assim...”
Pesq.- “Assim, hoje se fala...”.
Prof.-  “O que que vê, o que que você fala, ó professor, porque 
você não faria isso diferente? Dá um ideia, assim?”.

O professor,  que já  tinha ouvido falar  de 
metodologia  de  projetos  mostra-se 
interessado em compreender a proposta e o 
que a mesma poderia trazer de diferencial 
para a sua prática pedagógica.

Falo  ao  professor  sobre  a  metodologia  de  projetos,  explicando-lhe  que  a  proposta 

prenuncia que os alunos e professores se projetem no trabalho desenvolvido, pois projetar, 

criar,  buscar  soluções  para  desafios  e  situações-problema são  ações  que  nos  caracterizam 

como humanos. Dentre as características do trabalho, enfatizei naquela fala introdutória,  a 

importância da participação ativa dos alunos em todas as etapas do trabalho, desde a escolha 

do  tema ou  delimitação  dos  problemas  de  pesquisa, à  escolha  das  fontes  de  pesquisa,  à 

definição e elaboração de um produto final que fosse capaz de comunicar a um determinado 
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público escolhido também com a participação do grupo o que fora aprendido ao longo do 

processo. Falo ao professor que a metodologia de projetos mostrou-se ao longo da trajetória 

de estudos sobre tecnologias na educação uma escolha metodológica bastante apropriada, ao 

possibilitar  trabalhos  interdisciplinares  em  que  as  TIC  integram-se  ao  processo,  desde  o 

levantamento  das  fontes  de  pesquisa,  passando  por  todo  o  processo  de  construção  do 

conhecimento  e  multiplicando  as  possibilidades  de  publicação  dos  produtos  finais 

desenvolvidos nos projetos, graças aos recursos da web 2.0. O trecho a seguir traz o final da 

minha fala:

Sessão reflexiva nº 3  Aspectos que se destacam

Pesq.-  “O que  eu  vejo  que  a  tecnologia  podia  ser  potencial  de 
integração para o currículo no PROEJA, não é só uma tarefa sua, 
XXXXXX. Não é por que a sua disciplina se chama Informática 
que a tarefa é só sua. O que eu vou sentar com cada professor e 
perguntar, que tem... O XXXXX já faz coisas. Hoje eu vi o pessoal 
pesquisando lá para o prof. XXXXX,  e por aí, vai a vida, o João 
Goulart, alguém pediu, que eu não sei como chama o professor de 
Sociologia... Então, o que eu fico pensando, é assim, vou perguntar 
para o professor, que usos que ele faz da tecnologia na disciplina 
dele e se ele enxerga, alguma, alguma, que eu venho de uma área 
que pensa a integração, e se ele enxerga alguma possibilidade de 
integração. Eu acho que se a gente tivesse um site único, que os 
alunos  postassem os  trabalhos  finais,  por  isso  que  eu  penso  no 
blog, porque o blog  é aberto. O  Moodle,  ele é joia,  […]  mas o 
familiar dele não vai ver, entendeu? Tudo bem, vai ver com a senha 
dele, mas não é uma coisa que se abre em qualquer lugar. Então...”
Prof.- “Não tá publicado...”.
Pesq.- “Isso que eu quero dizer. Os alunos de outros lugares. Por 
isso que eu penso, que eu acho que agregaria valor ao trabalho de 
todos, é um espaço virtual que os professores expusessem os power 
point produzidos, sabe, tivesse a cara dos produtos finais”. 
Prof.- “Ah, sim!”.
Pesq.-  “Daria  visibilidade  para  o  que  vocês  fazem  para  a 
Especialização e, já que não têm a reunião, uns veriam os trabalhos 
dos outros pelos produtos dos alunos. E chama a discussão que tem 
tanta coisa acontecendo paralela e que poderia andar mais junto, 
entendeu?”.

Falo  da  integração  das  tecnologias  ao 
currículo  como  tarefa  de  todos  os 
professores,  não  apenas  do  professor  da 
disciplina Informática.

Explico  meu  interesse  em  realizar  uma 
sessão  reflexiva  junto  aos  demais 
professores  do  PROEJA,  falo  de  alguns 
sinais de integração das TIC ao currículo 
que havia percebido e das perguntas que 
lhes pretendia fazer.

Justifico  a  minha  preferência  pela 
utilização de um blog para publicação dos 
trabalhos realizados pelos alunos.

O professor dá indícios de concordar com 
os sentidos apontados por mim.

Como pode ser constatado no excerto acima, retomo a sugestão já feita ao professor, 

em conversas realizadas ao término das aulas, de organizar um espaço virtual para publicação 

de trabalhos dos  alunos,  pautada no objetivo de colaborar  para a  construção do currículo 

integrado, no contexto do curso PROEJA aqui investigado.  A publicação dos trabalhos teria 

como intuito promover uma maior integração da Informática às demais disciplinas do curso, o 

que  era  dificultado  por  só  acontecerem reuniões  dos  docentes  por  área  e  não  por  curso. 

Inspirada na concepção de web currículo (ALMEIDA, M. E., 2010) - que visa lançar mão de 

recursos da web para colaborar para transformação curricular - enxergava que a proposta teria 

potencial para colaborar tanto para a integração das TIC ao currículo do curso, quanto para a 
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construção do almejado currículo integrado. Ao demonstrar preferência por um site aberto e 

não pelo Moodle, como espaço de publicação, pensava num maior alcance de publicação que 

poderia ter a iniciativa, inclusive, atingindo professores e alunos do PROEJA dos outros dois 

campi que desenvolvem o PROEJA voltado ao ensino médio. 

A  seguir,  passa-se  à  descrição  da  terceira  e  última  proposta  desenvolvida  pelo 

professor de Informática, que foi acompanhada pela investigação.

4.1.6. Descrição da proposta: produção de apresentação de slides

Logo após a terceira sessão reflexiva, conforme combinado, passei a acompanhar uma 

das duas aulas semanais. Com o passar das semanas, tal participação começou a ser quinzenal. 

Desse  modo,  meus  registros  no  diário  de  bordo  foram  menos  numerosos  e  passei  a 

acompanhar as aulas também por meio dos relatos orais do professor.

No início do desenvolvimento da proposta  de produção de apresentação de  slides, o 

professor fez uma aula expositiva com orientações acerca do trabalho a ser realizado. Falou, 

inicialmente,  da  importância  da  escolha  do  tema e  de  um título  para  a  mesma.  Colocou 

detalhes acerca da relevância de que os primeiros slides chamem a atenção de quem está 

assistindo, introduzindo-o na temática a ser abordada, de modo que compreenda a relevância 

do que será exposto. O professor deu várias orientações acerca dos diferentes caminhos que 

uma  apresentação  poderia  percorrer,  dando  destaque  à  possibilidade  de  abordagem  de 

aspectos históricos relacionados ao tema e implicações do mesmo no cotidiano.  

No excerto a seguir, o professor retoma a importância da definição do tema, após ter 

visto uma versão preliminar da apresentação de um aluno que havia decidido falar sobre o 

tema  “Carros”.  O  aluno  havia  colocado,  nos  primeiros  slides,  imagens  de  carros  muito 

bonitos. No comentário, o professor considera que a estratégia era válida, mas que deveria ser 

feito um caminho alternativo que explicasse o tema aos expectadores:

 Diário de bordo - Aula nº 20 Aspectos que se destacam

Prof.-  “O  que  que  a  gente  tem  que  ter  de  importante  para  a 
apresentação? Nós já temos um tema para a apresentação. O tema 
não é só o título. Ele é o motivador da apresentação. Você vai 
transmitir  um  conhecimento?  Vai.  É  interessante  que  primeiro 
você explique o tema. O interessante é que você tem que ter uma 
ideia,  um  explicação  do  tema.  O  XXXXX  fez  ela  um  pouco 
diferente,  também  vale.  Mas  daí  você  tem  que  mudar  a  sua 
dinâmica da apresentação. Então, você tem que explicar o tema.
[...]. 
Aluna 1: Oh, a XXXXX chegou.

O  professor  retoma  a  importância  da 
definição do tema e título. 

Alusão da apresentação sobre 'Carros'  que 
estava sendo produzida por um dos alunos.

Ele  havia  perguntado por  uma  das  alunas 
que  estava  atrasada  e  que  chega  à  sala 
durante a fala do professor.
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Prof.- “Nós temos que explicar o tema. Como é que é razoável 
explicar  o  tema? Tem um colega nosso aí  que vai  fazer  sobre 
carros...

Várias aulas foram destinadas para que os alunos pudessem trabalhar em temas de 

livre escolha. As explicações acerca dos comandos do editor de apresentação eram dadas pelo 

professor  na  medida  em  que  alunos  apresentavam  dúvidas  sobre  como  realizar  algum 

procedimento. Como já acenado no excerto acima, muitos alunos chegavam atrasados e as 

faltas  eram também frequentes.  Na  medida  em que  os  alunos  compareciam,  o  professor 

perguntava-lhes sobre o tema escolhido e oferecia apoio para o desenvolvimento do trabalho. 

O  trecho  seguinte  relata  uma  escolha  bastante  diferenciada  feita  por  uma  aluna  que, 

interessada por animais e plantas, será apoiada pelo professor para fazer a apresentação em 

slides sobre uma situação inusitada que, ao mesmo tempo que  alegrava a aluna, também a 

preocupava: a  presença de animais silvestres no local onde morava. Conta  ao professor e 

colegas sobre macacos, dentre outros pequenos animais que vinham ao quintal de sua casa e à 

vizinhança, em busca de comida, acuados pelo desmatamento da região:

Diário de bordo - Aula nº 22 Aspectos que se destacam

Prof.- “E apresentação, XXXXX?
Aluna 1- “Eu estou dentro... eu queria falar sobre os animais”. 
Prof.- “Animais...”
Aluna 1- “...que eu descobri... Eu estou me sentido realizada, que 
estou sempre mexendo com plantas, quando eu vejo um animal. Por 
exemplo, eu vejo macaco todo dia...”
Prof.- “Vê  macaco todo dia?”.
Aluno 1- “Vejo todo dia, macaco da janela da minha cozinha e isso 
tá mexendo muito comigo...”.
Prof.- “Vê o que da janela?”
Aluna1- “Macaco”.
Pesq.- “Você mora na Cantareira?”.
Aluna 1- “É”.
[...]
Aluna 1- “Na Fernão Dias. E isso tá fazendo bem pra mim”.
Pesq.- “Quanto tempo você mora lá?”
Aluna 1- “Um ano e oito meses”. Eles não querem se aproximar de 
nós seres humanos, né? Eles estão com muito medo e... eles estão 
saindo, pra buscar alimento”.
Prof.- “Tá diminuindo o meio ambiente...”.
Aluna 1- “Eles estão saindo assim...”
Prof.- “Estão sendo forçados...”.
Aluna  1-  “Eu  não  sei  muito  explicar.  Aquilo  tá  mexendo  muito 
comigo...  Eles  saem  da  Mata,  se  eles  pudessem  atravessar  para 
montanha que fica lá  atrás  da Fernão  Dias,  por exemplo,  né? A 
rodovia,  eu acho que eles  iriam para  lá.  Acho que  eles  estão  se 
sentindo ameaçados...”.
Prof.- “Uh, uh...”
Aluna 1-“Estão buscando alimento”.
Pesq.- “Você sabe que você podia falar dessa situação?
Prof.- “Isso!”. 
Aluna 1- “Eu preciso pensar mais...”

O professor questiona a aluna sobre qual 
seria o tema de sua apresentação.

A aluna  fala  que  gostaria  de  fazer  uma 
apresentação sobre animais e conta sobre 
sua motivação, a partir de experiência de 
convivência  cotidiana  com  animais 
silvestres.

O professor dá atenção `a fala da aluna e 
a interpela, brincando, sobre a situação.
A  pesquisadora  participa  da  conversa, 
buscando entender melhor o contexto em 
que se situa o fato.

A aluna  fala  da  problemática  ambiental 
vivida pelos animais.
O professor  continua interagindo com a 
fala da aluna, dando atenção ao relato.

A aluna reafirma sua sensibilização com 
o caso.

Pesquisadora  e  professor  sugerem  que 
fale  sobre  a  situação  dos  animais  por 
meio da apresentação.
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Prof.- “Ao invés de falar dos animais, você poderia...”
Pesq.- “Poderia até notificar o IBAMA...”.
Prof.- “Você pode falar...”.
Aluna 1- “Eu ando em trilha, vejo diversos tipos de plantas...”.
Pesq.-  “Eles  têm  como  pegar  e  levar...  Se  eles  ficarem  assim 
serão...”.
Prof.- “Presos...”
Pesq.- “...presas de qualquer idiota, aí,...”
Prof.-  “Nesse  caso,  em  vez  de  você  falar,  especificamente,  dos 
animais, você pode falar da situação em que eles vivem”.
Aluna 1- “Eu estou sem a filmadora, mas é muito emocionante...”.

A aluna coloca que precisava pensar mais 
sobre a questão.

A pesquisadora e o professor salientam o 
risco  dos  animais  serem  presos.  O 
professor coloca que, em vez de falar de 
animais,  poderia  tratar,  especificamente, 
daquela situação. 

O  professor  apoia,  efetivamente,  o  interesse  da  aluna  pelo  tema  e  lhe  empresta, 

naquele mesmo dia, uma máquina fotográfica, para que pudesse registrar a situação e produzir 

sua apresentação.

Nas aulas seguintes,  o professor intercala o momento de atendimento aos alunos e 

algumas orientações gerais acerca do momento de utilizar os slides para fazer a apresentação 

oral, propriamente dita:

Diário de bordo - Aula nº 26 Aspectos que se destacam

Prof.- “Ele tem aqueles tópicos para parar com a apresentação 
e interagir com a plateia. Você tá entendendo? Eu coloco um 
tópico,  quando  ele  bate,  chama o  tópico,  ele  vê  e  traduz  o 
tópico para a plateia e discorre sobre o assunto. Ele fala sobre o 
assunto  daquele  tópico.  Ele  vai  ali,  fazer  uma  comunicação 
verbal  […].  E  ele  vai  sentir,  de  acordo,  como  tiver  a 
apresentação,  vai  dar  uma  ajeitada  nela.  Então,  essa 
comunicação só verbal, vai dar um alternada... A apresentação 
que era uma coisa, agora passou a ser outra....”.

O professor dá dicas referentes ao momento da 
apresentação dos slides.

Em consonância  com o sentido  inicial  colocado pelo  professor  na primeira  sessão 

reflexiva, ele não vê a produção da apresentação de slides como um fim em si mesmo. Fala 

aos alunos da importância de saber valer-se dos  slides produzidos para apresentarem bem o 

tema sobre o qual se propuseram  trabalhar - o que implica aprender a interagir com a plateia.

Numa das últimas aulas da qual pude participar, presenciei o professor solicitando a 

vários alunos a versão final de suas apresentações que justificavam haver se esquecido de 

trazê-la:

Diário de bordo – Aula nº 26 Aspectos que se destacam

Prof.- “Tá faltando da XXXXXXX. XXXXXXX...”. 
Dirigindo-se para uma das alunas pergunta: 
Prof.- “Cadê a sua apresentação?”
Aluna 2- “Eu deixei em casa. Fui dar uma mexida lá e acabei 
deixando em casa”.
Prof.-  “XXXXXX,  também?  Vocês  já  tão,  a  gente  vai 
completar um ano da aula, vocês esquecem a multimídia. Tô 
só cobrando, aí...”
Aluno 1- “Esqueci só hoje, trouxe todos os outros dias. Mas 
eu peguei umas coisas bem legais”.
Aluna 1- (Risada).

O professor pergunta para alguns alunos sobre 
suas apresentações.
Os  alunos  apresentam  suas  justificativas  por 
não terem trazido suas produções.
O professor demonstra seu descontentamento.
Um aluno tenta se explicar e uma aluna ri do 
“embaraço” do colega a se justificar.
O  professor  termina  a  conversa,  reafirmando, 
sobretudo, pelo tom da voz e expressão facial, 
novamente, o seu descontentamento.
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Prof.- “Tá bom, né?”.

Tal  situação  fez  com  o  que  o  professor  chamasse  os  alunos  a  assumir  a  sua 

responsabilidade no processo de aprendizagem, deixando claro que não adiantava esperarem 

pelo professor: precisavam trabalhar sobre os  slides, planejar como os apresentariam e, na 

medida em que fossem trazendo as versões preliminares, o professor poderia dialogar com 

cada um sobre pontos que pudessem ser aperfeiçoados.

4.1.7. Os significados compartilhados a partir da terceira proposta

A sessão  reflexiva  acerca  do  desenvolvimento  da  terceira  proposta  de  trabalho foi 

realizada em meados de setembro e propiciou a construção do quarto e quinto significados 

sobre o trabalho a ser realizado na disciplina:

  -  A necessidade de repensar a relação professor-aluno diante do objetivo de que os 

alunos sejam sujeitos no processo de aprendizagem.

− Dificuldades e possibilidades para a integração das TIC ao currículo do curso.

A necessidade de repensar a relação professor-aluno diante do objetivo de que os  

alunos sejam sujeitos no processo de aprendizagem.

O professor inicia a quarta e última sessão reflexiva retomando que o percurso que 

vínhamos fazendo havia provocado que ele buscasse reestruturar as próprias aulas, de modo 

que  os  alunos  assumissem  um  papel  mais  ativo  no  próprio  processo  de  aprendizagem. 

Percebia, contudo que, por estarem acostumados a serem conduzidos por ele (o que reconhece 

como um erro de sua parte que perpassava todas as suas aulas), muitos alunos do PROEJA 

acabaram não produzindo as apresentações de slides como esperado:

Sessão reflexiva nº 4 Aspectos que se destacam

Prof.- “Comecei a estruturar melhor as minhas aulas, né? Todas 
elas...  E  assim,  você  começa  a  analisar.  Os  erros  podem  ser, 
podem ser mais... Vamos dizer assim... O erro é um erro que eu 
cometo em todas as aulas, né? Mas, para determinado perfil de 
alunos, fica pra eles, fica mais tranquilo, mais sossegado. Para 
outro perfil aquilo ali já não é, é..  Ao mesmo tempo que você 
conduz muito o aluno, na hora que você cobra, ele entende que 
ele tem que correr atrás e ele vai atrás. Tem alguns alunos que na 
hora que você cobra, ele não sabe pra onde ele vai, porque ele 
está acostumado a ser conduzido”.
Pesq. - “Tutelado”.

O  professor  identifica  que  houve  um  erro 
cometido em todas as aulas: conduzir muito 
os alunos.
Ao  buscar  reestruturar  suas  aulas,  alguns 
assumem  um  papel  mais  ativo  e  outros, 
acostumados  a  serem  tutelados  não  sabem 
como proceder.
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Prof.- “Tutelado!”.
Pesq.- “Vamos ver o que vai acontecer agora”.
Prof.- “Essa condição é uma condição boa. Vou deixar agora, vou 
ver e isso já vou pensar para estruturar pro ano que vem. Então,  
toda a formação que foi passada, ela foi muito boa. Ela rendeu os 
seus frutos, né? Tem alunos ali excepcionais, que adquiriram um 
nível de conhecimento, tem um nível de dedicação muito grande, 
mas..., né? Mas... ao mesmo tempo, essa tutela, essa coisa mais 
apadrinhada, num, ela não pode ser dessa maneira, tem que ser 
menos ali. Então, quanto mais eu evoluo, eu chego perto do que 
um colega  que falava.  E por  outro  lado,  é...  acho que  eu não 
concordo muito com ele, pois eu acho que é um pouco sisudo. 
Mas ele falava, você deve entrar na aula, você não deve mostrar 
os dentes”. 
Pesq.- (Riso).
Prof.-  “Então ele  falou:  a  hora que você der  risada  e o aluno 
descontrair, ele não vai se dedicar, aquilo que ele tem que fazer 
algo pra isso. Ele tinha uma metodologia, e dessa maneira, que eu 
acho que é diferente até de pessoa para pessoa. Eu acho que não é 
uma regra, mas eu sempre me lembro disso. Por quê? Toda vez 
que  você entra numa aula,  conduzindo de uma maneira mais, 
mais ríspida, ou mais.. Vamos dizer assim... Não ríspida do ponto 
de  vista  de...  Ríspida,  do  ponto  de  vista  de  ser  bem  técnica 
aquela aula, né? Dá a informação, traz a informação e cobra e 
quando  você  sai  dali,  parece  que  ninguém...  até  que  foi  um 
máquina que deu.... Quando você faz isso dessa maneira. Ele dá 
um  resultado.  Não,  não  gosto  muito  disso,  mas  ela  dá  um 
resultado...   Ela  dá  o  seu  resultado.  É  uma  maneira  de  você 
pensar...  Já  que  ela  dá  esse  resultado,  como  transferir  esse 
resultado para uma aula mais descontraída? Uma aula mais...”.

Ele  se  refere  à  chamada  de  atenção  que 
havia feito aos alunos do PROEJA para que 
assumissem sua responsabilidade no próprio 
processo de aprendizagem.
Retoma que houve alunos que aproveitaram 
as oportunidades e aprenderam bastante.

Ele  se  recorda  da  fala  de  um  colega 
professor,  mais  rígido,  que  dizia  que  o 
docente  não  podia  ser  muito  próximo  dos 
alunos  senão  eles  não  produziriam  os 
resultados esperados. O professor afirma que 
não  gosta  dessa  postura,  mas  fica  se 
perguntando  como  conseguir  um  bom 
resultado de aprendizagem, com uma relação 
mais descontraída com os alunos.

Conversamos a partir desse momento a respeito da importância do diálogo com os 

alunos para buscar resolver as situações, o que contemplava resgatar o papel das regras e dos 

combinados - os quais estão presentes em todas as instâncias da vida social - e ao mesmo 

tempo,  distanciar-se  de  uma  proposta  autoritária  que  pode  alcançar  resultados,  mas  não 

contribui para a formação de sujeitos responsáveis pelo seu processo de aprendizagem. Na 

ocasião, compartilhei com o professor de Informática a fala de outro professor do curso, o 

qual já havia entrevistado a essa altura da pesquisa, que havia me relatado, justamente, que 

procurava acolher ao máximo os alunos, mas também deixava claro que havia limites para as 

concessões a respeito dos prazos para realização das atividades. 

A reflexão junto ao professor de Informática fez-se na perspectiva da contribuição 

freireana de que ensinar exige o bom senso do professor. Segundo Freire (1996, p. 68), o bom 

senso do professor deve adverti-lo de que “[…] exercer minha autoridade de professor da 

classe, tomando decisões, orientando atividades, estabelecendo tarefas, cobrando a produção 

individual  e  coletiva  do  grupo  não  é  sinal  de  autoritarismo  de  minha  parte.  É  a  minha 

autoridade  cumprindo  o  seu  dever.”  O  questionamento  explicitado  pelo  professor  de 

Informática trazia à tona uma das questões que Freire (1996, p. 68) considerava mal resolvidas 
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na  prática  educativa:  “Não  resolvemos  bem,  ainda  entre  nós,  a  tensão que  a  contradição 

autoridade-liberdade nos coloca e confundimos quase sempre autoridade com autoritarismo, 

licença com liberdade”.

Feita  essa  reflexão,  o  professor  conclui  que  iria  aguardar  para  ver  se  os  alunos, 

efetivamente,  assumiriam  uma  nova  postura  diante  das  produções  solicitadas.  Diante  do 

ocorrido,  para  o  ano  seguinte,  pensa  em fazer  combinados,  desde  o  início,  em torno  da 

importância da participação de cada um no próprio processo de aprendizagem:

Sessão reflexiva nº 4 Aspectos que se destacam

Prof.- “Eu quero ver aonde vai, né? E aí aonde vai... Para verificar o 
que que acontece, assim. Pra o ano que vem, é aquilo que eu estava 
conversando.  Talvez  os  objetivos  tenham  que  começar  desde  o 
começo a ter uma questão de responsabilidade e... compromisso...”.
Pesq.- “Prazos, né? O que que acontece...”. 
Prof.-  “Compromisso com a produção.  Sentir  a  perda e o que vai 
acontecer. Acho que isso daí eu vou intensificar bastante”.

O  professor  fala  que  vai  aguardar  a 
reação dos alunos. Levanta a hipótese de 
que  estabelecer,  desde  o  início, 
combinados  que  vão  nessa  direção, 
contribuiria  para   a  consecução  dos 
objetivos.
A pesquisadora endossa a proposta com 
seu  comentário,  interrompido  pelo 
professor, que se mostra convencido que 
seria esse mesmo o caminho.

Deste modo, o quarto significado compartilhado em relação à disciplina Informática é 

que seria necessário o estabelecimento de um contrato de trabalho junto aos alunos, desde o 

início da disciplina, de modo que compreendessem o papel ativo que lhes cabia na proposta 

metodológica da disciplina,  e pudessem assumi-lo com a responsabilidade e  compromisso 

necessários ao desenvolvimento da mesma. 

Dificuldades e possibilidades para a integração das TIC ao currículo do curso

 Um segundo tema que perpassou a quarta sessão reflexiva foi a possibilidade de a 

disciplina  Informática  atuar  no  último  bimestre  como  elemento  integrador  das  demais 

disciplinas ministradas no PROEJA. A sugestão inicial feita por mim era a de colaborar com 

um projeto  realizado  pelos  professores  de  Biologia  do  curso.  Tratava-se  de  um trabalho 

desenvolvido junto aos alunos do terceiro ano do PROEJA, voltado à investigação de micro-

organismos em tábuas de carne usadas em suas residências, com o qual eu havia entrado em 

contato na segunda etapa da pesquisa, ao entrevistar os demais professores do curso. Minha 

proposta  era  que,  nas  aulas  de  Informática,  pudéssemos  realizar  uma  oficina  voltada  à 

produção de blog de modo que os alunos do 2º ano, junto aos quais o professor de Informática 

atuava, fossem envolvidos na construção de um espaço virtual para postagem de trabalhos 

realizados no curso. O  blog a ser criado teria como primeira postagem a documentação do 

processo vivido pelos alunos do 3º ano referente à investigação das referidas tábuas de carne:

Sessão reflexiva nº 4 Aspectos que se destacam
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Pesq.- “Então, você me falando, olhando lá essa coisas, eu 
falei: deixa eu ver se ele acha que tem alguma coisa que é 
viável fazer. Quando eu vi essa experiência do laboratório de 
Biologia, eu pensei, seria um carro chefe poderia...é... através 
de  um  trabalho  que  é  feito...  que  eles...  por  fotos,  por 
narrativas...”.
Prof.- “Uh, uh”.
Pesq.- “Você poderia ter visibilidade de um trabalho que é 
feito por todos”.
Prof.- “Poderia ser registrado”.
Pesq.- “Então eu pensei: será que daria? A XXXXXXX dá 
aula de Biologia... Não falei isso para eles, a primeira pessoa 
para quem eu estou falando é você. A professora XXXXX ela 
dá na quinta-feira, a primeira aula para essa turma do terceiro 
ano. Pensei, né? E se nesse terceiro bimestre tivesse como se 
fossem oficinas temáticas, entendeu? Não é muito demorado, 
entendeu? Seria mais para fazer junto com eles, não dá para 
todo mundo ser administrador do blog. Verificar como é que 
funciona, subir as fotos dos colegas, né? Pensar nesse texto, 
que a professora XXXXX podia pensar junto com o grupo 
dela... Nossa, podia até marcar um dia, sei lá, dois dias para 
uma atividade de intercâmbio junto com o terceiro, ela indo 
no laboratório na mesma hora da aula,...”
Prof.- “Uh,uh”.
Pesq.- “Os alunos já saberiam o que vai acontecer nos dias e 
o aluno já sabe o que vai perder se chegar atrasado naquele 
dia, de não chegar, tal.... […] E uma coisa que eu achei que 
ficaria interessante, que professores que estão fazendo coisas 
interessantes  poderiam  postar  seus  trabalhos.  Era  até 
juntando o terceiro, que já tá indo embora e segundo topasse, 
algum dia específico, de um aula conjunta...”.

Exponho  ao  professor  minha  proposta  de 
integração com o projeto de Biologia.

O professor ouve com atenção e dá indícios de 
estar compreendendo a intenção da proposta.

Proponho a organização de oficinas, dentre elas 
uma voltada para a construção de blog, em que 
os  alunos do 3º  e  2º  ano  seriam convidados  a 
participar  na primeira aula da quinta-feira,  que 
era um horário em que o 2º ano tinha Informática 
e o 3º ano tinha  Biologia.

O professor considerou a proposta válida e citou uma conversa que acabara de ter com 

outro  professor  da  área  técnica,  na  perspectiva  de  integrar  o  trabalho  desenvolvido  em 

diferentes laboratórios da área da Mecânica. Segundo me contou o professor de Informática, 

na  proposta  por  eles  compartilhada  durante  a  referida  conversa,  os  alunos  dariam 

continuidade, numa disciplina, a algo que fora realizado no semestre anterior, já projetando o 

que viria no momento seguinte do curso. Inicialmente, os alunos desenhariam uma peça no 

programa  Autocad.  No  laboratório  de  CAM,  como  é  chamado  o  laboratório  em  que  se 

encontra  instalado  o  recurso  denominado  Computer  Auxilium  Machine (CAM),  fariam  o 

programa da usinagem da peça e sairiam com um vídeo referente à simulação da usinagem do 

produto. Por fim, no laboratório de Comando Numérico Computadorizado (CNC), usinariam 

a peça. 

Apesar de o professor e eu estarmos de acordo em relação à importância da integração 

das disciplinas e do papel da tecnologia nesse processo, percebe-se no trecho a seguir, que 

compartilhávamos diferentes sentidos acerca dos próximos passos a ser dados na perspectiva 

da disciplina Informática,  tendo em vista a construção do currículo integrado. A partir  do 

posicionamento  do  professor  de  que  também a  Informática  poderia  integrar-se  às  outras 
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disciplinas,  fico  ainda  mais  animada  com  a  ideia  de  aproveitar  o  já  citado  projeto 

desenvolvido na Biologia, para integrar os alunos de 2º e 3º anos do PROEJA, em torno da 

construção de um blog como espaço de publicação de trabalhos realizados no curso. Enquanto 

indago o  professor  acerca  das  possibilidades  de  operacionalizar  essa  ideia,  ele  demonstra 

dúvidas  sobre a  possibilidade  de  envolver  os  alunos  do 2°  ano na proposta.  O professor 

considera que isso exigiria conversar com os demais professores para organizar uma nova 

grade curricular, sendo sua sugestão que os alunos tivessem dois anos de Informática:

Sessão reflexiva nº 4 Aspectos que se destacam

Prof.-  “Ele  tem  uma  interação  plena  disso  daí...  Ele  tem  a 
interação com o produto...”
Pesq.- “Prática, teoria e prática”.
Prof.-  “Isso  todas  elas  até  o  final.  […]  Do  mesmo  jeito  que 
acontece isso, por exemplo, poderia acontecer numa ferramenta 
de Informática, né? Ela poderia estar ligada à aula de Biologia, à 
aula de Português e eles conseguirem dar uma sequência...”
Pesq.- “Então: eu acho que pelo curto espaço que tem...”.
Prof.- “Uh, uh”.
Pesq.- “Se você topasse, é uma coisa que tá na mão. Fizeram um 
trabalho diferenciado, né, de... tá tudo fotografado, tal...”.
Prof.- “Uh, uh”.
Pesq.- “... e tal, era questão de fazer o relatório. Olha, me surgiu 
um ideia agora,...  se bem que não foram eles que viveram...”
Prof.- “A gente poderia fazer que eles fizessem uma ferramenta, 
relatando mesmo. Fizessem um documento do  Word, dentro do 
Linux. Ensina abrir dentro do Windows”. 
Pesq.- Se bem que quem estaria mais apto para fazer isso seria o 
terceiro ano.
Prof.- Não, porque eles não tiveram boa aula de Informática”.
Pesq.- “Ah, tá. Mas eu digo assim, no desenho do trabalho e se 
você  topasse  ajudar.  O  terceiro  fez  a  experiência  e  tem  as 
fotografias.  Você  acha  que  dá  para  envolver  o  segundo nessa 
publicação disso?”
Prof.- “Não sei,  é uma coisa que eu não sei. Informática, se a 
gente  sentasse  e  conversasse  com  os  professores,  a  gente 
chegaria  que  na  mudança  de  grade,  para  eles  deveria  ter 
Informática I e II”.
Pesq.- “É”.
Prof.- “Entendeu? Talvez um primeiro ano aula de Informática e 
um segundo ano, já tendo aplicação ali, né? […].
Pesq.- “E você acha aqueles nossos mais avançados, se a gente 
pedir para eles ajudarem... Não?”.

O professor refere-se ao aluno da Mecânica 
que vivenciou todo o processo de produção 
da peça: do seu desenho à produção.
Compreendo que a proposta explicitada pelo 
professor traz em seu bojo o movimento da 
práxis.
Ele entende que a Informática também pode 
relacionar-se a outras disciplinas oferecidas 
no PROEJA.
Insisto  na  proposta  de  buscar  colocarmos 
esforços no sentido de construir um espaço 
virtual  para  publicar  o  projeto  de 
investigação das tábuas de carne.
O professor pensa na proposta de utilizar o 
editor  de  texto,  nos  sistemas  operacionais 
Linux e  Windows e  só  depois  compreendo 
que ele está falando de tal utilização como 
uma  atividade  diferenciada  da  minha 
proposta de integrar Informática e Biologia.
Continuo pensando na proposta de colaborar 
com o projeto da  Biologia,  por isso penso 
que os alunos do 3º ano estariam mais aptos 
para  produzir  os  relatos  reflexivos  sobre  a 
pesquisa por eles realizada. 
Ele considera que não seriam os mais aptos, 
pois como deu aula para o grupo no final de 
2010, conhecia suas dificuldades quanto ao 
domínio  dos  comandos  básicos  da 
informática.
Pergunto se é possível envolver os alunos do 
segundo  ano  na  proposta  e  o  professor 
demonstra dúvidas.
Ele fala de uma proposta, a médio e longo 
prazo, de sentar com os demais professores e 
pensar na disciplina Informática no currículo 
do curso. Explica a proposta de que tivessem 
Informática I  e  II,  sendo o segundo ano a 
aplicação  da  informática  no  trabalho 
desenvolvido na demais disciplinas. 

Ao realizar a análise do trecho acima, percebo que poderia ter aprofundado junto ao 

professor, na sequência do diálogo, essa sua proposta de haver duas disciplinas voltadas à 

Informática  no  curso:  a  primeira,  dedicada  à  construção  de  conhecimentos  básicos  de 
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Informática  -  na  busca  de  garantir  a  inclusão  digital  daqueles  que  possuem  pouca 

familiaridade  com  o  computador  e  a  Internet,  a  partir  das  experiências,  necessidades  e 

demandas do cotidiano dos alunos. A segunda disciplina, direcionada para o que o professor 

chama de aplicação dos conhecimentos de Informática, poderia se fazer de forma integrada ao 

currículo das demais disciplinas.  Ao tomar distância dessa quarta sessão reflexiva e a partir da 

visão mais  ampla acerca de todo o processo,  possibilitada pelo estágio final  da pesquisa, 

percebo a proposta do professor como um inédito viável (FREIRE, 1987, 1992) que mereceria 

ser discutido num momento de reunião de professores e coordenação do curso,  voltado à 

reflexão sobre a proposta curricular do mesmo. 

Pela  trajetória  de  estudos  sobre  tecnologias  aplicadas  à  educação  e  retomada 

brevemente no tópico 1.4.  da presente tese,  o  caminho mais  indicado é o de promover  a 

integração  das  tecnologias  ao  currículo,  o  que  não  demanda a  criação  de  uma disciplina 

específica para ministrar Informática (VALENTE, 1993; ALMEIDA, M.E., 2000b). Contudo, 

diante  da  ocorrência  de  alunos  do  PROEJA que desconhecem os  comandos  básicos  para 

operar os computadores e aplicativos mais utilizados, concordo que a proposta da disciplina 

Informática I, voltada à construção de conhecimentos básicos se faz necessária. Trata-se da 

aproximação de uma nova linguagem, a qual deveria ser desenvolvida a partir de problemas e 

temas significativos para os estudantes, em consonância à perspectiva freireana. 

Nessa perspectiva, é relevante levar em conta que, para alcançar uma aprendizagem 

significativa  de  tais  comandos  básicos  informacionais,  a  organização  de  atividades 

contextualizadas é o melhor  caminho. A aprendizagem sobre tecnologias da  informação e 

comunicação potencializa-se  quando  se  têm  o  objetivo  de  produzir  algo  que  sirva  para 

informar e comunicar. Organizar a informação torna-se um desafio concreto, quando se tem 

pela frente, como proposto pelo professor, um pen drive desorganizado e busca-se eliminar 

duplicidades indesejadas, reagrupar documentos relacionados a um mesmo tema/evento, de 

modo que se possa localizar,  rapidamente, uma  informação desejada. Do mesmo modo, a 

motivação para aprender como acionar um determinado recurso de um editor de apresentação 

é maior quando se tem o desejo de produzir um determinado efeito na transição dos  slides, 

considerado importante no momento da apresentação oral de um tema escolhido. 

Já a proposta do professor de criação de uma disciplina intitulada Informática II, no 

segundo ano do curso, como aplicação dos conhecimentos de Informática no contexto das 

disciplinas, poderia garantir espaço para o desenvolvimento de projetos interdisciplinares no 

seu cronograma semanal do PROEJA. Segundo depoimentos de professores entrevistados na 

segunda etapa da pesquisa, iniciativas interdisciplinares têm sido fomentadas pela direção do 
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IFSP-SPO junto a coordenadores e professores. A proposta é que, a partir de 2012, em cada 

ano do ensino médio integrado, seja desenvolvido um projeto que demande a articulação de 

diversas áreas do conhecimento para a sua realização. Desse modo, desenvolver um processo 

de formação em serviço junto aos professores, que contemplasse a reflexão sobre metodologia 

de projetos (HERNÁNDEZ; VENTURA, 1998) e o papel das tecnologias da informação e 

comunicação nesse processo (ALMEIDA, M. E., 2002; VALENTE; ALMEIDA, M. E., 2011) 

seria uma contribuição necessária. Embora  o  contexto  educacional  português  seja 

completamente  diverso  do  brasileiro,  a  existência  de  uma  disciplina  intitulada  Projetos, 

naquele país, com o intuito de desenvolver trabalhos interdisciplinares potencializados pelo 

uso  de  tecnologias  da  informação  e  comunicação  (ALMEIDA,  M.  E.,  2008)  deveria  ser 

considerada,  pois  se  aproxima  do  objetivo  que  o  professor  coloca  em  sua  proposta  de 

Informática  II  e  do  objetivo  da  instituição  de  fomentar  iniciativas  interdisciplinares  nos 

cursos.

Na continuidade da conversa, em resposta à minha pergunta sobre a possibilidade de 

envolver  os  alunos  mais  avançados  em  Informática,  na  construção  do  blog,  o  professor 

considera  que  o  momento  não  era  propício  para  tal  proposta.  Ele  justifica  sua  posição, 

retomando  situações  em  que  os  alunos  que  tinham  mais  conhecimentos  em  Informática 

haviam se mostrado pouco compromissados com o trabalho proposto. Além disso, revelou-se 

chateado com a falta de interesse dos alunos faltosos, diante da sua proposta de organizar 

aulas  extras  para  possibilitar  a  reposição.   Em  relação  aos  alunos  que  se  mostravam 

comprometidos em aprender mais, ponderava que seria mais relevante que produzissem algo 

para eles mesmos,  já que a  construção de um  blog para postagem de trabalhos de outros 

alunos não lhes parecia motivador.

A fala do professor sobre a pertinência de que produzissem algo para si me remeteu ao 

interesse manifestado por duas alunas do 2º ano, numa certa ocasião, de publicar as fotos 

relativas a diversos momentos especiais vividos pelo grupo, dentre os quais se situavam uma 

visita ao Museu da Língua Portuguesa e a recente visita técnica feita à hidrelétrica de Itaipu. 

Pergunto,  no trecho a  seguir,  se  o  professor  considerava viável  um trabalho em torno da 

publicação das fotos do grupo em sua ida a Itaipu. Movida pela concepção de web currículo 

(ALMEIDA, M. E., 2010; ALMEIDA, M. E., SILVA, M., 2011), partia da compreensão de 

que os atos de planejar e de realizar a publicação de processos e/ou produtos de aprendizagem 

vivenciados  pelos  alunos,  com  a  participação  dos  mesmos,   seriam  oportunidades  para 

produção de novos conhecimentos relativos a diversas áreas do conhecimento, (o que incluiria 

as tecnologias da informação e comunicação). Tal publicação também traria a possibilidade de 
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compartilhamento de novos sentidos e significados em torno de tais processos e produtos, por 

meio da rede de relacionamentos que se desencadearia em torno do espaço virtual criado:

Sessão reflexiva nº 4 Aspectos que se destacam

Pesq.-  “Elas  disseram que tinham vontade de fazer  alguma coisa 
com as fotos de Itaipu. Você acha que vale a pena?”
Prof.-“Acho que vale a pena, eles vão fazer, logo agora, tem alguns 
que falaram que vão reestruturar, eu vou fazer outra apresentação. 
Eu quero fazer as apresentações com a visita de Itaipu. O outro, eu 
quero fazer com uma outra estruturação”. 
Pesq.-  “E  se  a  gente  pegasse  e,  é  a  mesma  história  […].  Por 
exemplo, me passou pela cabeça, aquele Flickr, que é só foto, né? 
Foto e legenda, será que para Itaipu, não era uma boa?”
Prof.- “Flickr?”.
Pesq.- “É. Ele fica bonito.  É Flickr que escreve mesmo. Ele fica 
bonito, ele fica parecendo um filme, todo jeito de...”
Prof.- “Ah...”
Pesq.- “Tem Internet aí?
Prof.- “Não, aqui não tem”.
Pesq.- “Então, é simples esse. As fotos deles mesmos, as legendas. 
Aprender  a  escrever  as  legendas  corretamente.  Para  eles  uma 
legenda bem escrita é um desafio, né? Acho que seria uma coisa que 
eles iam ficar...”
Prof.- “Mas eles fazerem uma apresentação anexando foto e legenda, 
não é a mesma coisa no power point? Dá na mesma coisa!”
Pesq.- “Eu pensei no sentido de...”.
Prof.- “Não é uma coisa distante”. 
Pesq.- “Pode, né... mas  mesmo que você feito um power point, que 
tivesse jeito de outros campi assistirem...”
Prof.- “Eu até entendi. Entendi a ferramenta para a divulgação, mas 
o problema é  você pegar,  poucos  power  point com gosto,  assim. 
Alguns com material muito bom e não desenvolveram. Outros não 
estão nem aí, aqueles que conhecem mais, você passa a atividade e 
daqui há pouco, você vira as costas, a hora que você olha eles estão 
olhando e-mail, olhando Internet, estão fazendo outra coisa”.
Pesq.- “Mesmo o editor de textos, eu pensei que … Eu pensei nas 
fotos de Itaipu, na internet, deles, porque eles teriam prazer de fazer, 
até para mostrar para a família, entendeu? Eu fico com receio do 
trabalho com editor de texto, no Linux, ficar só um trabalho escolar.
Prof.- “Só concentrado ali...”.
Pesq.-  “Por  isso  eu  fiquei  pensando  na  Internet,  porque  eles  são 
muito  ligados  às  redes  sociais.  Se  eles  fizessem um trabalho  na 
Informática,  com  as  fotos  de  Itaipu,  por  exemplo,  que  eles 
tivessem... tivessem um auditório pra isso, na família dele...”.

Pergunto  ao  professor  sobre  a  sua 
opinião acerca de trabalhar a partir das 
fotos de Itaipu.
O professor pensa na produção de uma 
apresentação em slides.

Proponho o uso do Flickr.

Coloco  que  a  redação  das  legendas 
seria uma atividade significativa.

O professor considera que anexar foto e 
legenda na apresentação seria a mesma 
coisa.

Começo  a  argumentar  no  sentido  de 
que  seria  diferente,  mesmo que  fosse 
uma apresentação que os outros  campi 
assistissem...
O professor coloca que havia entendido 
que  seria  uma  ferramenta  para  a 
divulgação,  mas  não  considerava  um 
momento  propício  diante  do 
descompromisso dos alunos.
Argumento  sobre  receio  de  que  o 
trabalho com editor de texto ficasse só 
um trabalho escolar.
O  professor  faz  um  comentário  que 
demonstra  estar  entendendo  minha 
colocação.
Prossigo  falando  do  risco  de  trabalho 
que não tem destinatários. 

Embora o professor afirme entender que os recursos da web 2.0 trariam a possibilidade 

de  divulgação  do  trabalho,  ele  não  compartilha  da  compreensão  de  que  os  sentidos  e 

significados, que poderiam nascer a partir da atividade, justificariam a sua realização naquele 

momento vivido pelo grupo. Além do descompromisso de vários alunos, no trecho a seguir, o 

professor explicita sua dificuldade em lidar com a heterogeneidade do grupo diante do pouco 

tempo disponível para o trabalho. Ele retoma também o problema dos atrasos frequentes e 

aponta o fato de as duas aulas de Informática ficar separadas e ainda nas primeiras aulas, 

(onde  é  obviamente  maior  o  problema  dos  atrasos),  como  elemento  dificultador  para  o 
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trabalho. O professor termina essa fala, destacando a necessidade de repensar a organização 

dos horários, o que não é só um problema do PROEJA, mas também de todo o ensino médio 

integrado e demais cursos:

Sessão reflexiva nº 4 Aspectos que se destacam

Prof.  -  “Tem o tempo que consome e,  no caso, dessas  aulas,  esse 
tempo é pequeno. Então na hora que você pega e vai soltar, eu sinto a 
falta  nas  duas  aulas  serem  seguidas,  na  hora  que  eles  tem  que 
produzir”.
Pesq.- “É”.
Prof.- “Aqueles que chegam atrasados faltando quinze minutos, liga 
o micro e desliga...”.
Pesq.- “Então deixa...”
Prof.- “Nós temos...”.
Pesq.- “Vamos pegar o editor, né?”.
Prof.- “Tem algumas coisas que você falou. Tem algumas coisas que 
precisam  ser  mudadas.  Vamos  ver  se  eles  conseguem  arrumar  a 
grade, para ficar as duas aulas no mesmo dia e a gente conseguir  
produzir, mas isso se.... Sinto falta, daquilo que você pegou e falou, 
que não é só a grade disso, mas na grade do Médio integrado, todas 
elas têm”. 

Professor  fala  do  pouco  tempo  para 
realizar o trabalho em vista da disciplina 
ser ministrada em duas primeiras aulas.
Concordo,  pois  testemunhava  o  que 
estava sendo apontado por ele.
Fala do problema dos alunos atrasados 
que  mal  tinham  tempo  de  ligar  o 
computador.
Resigno-me  em  deixar  de  lado  a 
proposta  de  publicação  das  fotos  e 
proponho que pensemos no trabalho com 
o editor de textos.
O  professor  fala  de  mudanças 
necessárias para que o trabalho possa ser 
feito  a  contento,  como  por  exemplo, 
colocar  as  duas  aulas  de  Informática 
seguidas.

É fato que o desenvolvimento do currículo depende não só do professor e dos alunos, 

mas de uma série de elementos que extrapolam a sala de aula, dentre os quais se situa o modo 

como o tempo escolar encontra-se organizado sob a responsabilidade da equipe gestora das 

instituições (GIMENO SACRISTÁN, 1999). O professor falava de problema que prejudicava 

muito o andamento das aulas: o pequeno e truncado tempo disponível para realizar o trabalho. 

Diante do posicionamento do professor explicitado acima, deixo de lado a ideia de incorporar 

a  web 2.0 ao trabalho a ser realizado na disciplina e retomo duas propostas do professor: 

trabalhar com Linux e com editor de textos:

Sessão reflexiva nº4 Aspectos que se destacam

Pesq.- “Tem a XXXXXX que já viu como que o micro dela ficou 
protegido com...”
Prof.-  “Então,  tem  a  XXXXXX  que  já  trabalha  com  os  dois 
sistemas, alguns pedindo pra fazer a mesma coisa...”
Pesq.- “Sem deixar dessa ideia original sua...”
Prof.- “A gente pode pegar e trazer ali...”.
Prof.- “Vou sentar, vou conversar com eles”. 
Pesq.-  “Acho que  a parte  de  Linux não  deveria  ser  deixada  de 
lado...”
Prof.- “Acho que é uma alternativa, acho que é um condição boa 
[...]”
Pesq.- “Acho que...”
Prof.- “Pegar o write ...”
Pesq.-  “[…]  “O  que  escrever  nesse  editor  de  texto  para  ser 
motivador?”
Prof.- “Isso, daí é um coisa difícil pois eles não dão respostas pra 
gente... [...]”
Pesq.- “Você concorda que se eu tiver que escrever no editor de 

Recordo-me da aluna do PROEJA que teve 
problemas  com vírus  em seu  notebook e 
agora se sentia mais protegida após instalar 
o Linux, já que seu filho fazia  downloads 
“de risco” no seu computador.
O professor considera que seria uma boa 
ideia  trabalhar  com  Linux  e  o  editor  de 
texto  e  disse  que  ia  conversar  com  os 
alunos.

Ele  acha  difícil  responder  à  minha 
pergunta sobre o que trabalhar no editor de 
textos,  pois  os  alunos  nem  sempre 
opinam... 
Reforço  a  pertinência  de  fazer  uma 
proposta  significativa,  de  modo  que  os 
alunos se sintam motivados para aprender 
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textos,  alguma  coisa  que  pra  mim  faz  diferença,  ou  vou  me 
esforçar mais para aprender os recursos, né?”

mais  e  produzir  algo  mais  completo, 
caprichado.

A partir desse momento, compartilho uma série de ideias acerca do que poderia ser 

proposto para os alunos, de modo a propiciar uma situação de aprendizagem significativa e 

não uma atividade escolar esvaziada de sentido. A proposta inicial do professor era que os 

alunos transformassem suas apresentações em slides, desenvolvidas no bimestre anterior, em 

um texto mais completo produzido no editor de textos. Tinha receio de que tal atividade não 

fosse tão significativa para os alunos. Contei-lhe, brevemente, sobre situações significativas, 

em que houve a utilização de tecnologias no contexto da EJA, tais como: organização de 

currículos, elaboração de um livro da própria vida e produção/edição de textos informativos e 

jornalísticos para um jornal impresso ou mural da instituição. A seguir, encontra-se um trecho 

da conversa bastante significativo que aponta para uma contradição presente naquele cenário:

Sessão reflexiva nº 4 Aspectos que se destacam

Pesq.- “Uma sugestão, por exemplo, a XXXXX falou que...
Prof.- “Uh, uh”.
Pesq.- “...ela trabalhou...
Prof.- “É que eu não consigo, Jarina, eu não sei se você já 
viu,  eu  não  consigo  linkar,  a  gente  tem  dificuldade  para 
linkar as disciplinas.
Prof.- Mesmo como você pegou e falou, olha professor, tinha 
que  ter  um  momento,  que  todos  nós  reuníssemos... 
Provavelmente,  eu  concordo  com  você,  todas  as  outras 
professoras concordam com você, o coordenador concorda 
com você, mas não vai ser feito”.
Pesq. -”É”.
Prof.- “Estou encarando da parte  pragmática,  já conheço”. 
[...]
Prof. - “Eu não consigo, nesse momento acompanhar todas 
as suas solicitações”
Pesq.- “São ideias...”.
Prof.  -  “Eu falo de solicitações,  não do ponto de vista  de 
exigências, não. Eu falo de solicitações do ponto de vista de 
desenvolvimento.”
Pesq.- “Provocação...”
Prof.- “Não. Do ponto de vista de desenvolvimento. Eu não 
consigo atender todas elas em função disso. Precisaria de um 
tempo  maior,  de  uma  condição  diferenciada,  né?  Nós 
estamos passando aqui. Agora nós vamos ter um aumento de 
nossas  horas  atividade.  Quando  eu  vou  ter  mais  matéria, 
mais  diversidade  [...]  O meu desenvolvimento nas  minhas 
matérias vai ser mais lento”.

De minha parte, começo uma fala sugerindo uma 
possível  parceria  com  a  professora  de  Língua 
Portuguesa.
Primeiramente,  o  professor  faz  uma interjeição 
que demonstra receptividade para o que eu tenho 
a dizer, mas logo em seguida, ele reconsidera, me 
interrompe para chamar a minha atenção sobre a 
dificuldade  não  só  dele,  mas  da  “gente”, 
portanto, uma dificuldade coletiva, de integrar as 
disciplinas umas às outras. 

O professor aborda que o aumento na quantidade 
e diversidade de aulas dificulta o aprimoramento 
do trabalho em cada disciplina.

  Como  essa  é  a  última  sessão  reflexiva,  procuro  ser  mais  incisiva  em  minhas 

propostas,  insistindo,  de  diversas  formas,  na  relevância  de  pensarmos  nas  tecnologias 

integradas ao trabalho das outras disciplinas. O professor mostra-se mais incisivo também, no 

intuito de me fazer ver que embora ele e outros docentes tivessem clareza da pertinência de se 

organizar reuniões por curso, as mesmas não seriam realizadas. O caráter crítico da PCCol 
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(MAGALHÃES, 2009, 2010) fazia-se presente, ao nos aproximarmos de uma contradição de 

caráter  institucional  presente  no  cenário  da  pesquisa.  Na  mesma  perspectiva,  podermos 

afirmar que o movimento exotópico  (AMORIM, 2003, 2004) desenhado e desejado ao definir 

os aportes teórico-metodológico da investigação estava acontecendo naquele momento. Como 

pesquisadora, havia possibilitado ao professor ver uma questão premente: reuniões periódicas 

dos professores do PROEJA seriam imprescindíveis para a integração das disciplinas, e para 

que as tecnologias pudessem ser trabalhadas de forma integrada ao currículo do curso. Por 

outro lado, o professor tentava me fazer ver, naquele momento, que ele não conseguia integrar 

o trabalho realizado na aula de Informática às demais disciplinas, pois essa era um dificuldade 

do coletivo da instituição. Ao dizer - “É que eu não consigo, Jarina, eu não sei se você já viu, 

eu não consigo  linkar, a gente tem dificuldade para  linkar as disciplinas” - ele me chama, 

nominalmente, a prestar atenção que havia uma questão institucional colocada.  Ao analisar 

esse  excerto,  nesse  momento  final  da  análise,  percebo  que,  no  intuito  de  colaborar 

criticamente  para  a  integração  das  tecnologias  ao  currículo,  não  estava  considerando 

devidamente  a  contradição  colocada  por  uma  característica  da  cultura  institucional:  o 

fortalecimento da integração dos professores nas suas áreas, por meio de reuniões periódicas, 

em detrimento da integração dos professores  das diferentes áreas. Ao realizar o final desta 

análise,  considero que não conseguia, naquele momento, compreender ainda todo o alcance 

da fala do professor, que não se mostrava, de modo algum, fechado à proposta de integração, 

como podemos ver no trecho a seguir:

Sessão reflexiva nº 4 Aspectos que se destacam

Pesq.-  “Isso  que  eu  penso  desse  toque  final  do  Linux, 
resgatando  o  que  o Linux significa,  né?  Como  criação 
humana. E acho que esse texto, como texto final, deveria ser 
algo com mais sentido, uma coisa que ele fizesse, nem que 
fosse o currículo dele...”.
Prof.- “Uh, uh”.
Pesq.-  “Que  aquilo  tivesse...igual  a  essa  peça,  né?  Uma 
produção, tal...
Prof.- “Entendi”.
Pesq.- “...fosse:  esse é  o meu currículo.  Essa aqui  é minha 
história de vida. Esse aqui é o texto argumentativo, não sei 
das quantas, que a professora de Português, solicitou e o texto 
mais legal  do, do  PROEJA, que vai sair na Federal, no 'Você 
na Federal'” 
Prof.- “Já que a professora tem essa experiência em redação, é 
aquilo que você tá me falando, tenta trocar uma ideia e vê o 
que a professora tem de positivo em termos de produção com 
os alunos. Eu acho que é uma coisa... uma coisa assim...”
Pesq.- “Eu acho que nessa ideia...”
Prof.- “Entendi.”.
Prof. “Chegar lá onde você quer”. 
Pesq.- “Mas, por que eu acho... eu tenho receio que o power 

Falo  do  duplo  vertente  que  considerava 
pertinente  no  último trabalho  a  ser  realizado: 
contextualizar  a  criação  do  Linux  e  fazer  a 
proposição de um produto final significativo no 
editor de textos.

Exemplifico algumas produções possíveis...
o  'Você  na  federal'  é  um  informativo 
institucional  que  circula  periodicamente  nos 
campi do IFSP.

O professor me pede que medeie esse contato 
com  a  professora  de  Português,  por  mim 
sugerido.

Falo do receio que transformar o  power point 
em texto não seja significativo, ainda mais que 
muitos  não  se  dedicaram  como  deveriam  ao 
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point que  já  foi  uma  situação  meio  que  deu  essa  bronca, 
tudo...
Prof.- “Não deu essa bronca, né?...”.
Pesq.- “Com razão, com razão, né?”. 
Prof.-  “Porque  é…  toda  vez  que  eu  tive  uma  situação 
difícil...”.
Pesq.- “É. Ela sempre gera crescimento...” 
Prof.- “É... toda vez que...que eles vejam uma situação difícil, 
e vamos ver o que é que vai sair... […] A gente vai conviver 
determinadas situações na vida da gente, que a gente vai ter 
que determinar se vai reagir ou sucumbir [...]”. 
Pesq.-  “Eu  falei  Português,  eu  nem  conheço  ainda  essa 
professora XXXXX, na área de Música...” 
Prof.- “Vamos lá ver se a gente acha...”
Pesq.- “De repente, letras de música, que eles tivessem que 
digitar, fazer uma pasta para o grupo, sei lá...”
Prof.- “Pegar umas letras...”.

primeiro trabalho...
Falamos da situação gerada a partir da chamada 
de atenção feita pelo professor.
Compartilhamos a visão de que a situação daria 
frutos, pois os alunos foram chamados a tomar 
uma atitude diante das aulas.
Penso,  naquele  momento,  que  outros 
professores,  poderiam  ser  contatos  além  da 
professora de Português. Penso na  professora 
de  Música,  que  estava  para  conhecer  e  com 
quem,  talvez,  pudéssemos  estabelecer 
parcerias...
Como nosso tempo estava esgotado, saímos na 
perspectiva  de  tentar  encontrá-la.  De  minha 
parte,  precisava encontrá-la para marcar  dia e 
horário para entrevistá-la.

  Terminamos o último diálogo e fomos tentar  localizar  se a  professora de Música 

estaria naquela noite no Instituto. Ao procurar os professores do PROEJA para a realização 

das  entrevistas,  a  primeira  coisa  a  fazer  era  me  certificar  se  o  professor  estava  ou  não 

participando  da  greve  de  professores  e  funcionários.  Naquele  dia,  em  especial,  estava 

acontecendo uma paralisação quase completa, pois mesmo professores e funcionários que não 

haviam aderido ao movimento deparavam-se, assim que chegavam ao IFSP-SPO, com uma 

assembleia no pátio da instituição cujo objetivo era  informar o que estava acontecendo em 

todo o país e tirar deliberações em relação aos próximos passos.

Apesar da abertura do professor em atuar de forma mais integrada em relação aos 

trabalhos  desenvolvidos  por  outros  professores,  o  clima  vivido  pela  instituição,  naquele 

momento,  em  nada  ajudava.  Aliás,  uma  das  razões  da  greve,  em  âmbito  nacional,  era, 

justamente,  protestar  contra  o  aumento  da  carga  horária  de  aulas  dos  professores  e  a 

consequente diminuição de horas dedicadas à pesquisa e à preparação das aulas. Passamos a 

seguir,  a  apresentação  dos  resultados  e  a  análise  das  entrevistas  realizadas  junto  a  vinte 

professores  do  PROEJA,  buscando  compreender  as  possibilidades  já  vivenciadas  e  as 

vislumbradas  por  eles  nesta  busca  de  integrar  as  tecnologias  ao  currículo  do  curso.

Como acenado ao final do tópico 2.3.1., foi justamente a expansão da atividade de 

Sessões  reflexivas  a  partir  do  acompanhamento  da  disciplina  de  Informática  que  levou  à 

delimitação das Sessões reflexivas junto a docentes do campus São Paulo. A análise dos dados 

gerados  na  primeira  atividade  permitiu-nos  reconhecer  que  um  ponto  nevrálgico  da 

dificuldade  de  integração  das  TIC  ao  currículo  do  curso  era  o  fato  de  o  professor  de 

Informática desconhecer o que era trabalhado nas demais disciplinas. Desse modo, promover 

algum movimento de integração dos docentes envolvidos com o PROEJA no próprio campus 

pareceu ser uma contribuição que antecedia a uma possível integração de docentes dos campi 
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que trabalham com PROEJA nível médio, como pretendido, desde o início. 

4.2. SESSÕES REFLEXIVAS JUNTO AOS DOCENTES DO CURSO INVESTIGADO

Como apontado, anteriormente, o objetivo desta etapa era criar um contexto crítico 

colaborativo junto aos docentes do curso investigado, para conhecer sentidos e compartilhar 

novos  significados  acerca  da  integração  das  tecnologias  ao  currículo.  Durante  as  sessões 

reflexivas pude ter acesso a um panorama dos trabalhos desenvolvidos no curso, pois o pedido 

inicial era que falassem livremente do currículo trabalhado na própria disciplina. Desse modo, 

podia identificar  se as tecnologias da informação e comunicação encontravam-se integradas 

ao currículo proposto. Quando me deparava com alguma utilização de tecnologias, procurava 

indagar mais sobre a questão, para compreender melhor o contexto em que se dera, ou ainda 

se  dava  tal  utilização.  Quando  tal  utilização  não  ocorria,  perguntava  ao  professor  se 

vislumbrava  possibilidades  de  que  a  mesma  ocorresse,  o  que  acabava  por  enveredar-se, 

algumas vezes, para uma reflexão sobre possibilidades e limites para a implementação do 

próprio currículo integrado. 

De agosto a dezembro de 2011, foram entrevistados 19 professores do corpo docente 

do  curso  PROEJA do  campus  São  Paulo,  do  total  de  25  professores  do  curso.  Nenhum 

professor  negou-se  a  participar  da  investigação,  sendo  que  a  incompatibilidade  entre  os 

horários disponíveis da pesquisadora e de alguns professores impossibilitou a realização de 

algumas entrevistas. De um modo geral,  chamou-me a atenção a formação acadêmica dos 

professores entrevistados,  especialistas,  mestres,  doutores e uma pós-doutora.  Também um 

elemento relevante era o fato de o professor ser concursado ou contratado. Dos 19 professores 

que participaram dessa etapa da pesquisa, quatro eram professores contratados, permanecendo 

na  instituição  por  um  período  máximo  de  dois  anos,  sendo  que,  inclusive,  três  dos 

entrevistados encontravam-se na fase final do contrato e desligar-se-iam da instituição no final 

de 2011. A seguir, encontra-se um quadro que sistematiza os sentidos e novos significados 

compartilhados  nas  sessões  reflexivas,  os  quais  podem  ser  agrupados  em  torno  de  três 

questões – sinais, dificuldades e possibilidades – referentes à integração das tecnologias ao 

currículo:
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Quadro 5: Sinais, dificuldades e possibilidades referentes à integração das tecnologias ao 

currículo do curso investigado, compartilhados durante as sessões reflexivas junto aos 

docentes

Sinais  Dificuldades Possibilidades

-  Utilização  de  softwares  para 
apoiar a aprendizagem.
-Utilização  de  áudios,  vídeos, 
animações  e  materiais  didáticos 
disponíveis  na  Internet  para 
trabalhar conteúdos.
-  Uso  do  Moodle,  como 
repositório de informações.
-  Pesquisas  por  meio  de 
tecnologias sobre temas variados.
- Utilização de gravador de áudio, 
editor de textos e de apresentação 
para  o  desenvolvimento  de 
projeto.

-  Trocas  de  professores  nas 
disciplinas.  Quantidade  e 
diversidade de disciplinas que leva 
à  escassez  de  tempo  para 
organização  e  monitoramento  de 
projetos que envolvam a integração 
das  tecnologias ao currículo.
- Falta de reuniões de professores 
por curso.

-  Parcerias  entre  o  trabalho 
realizado nas diversas disciplinas e 
a disciplina de Informática.
-  Envolvimento  da  coordenação  e 
gestão no processo.
-  Organização  de  um  espaço 
Moodle do PROEJA.
-  Promoção  de  intercâmbios  com 
alunos  de  outros  campi da  rede 
federal.
-  Produção  de  um  espaço  virtual 
para publicar percursos e resultados 
de projetos desenvolvidos no curso, 
que  utilizam  as  TIC  e  outras 
tecnologias  presentes  nos 
laboratórios da instituição.
-  Organização  de  reuniões 
periódicas dos professores do curso.

Nos  subtópicos  seguintes,  há  excertos  de  diálogos  entre  docentes  e  pesquisadora 

acerca das três questões supracitadas.  A primeira  ideia  foi analisar,  separadamente,  sinais, 

dificuldades  e  possibilidades.  Contudo,  ao  debruçar  sobre  os  sentidos  e  significados 

compartilhados,  percebi  que,  muitas  vezes,  um  sinal  de  integração  das  tecnologias  ao 

currículo vinha acompanhado da identificação de dificuldades e/ou,  ainda,  indicava novas 

possibilidades de integração. Desse modo, em consonância ao marco teórico da investigação 

que aponta para a superação de dicotomias; a ação dos sujeitos na história como ponto de 

partida  para  a  transformação  da  realidade;  e  a  assunção  das  contradições  presentes  na 

realidade cotidiana, como o motor da transformação pelos caminhos da práxis - a opção foi 

partir  dos  sinais de integração das tecnologias ao currículo já existentes e,  a partir  deles, 

analisar  dificuldades e  possibilidades. Assim os subtópicos a seguir, apresentam-se, não de 

forma estanque, mas relacionados entre si.
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4.2.1.  Softwares para apoiar a aprendizagem: possibilidades de parceria com a disciplina 

Informática

O trabalho com o simulador de paquímetro e outros instrumentos é um primeiro sinal 

de integração das tecnologias ao currículo identificado. Durante a sessão reflexiva nº 5, um 

dos  professores  -  de  Desenho  técnico  e  geométrico  e  Gestão  dos  processos  mecânicos  - 

relatou-me que  lançava mão de um software que tinha por finalidade proporcionar aos alunos 

exercitarem a medição e leitura das dimensões de peças, de forma semelhante à atividade que 

realizavam durante as aulas nos laboratórios da Mecânica. O mesmo explicou-me que tais 

conhecimentos de metrologia são trabalhados no contexto de sua formação como técnicos em 

qualidade e também quais são as etapas do trabalho com tal conteúdo. 

Primeiramente, o docente mostrou-me como os alunos trabalhavam com paquímetros 

na medição de peças por ele disponibilizadas. Desenvolvida essa etapa, solicitava aos alunos 

que  trouxessem  pen  drives para  fazer  o  download do  software,  a  fim  de  que  pudessem 

exercitar  as  medições  em  casa,  por  meio  do  paquímetro  virtual.  Nesse  ínterim,  eu  e  o 

professor  compartilhamos  a  percepção  de  que,  cada  vez  mais,  os  alunos  do  PROEJA 

passavam a dispor de computadores em seus domicílios e o número dos que acessavam a 

Internet na própria residência começava a ser mais expressivo:

Sessão reflexiva nº 5 Aspectos que se destacam

Prof.3- “Com o instrumento desse aqui eu consigo chegar até 
centésimo de milímetro”.
Pesq.- “Ah, eu entendi pra que que é.”. 
Prof.3- “Mais ou menos a espessura de um fio de cabelo”. 
Pesq.- “Que coisa demais, hein? Então tem vários exercícios 
que eles conseguem fazer?”
Prof.3- “Conseguem. E isso eles conseguem fazer depois das 
aulas iniciais,  né? E com o  software que coloca o aluno na 
situação de praticar.
Pesq.- E como é que é? Por exemplo, metade da sala, bem, eu 
não  quantifiquei:  uma parte  tem os  computadores  em casa. 
Isso facilita muito...”.
Prof.3- “A maioria tem”.
Pesq.- “Internet em casa que já... eles vão aos poucos, né?”.
Prof.3- “Aos poucos”.
Pesq.-  “Mas  computador...  na  casa  de  alguém  muito 
próximo...”.
Prof.3-  “A gente  sentiu  que,  praticamente,  assim,  95%  do 
grupo...”.
Pesq.- “E quando eles tinham esse tipo de tarefa prática...”.
Prof.3-  “[...]  Como  a  gente  não  tinha  condição  de  cobrar 
isso...”.
Pesq.- “Uh, uh”.
Prof.3-  “...  deixava  a  critério  deles  usarem  o  espaço  que 

O professor explica-me sobre o funcionamento 
do paquímetro.

Fico  admirada  pela  precisão  da  medição  e 
pergunto sobre o desempenho dos alunos.

Ele  fala  sobre  o  papel  do  software para 
exercitá-los  nos  procedimentos  necessários 
para medição.

Conversamos  sobre  o  crescente  número  dos 
que dispõem de computadores  e  Internet  nos 
próprios domicílios.

Diz que não tinha como cobrar a exercício no 
software,  mas  percebia  que  alguns  alunos 
haviam praticado em casa.
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tem...”.
Pesq.-  “E aí,  pela  familiaridade  que  estavam tendo aqui  na 
aula, você já percebia quem tinha...”.
Prof.3- “Pelo que eu senti alguns praticaram”.

Almeida, M. E. e Valente (2011, p.54) apontam que “um dos fatores que contribuíram 

para  a  desintegração  das  TDIC  [tecnologias  digitais  da  informação  e  comunicação]  das 

atividades curriculares foi o fato  de os softwares utilizados estarem muito distantes do que era 

tratado em sala de aula”.   O caso aqui é completamente diferente:  o  software encontra-se 

integrado  tanto  ao  trabalho  do  professor,  bem  como  ao  que  os  alunos  encontrarão  nas 

empresas,  já  que  o  mesmo  é  produzido,  justamente,  por  uma  empresa  que  é  referência 

internacional na produção de instrumentos de precisão. 

A identificação desse sinal de integração me fez pensar que a disciplina de Informática 

poderia  colaborar  mais  com tal  utilização,  num ano  seguinte,  o  que  foi  confirmado  pelo 

professor:

Sessão reflexiva nº 5 Aspectos que se destacam

Prof.  3-  “E  aqui,  professor,  tem  alguma  questão  que  a 
disciplina  Informática,  se  ela  tivesse  trabalhado  seria 
interessante[...]?”
Prof. 3- “Ela é importante pra mim, no caso para facilitar o 
uso  dos  recursos  didáticos  que  eu  tenho...  No  caso,  vai 
facilitar  o  aluno poder  lidar  com eles,  e  ajudar  a  somar  o 
aprendizado […]”.
Pesq.- “Para futuros anos, poderia ter essa integração, né?”.
Prof.  3-  “Eu  pedi  a  instalação  do  software,  mas  eles  não 
chegaram a colocar”.
Pesq.-” Os alunos mostraram para nós, que estavam com ele 
no pen drive”. 
Prof. 3- “Isso”.
Pesq.- “Mas eu acho que pra um ano futuro, seja o senhor, 
seja  o  XXXXX,  ou  sejam outros  dois,  né?  Era  uma  coisa 
interessante”.
Prof. 3- “Na administração, aqui, tem alguém que gerencia a 
manutenção  de  softwares e  computadores.  Então,  a  gente 
depende dessa pessoa ir lá colocar...”.

Pergunto sobre a  possibilidade de a disciplina 
Informática  integrar-se  ao  trabalho  por  ele 
desenvolvido. 

O professor  coloca  que  a  Informática  poderia 
facilitar  o  uso  do  software  da  Mitutoyo, 
escolhido como recurso didático.

Ele  fala  que  chegou  a  pedir  a  instalação  do 
software no laboratório de Informática, mas que 
o pedido não foi efetivado.

Desse modo, uma possibilidade de aprimoramento desse trabalho seria planejar uma 

parceria  entre  as  disciplinas  Informática,  Desenho  Geométrico  e  Gestão  de  Processos 

Mecânicos, aproveitando a necessidade de instalação e interação com o referido software, para 

construção  de  conhecimentos  tanto  referentes  à  Metrologia,  quanto  à  Informática.  A 

dificuldade identificada foi a  falha no processo de solicitação-execução do procedimento de 

instalação  do  software,  que  acabou  truncando  o  processo.  O  processo  de  integração  de 

tecnologias  no  currículo  demanda  o  envolvimento  de  profissionais  relacionados  à  equipe 

gestora e técnico-administrativa (VIEIRA; ALMEIDA, M. E., ALONSO, 2003), de modo que 

conheçam os objetivos do trabalho pedagógico que busca integrar  as TIC ao currículo e 
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possam dar sua contribuição para o seu êxito.

Outra  situação de  utilização identificada  de  software integrado ao  currículo  foi  na 

disciplina de Física. Tal utilização era ainda uma intenção de um dos professores da disciplina, 

durante a sessão reflexiva nº 14, como pode ser verificado no trecho a seguir: 

Sessão reflexiva nº 14 Aspectos que se destacam

Prof.  15-  “O  que  eu  tenho  usado  com  outros  grupos  e,  é 
possível, num outro momento com o PROEJA, é a captação 
de vídeo e análise do movimento. Isso a gente tem feito aqui”.
Pesq.- “Então, eu acho que um pouquinho do que o professor 
comentou”.
Prof. 15- “Os alunos...”
Pesq.- “Eles mesmos? Que bacana!”
Prof.15- “Transportar para um software livre, inclusive, para 
fazer  estudo do movimento, construção do gráfico”.

O professor fala do software que transforma em 
gráficos  e  planilhas  os  dados  acerca  do 
movimento  de  corpos,  captado  por  meio  de 
filmagem.
Possibilidade  de  os  alunos  utilizarem 
futuramente  tal  software  para  aprofundar 
conhecimentos em Física.
Ele esclarece ser um  software livre, que ainda 
possibilita a construção de gráficos.

Durante a  conversa,  o  professor  demonstrou  entusiasmo com os  trabalhos  práticos 

produzidos  pelos  alunos  do  PROEJA,  por  ocasião  do fechamento  do semestre  anterior,  e 

convidou-me para  assistir  às  apresentações  dos  trabalhos  que ocorreriam naquele  final  de 

semestre. Novamente o percurso me levou a um movimento de expansão de minha atividade 

como  pesquisadora.  Aceitei  o  convite  e  pude  presenciar  tanto  os  alunos  do  PROEJA 

apresentarem,  de  forma  surpreendente,  os  conhecimentos  construídos  acerca  de  energia 

potencial e cinética, bem como a utilização do Tracker96, o software de análise de movimento, 

citado pelo professor durante a sessão reflexiva.  

Um dos grupos  apoiara  sua  apresentação sobre  Energia  Potencial  e  Cinética,  num 

experimento prático em que um carrinho em movimento chocava-se com a traseira de um 

segundo  carrinho  em  repouso  e  lançava-o  para  frente.  Após  a  apresentação,  o  professor 

questionou o grupo sobre a quantificação das velocidades dos carrinhos. O problema era que o 

movimento dos  carrinhos era  tão rápido que os  cronômetros  disponíveis  nos celulares  ali 

presentes  não  eram capazes  de  registrar  a  fração  de  segundos  em que  os  deslocamentos 

aconteciam. Pensou-se inicialmente em buscar um cronômetro adequado num dos laboratórios 

de Física, mas o tempo que seria gasto atrapalharia muito o ritmo das apresentações. Nesse 

momento,  o professor que estava com o seu computador portátil,  disse aos alunos que se 

poderia lançar mão do recurso de um software para analisar tal movimento. Foi então que tive 

contato  com o Tracker,  ao  qual  o  professor  havia  se  referido  durante  a  sessão  reflexiva. 

Primeiramente,  pensou-se  em filmar  os  carrinhos  em movimento  com um celular,  mas  o 

problema era a falta de cabo para passar as imagens captadas para o computador. Então o 

96 O Tracker é um pacote para análise de vídeos desenvolvido  pela Open Source  Physics (OSP) Java framework., desenvolvido para ser  
usado  como  introdução  para  classes  e   laboratórios  do  curso  superior  de  Física.   Disponível  em: 
http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/   Acesso em: 16/03/2012.  

http://www.cabrillo.edu/~dbrown/tracker/
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professor,  que  parecia  não estar  acostumado  a  utilizar  o  net  book para  filmar,  conseguiu 

acionar o seu gravador de vídeo, facilitando o processo de posterior submissão do vídeo ao 

software. Como havia outros grupos para se apresentarem, o professor fez a filmagem e disse 

aos alunos que, na aula do dia seguinte, fariam a análise das planilhas e gráficos oriundos 

pelo  software na  busca  de  responder  às  questões  levantadas  sobre  as  velocidades  dos 

carrinhos.

Essa capacidade de o professor  de utilizar  a  tecnologia,  de modo significativo,  no 

momento em que surge uma necessidade remete-me a outros posicionamentos do docente 

durante a sessão reflexiva: 

Sessão reflexiva nº 15 Aspectos que se destacam

Prof.  15-  “Essa  transposição  do  Curso  Superior  para  o 
PROEJA é um desafio, né? É um método. No caso, eu tinha 
que conhecer o PROEJA. […] .Todas essas inovações que a 
gente tem colocado nas  licenciaturas,  principalmente,  na de 
Física, que é uma inovação mesmo, implantei agora esse ano. 
Então, a gente testa com os futuros professores e está dando 
certo. Inclusive, alguns já, pelo menos um que vai fazer PIBIC 
comigo  e  eu  vou  orientar,  ele  vai  implementar  em escolas 
conveniadas.  Toda  essa  leitura,  você  não  cria  mais  um 
problema,  mas  leva  uma  solução.  Meu  medo  é,  às  vezes, 
implantar  Informática,  usar  Informática,  e  ficar  mais 
complicado do que já é”.
Pesq.- “É. (risos). Uma coisa que é feita para facilitar...”.
Prof. 15- “Usei muito Informática. Uso, sou fã de carteirinha, 
mas eu tive casos de comprometer... O aluno não sabia se ele 
estudava  o  Excel  ou  estudava  Física.  Porque  ele  tinha 
dificuldade  nas  duas...  A  linguagem  tem  que  passar 
despercebida...”

Professor fala de inovações constantes que tem 
buscado  implementar  nos  processos  de 
formação inicial  de professores  de Física.  Na 
medida  que  produzem  resultados,  busca 
encontrar  caminhos  para  levá-las  para  o 
PROEJA e para outras realidades.

Ele  fala  da  utilização  que  costuma  fazer  da 
Informática  ao  trabalho  com  Física  e  da 
necessidade de fluência tecnológica para o uso 
com significado, no âmbito das disciplinas.

Sua intenção de que a utilização de tecnologias passasse como algo despercebido nos 

remete à preocupação de Sanchéz (2002)97, citada por Almeida, M. E. e Silva (2011), de que a 

tecnologia integrada ao currículo se tornasse um elemento invisível no processo. É legítima a 

preocupação  do  professor  de  que  a  inserção  de  tecnologias  no  currículo  tornasse-as 

mediadoras e não complicadoras no processo de ensino e aprendizagem. O docente revela-se 

um profissional reflexivo (SCHON, 1992; PÉREZ GOMEZ, 1992), ao repensar práticas já 

vivenciadas  e  projetar  práticas  futuras,  buscando  articular  conhecimentos  construídos  na 

formação inicial  de  professores  de  Física  ao  contexto  dos  alunos  do  PROEJA e a  outras 

iniciativas da educação pública, conveniadas ao IFSP-SPO. O estabelecimento de parcerias 

entre  os  professores  de  Informática,  Física,  Desenho  Geométrico,  Gestão  de  Processos 

Mecânicos  só  geraria  o  fortalecimento da  ação  de  todos  e  favoreceria  o  processo  de 

97
SANCHÉZ, Jaime H. Integración curricular de las TICs: conceptos e ideas. In: Actas do VI  Congresso Iberoamericano de Informática  

Educativa,Vigo: RIBIE, nov. 2002. 6p.  Disponível  em: http://lsm.dei.uc.pt/ribie/pt/textos/doc.asp?txtid=40#top) Acesso em fevereiro  de 
2011.
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aprendizagem dos alunos do PROEJA, em consonância às concepções de totalidade e conatus 

spinosanas, que se encontram no marco teórico desta tese (SPINOZA, 1973a, 1973b) e ao 

alcance dos objetivos propostos pelo programa (BRASIL/MEC/SETEC, 2007a). 

4.2.2.   Áudios,  vídeos,  animações  e  materiais  didáticos  disponíveis  na  Internet: 

possibilidade de organizar um AVA  do PROEJA

Durante as sessões reflexivas, quatro professores destacaram utilizar, com frequência, 

áudios, vídeos e recursos didáticos disponíveis na Internet, para trabalhar conteúdos relativos 

às suas disciplinas. 

A professora de Arte afirmou que os áudios e vídeos disponibilizados no Youtube são 

os melhores recursos que há hoje em mãos para abordar a Apreciação musical, um dos eixos 

do trabalho:

Sessão reflexiva nº 11 Aspectos que se destacam

Prof.  12-  “Uso,  principalmente,  computador,  áudio,  vídeo  pra 
trabalhar a questão da apreciação [...]”.
Pesq.-  “Quando  você  fala  da  apreciação,  você  lança  mão  de 
vídeos, de vídeo clips?”
Prof. 12- “Isso. Aí, a gente, igual...”.
Pesq.- “Você poderia dar um exemplo?”
Prof.  12-  “Quando eu falo sobre a  História  da Música.  Eu vou 
falando  sobre  cada  período  e  a  característica  dessa  música.  O 
contexto histórico, cultural, político e discuto os aspectos musicais 
ali. Mostro, eu dou alguns exemplos, aí a gente ouve, compara...”.
Pesq.- “Nossa,  bacana, hein? E pega a História da humanidade, 
como é que é?”.
Prof. 12- “Eu comecei com a Antiguidade Clássica, lá na Grécia, 
mesmo, e estamos caminhando até o século XX”.
Pesq.- “Que demais!!!”.
[…]
Prof. 12- “Nossa, eu uso muito o Youtube. Eu uso muito os vídeos, 
muito as músicas. É o melhor recurso que eu tenho”.
Pesq.- “Eu também uso muito na Pedagogia. Dá uma vivacidade. 
Vamos ver um exemplo, de cinco minutos”.
Prof. 12- “Qualquer música que eu preciso, eu encontro lá. E os 
alunos... Às vezes, surgem outras músicas, eles dão exemplos e a 
gente vai buscando...”

Apresentação  da  História  da  Música,  da 
Antiguidade  Clássica  ao  século  XX, 
apoiada em áudios e vídeos disponíveis na 
Internet.

Youtube apresentado como melhor recurso 
de que a professora dispõe para trabalhar 
apreciação musical.
Compartilhamento de sentidos sobre  uso 
pedagógico de vídeos.
A professora  destaca  a  pertinência  de  se 
poder buscar uma música, no momento que 
a mesma é citada pelos alunos, referindo-se 
ao estudo da produção musical da chamada 
era do rádio.

A professora de Arte ministra suas aulas em um auditório que tem data show e Internet 

à sua disposição. Desse modo, buscar músicas na Internet, no exato momento em que são 

citadas durante os estudos sobre História da Música tornou-se uma atividade integrada ao 

percurso da disciplina.  Tal integração me faz rememorar a pertinente colocação de Papert 

(2008), feita há mais de duas décadas, de que os computadores nunca deveriam ter saído do 
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espaço da sala de aula. 

Como a  professora  destaca,  por  diversas  vezes,  o  gosto,  o  envolvimento  e  o bom 

desempenho dos alunos no PROEJA em diversas atividades propostas, sugiro-lhe um novo 

passo que seria pensar nos alunos como produtores de contribuições para o Youtube:

Sessão reflexiva nº 11 Aspectos que se destacam

Pesq. 12-“Já pensou daqui a alguns anos, sei lá, o ano que 
vem,  de  repente,  não  só  ser  apreciador  do  Youtube,  mas 
alguma composição deles, né?
Prof.12-  “Oh,  sim.  A minha ideia  era  colocá-los  criando... 
estou esperando os recursos...”

A  professora  é  receptiva  à  ideia  e  fala  da 
necessidade  de  aquisição  de  instrumentos 
musicais  e  outros  recursos,  para  que  pudesse 
proporcionar  o  desenvolvimento  de  outras 
habilidades musicais junto ao grupo.

Os  professores  de  Biologia  também  relataram  utilizar  vídeos  de  curta  duração  e 

animações presentes na Internet como apoio a algumas exposições de conteúdos feitas para os 

alunos do PROEJA. Como tais exposições acontecem num dos laboratórios da disciplina, o 

acesso a computador, Internet e projetor multimídia fica facilitado:

Sessão reflexiva nº 7 Aspectos que se destacam

Prof.  7-  “No  EJA,  aquele  dia,  acho,  acho  que  eu  fui 
passar algum vídeo, alguma animação, isso aqui não vai 
dar para ficar só...”.
Pesq.- “No bla, bla, bla...”.
Prof. 7- “No dois “D”98 da lousa, né?”.
Pesq.- “No dois “D”.
Pesq.- “Não vai funcionar, sabe? Então, ultimamente, eu 
estou trazendo algumas coisas para eles...  Lá em baixo, 
acho  que  foi  umas  duas  ou  três  aulas  que  eu  usei, 
conectado na, na Internet, eu uso um vídeo e figura direto 
da Internet mesmo”. 
Pesq. - “Certo”.
Prof. 7- “Eu pegava uma palavra do assunto, eu fazia a 
busca na hora mesmo, acompanhando lá no datashow”.
Prof.  8.-   “Esses  vídeos  ajudam  muito,  às  vezes,  um 
vídeo,  de  uns  sete  minutinhos  que  você  passa, 
esclarece...”.

Um dos professores coloca que no dia em que fui 
procurá-lo  no  laboratório,  ele  estava  justamente, 
utilizando  transparências  e  algum  recurso 
audiovisual  disponível  na  Internet,  o  que  ocorre 
esporadicamente, durante suas aulas.
O dois  “D”,  a  que  o  professor  se  refere,  seria  o 
trabalho  na  superfície  plana  da  lousa, 
bidimensional. As animações, os vídeos permitem 
observar  o  objeto  de  estudo,  de  forma 
tridimensional.

O professor fala da facilidade de se poder procurar 
um material desejado durante a aula.
A outra  professora  concorda  que  a  utilização  de 
vídeos de curta duração,  às vezes, tem um papel 
esclarecedor no momento de uma  explicação.

Como a professora de Música, um dos professores de Biologia comenta a pertinência 

de se ter acesso à Internet no momento da aula.  Fica explícito na fala dos dois professores que 

vídeos  e  animações  podem constituir-se  em bons aliados  no momento de trabalhar  novos 

conteúdos também na área de Biologia.

Já a professora de Inglês relatou utilizar, frequentemente, os recursos disponíveis no 

site de uma editora de livros didáticos, no qual se encontra cadastrada como docente e no 

Youtube.  A docente  não  vivia  a  situação  mais  privilegiada  dos  professores  anteriormente 

citados que tinham acesso à Internet no espaço da aula. Contudo, nem por isso ela deixava de 

utilizar  tais  recursos  sendo  que,  para  tanto,  agendava  o  uso  de  um  dos  laboratórios  de 

Informática do campus. No excerto a seguir, ela faz esclarecimentos acerca de sua dinâmica 
98Em duas dimensões, bidimensional.
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de  trabalho junto aos alunos do PROEJA e relata uma situação contextualizada de utilização 

de vídeo disponível no Youtube, por ocasião do falecimento de Steven Jobs:

Sessão reflexiva nº 12 Aspectos que se destacam

Prof.  13-  “Para  o  seu  trabalho...  que  você  está  medindo 
tecnologia.  Onde  os  alunos  do  EJA chegam? Eles  chegam 
onde você levar!”.
Pesq.- “Que demais, né?”
Prof. 13- “Onde você levar... porque eu 'estresso' os alunos... 
E  eles  adoram.  Eles  perguntam:  'Hoje  a  gente  vai  para  o 
laboratório?' Porque o aluno quer multimídia. Hoje as aulas 
exigem de uma certa forma multimídia. Tem professores por 
aí que dizem: 'Imagina, professor é professor, giz, lousa, etc. e 
tal.  Tudo bem.  Eu concordo,  mas na questão de ensino de 
língua  tem tanto  recurso  que  pode  atrair...  Porque  o  aluno 
gosta disso...”
Pesq.- “Você falou da pesquisa... Você tem alguma questão de 
Youtube, de áudio, que você explorou?”
Prof. 13- “De áudio? Eu levo os alunos para ver o Youtube. 
Quando morreu o Steve Jobs…”
Pesq.- “Nossa! Nossa, que demais...”.
Prof.  13-  “O que eu  faço  para  os  outros,  eu  faço  pra  eles 
também. Quando morreu o Steve Jobs, eu dou aula também 
para o ADS, ADS é Análise e Desenvolvimento de Sistemas, e 
tem a palestra dele na  Standford University.  Tá no Youtube 
postado. Todo mundo já legendou, pôs em inglês,  tudo. Eu 
passei para os meninos e eu pensei: vou passar para o EJA 
também.  Vai, vamos fazer. Eu não faço diferença...”
Pesq.- “Como foi?”.
Prof. 13- “Isso que eu estou puxando... Eles pedem para ir ao 
laboratório para mim. Eles podem! E eles se permitem. Eles 
querem. 'Pode ir que a gente vai'. 'Pega na mão que a gente 
vai'. E eu pego na mão deles. 'Sabem que é o Steeve Jobs?'  
'Sei , professora, da Apple', Eu contextualizo e eu trago. 'Não, 
professora'. Eu chego, eu trago. 'Fala mais'. Eles querem saber 
o que está  acontecendo. Eles  vêem na mídia,  no jornal,  na 
televisão e querem saber o que está  acontecendo.  `Quem é 
Steve  Jobs?`  Porque  eu  não  iria  situar  os  alunos  do 
PROEJA?”.
Pesq.- “Aí, vocês foram lá...”.
Prof.  13-  “Peguei  o  data  show,  a  gente  tem Internet  […]. 
Soltei  a palestra da Standford, em inglês com  subtitle.  “Eu 
não entendi  nada'.  'Calma,  que  você vai  entender  daqui  há 
pouco'. 'Presta atenção, uma vez'. Aí eu soltei a palestra, eles 
falando em inglês e eles lendo. Em inglês, eles lendo! 'Entendi 
muito pouco, professora'. 'Passa de novo!' Passei de novo. Na 
terceira  vez,  eu  perguntei:  'O que  vocês  entenderam?'.  'Ele 
falou  que  ficou  doente'.  'Como vocês  sabem que  ele  ficou 
doente?`.  `Tem um momento lá que ele falou tal  coisa,  ele 
falou  de  cancer.  Depois  ele  falou...'.  Eles  remetem...  há 
escolhas linguísticas ali, há  todo um cognato. Eu já ensinei 
estratégias  de  Inglês  Instrumental.  'Começa  pelo  que  você 
sabe e não pelo que você não sabe no texto'...”

A professora fala de sua percepção de que os 
alunos vão até onde são desafiados. Conta que 
procurava propor novas atividades envolvendo 
recursos multimídia, o que era solicitado pelos 
alunos.

A  professora  fala  de  professores  que 
consideram os recursos válidos são apenas giz e 
lousa. 

Pergunto  à  professora  sobre  exemplos  de 
trabalhos realizados envolvendo o Youtube.

Fala da proposta que fez aos alunos do PROEJA 
de assistir um trecho de uma palestra de Steeve 
Jobs, por ocasião de seu falecimento.

Essa questão de desafiar e pegar na mão me fez 
pensar  no  movimento  crítico-colaborativo 
próprio  à  criação  de  zonas  proximais  de 
desenvolvimento.

Ela reproduz diálogos que teve com os alunos 
por  ocasião  da  atividade,  para  que  eu  possa 
compreender  a  situação  de  aprendizagem 
significativa criada.

A professora coloca que as situações como essa 
se  constituem  em  oportunidades  de  trabalhar 
junto  aos  alunos  do  PROEJA  ,  estratégias 
próprias ao Inglês instrumental.

Pelo relato da professora, percebe-se que ela não só buscava integrar as tecnologias ao 

trabalho  que  realizava  na  disciplina,  bem  como  trazia  questões  relacionadas  à 

indissociabilidade  entre  educação  e  prática  social,  buscando  situar  os  alunos  diante  da 
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historicidade  dos  conhecimentos,  em consonância  com a  proposta  de  currículo  integrado 

presente nas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio (BRASIL/CEB, 2011). A língua 

inglesa que ela pretende ensinar é uma língua viva, que tem o papel de contribuir para que os 

alunos do PROEJA compreendam melhor o mundo globalizado, das inovações tecnológicas 

tão  caras  à  personalidade  em  destaque.  A visão  da  docente  acerca  da  necessidade  de 

contextualização dos conteúdos se faz de forma articulada, integrada ao desenvolvimento da 

autoestima dos educandos do PROEJA. Sua fala atesta a preocupação de que possam engajar-

se na direção do  ser mais  (FREIRE, 2002a). Seu intuito de desafiá-los e auxiliá-los a dar 

novos passos, faz-me pensar no movimento crítico-colaborativo próprio à criação de zonas 

proximais  de  desenvolvimento  (MAGALHÃES, 2009),  ao colocar  que  são  os  alunos  que 

sinalizam até onde ela pode exigir deles. Na sequência da conversa, pude perceber que os 

alunos criavam ZPD para a professora, que reconhecia a ação dos discentes como provocadora 

de seu aprimoramento profissional.

Por fim, um dos professores de Física relatou utilizar diversos materiais disponíveis na 

Internet  como  apoio  às  suas  aulas  presenciais  e  costuma  disponibilizar  tais  materiais  no 

ambiente virtual de aprendizagem, que funciona como repositório de informações:

Sessão reflexiva nº 14 Aspectos que se destacam

Prof. 15- “Eu uso a plataforma Moodle”.
Pesq.- “Eles são usuários?”.
Prof. 15- “São. Eles têm acesso. Tem um Moodle institucional”[…] 
a gente não tem nenhum livro que tenha sido escrito pro PROEJA. E 
o que a gente tem feito é  vídeo, lista  de exercícios,  power point.  
Tenho usado muito o GREF, que é do Instituto de Física da USP. Só 
que eles têm um texto mais voltado pro professor. Eu tenho lido os 
textos  e  apresentado...  Que eles  lidam mais  com essa  questão  da 
eletricidade dentro da casa...”

O  professor  fala  da  utilização  da 
plataforma Moodle junto aos alunos do 
PROEJA.
Trata  da  adequação  da  dificuldade  de 
encontrar livros didáticos adequados para 
o  PROEJA e  da  utilização  que  faz  de 
materiais  produzidos  pelo  o  Grupo  de 
Reelaboração  do  Ensino  de  Física 
(GREF) da USP.

O  professor  esclareceu-me  que  o  ambiente  era  usado  para  disponibilizar  material 

didático:  -  textos  complementares,  exercícios,  simulações,  roteiros  de  experimentos  entre 

outros. Explicou-me que em outros cursos do ensino superior, utilizava outras funcionalidades 

interativas, e que o trabalho com o Moodle fazia parte de suas frentes de atuação no IFSP-

SPO,  sendo  tutor  em  turmas  de  educação  a  distância  que  funcionam  como  apoio  aos 

presenciais.  Contei, então, ao professor de Física que, das três dissertações de Mestrado sobre 

Tecnologias no PROEJA, que havia localizado no Portal da CAPES até junho de 2011, duas 

delas tinham como objeto de estudo Tecnologias no ensino de Física no âmbito do Programa 

(BARCELOS, 2008; BASTOS FILHO, 2009). Diante da utilização que o entrevistado fazia 

do Moodle, destaquei aspectos relevantes da dissertação de Bastos Filho (2009) que tratava da 

contribuição de  um fórum virtual  ao  ensino de Física  no PROEJA do IF Fluminense,  ao 
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abordar os temas Nanotecnologia e Leis de Newton. O professor mostrou-se interessado nos 

trabalhos acadêmicos citados, os quais lhe foram enviados por e-mail. 

Outro  relato  que  me  fez  pensar  que  na  pertinência  da  criação  de  um  AVA para 

professores e alunos do PROEJA foi o transcrito a seguir. O docente fala de sua prática de ter 

criado um endereço eletrônico específico para troca de mensagens com os alunos de todos 

disciplinas, sendo que desconhecia que a instituição dispunha de um recurso dessa natureza:

Sessão reflexiva nº 18 Aspectos que se destacam

Prof. 19- “Eu não tinha pensado nessa forma de comunicação por e-
mail com  eles.  Até  que  eu  vi  a  necessidade,  as  demandas  de 
trabalho  e  tal.  Aí,  quando  eu  chegava  na  sala  de  Sociedade  e 
Cultura, eu via recados de aluno, né?
Pesq.- “uh, uh”.
Prof. 19- “E, às vezes, já tinha passado o tempo. Eles não sabem o 
meu  horário.  Tem  dia  que  eu  não  venho.  Aí  que  eu  pensei  na 
necessidade de  criar um e-mail específico para eles. E até então, é 
uma coisa que facilita muito. […] A tecnologia perpassa, sim...”
Pesq.- “E até agora, que eu escutei do prof. XXXXXX, que tinha 
agora alguns Moodle teste, que agora vai ser mais possível de todo 
mundo utilizar, vai poder ajudar bastante nesse sentido, né?
Prof. 19- “ O quê ?” 
Pesq. “Moodle, aquela plataforma, que, no caso. Não sei se você já 
teve acesso alguma vez?”
Prof. 19- “Não”.
Pesq.- “[...] você tem uma sala virtual de aprendizagem, então, você 
teria os seus alunos inscritos...” 
Prof. 19-”Uh...”
Pesq.-  “O  problema  quando  a  gente  trabalha  com  e-mail é  a 
dispersão de informação...”
Prof. 19- “Ah, eu tive isso no curso de formação, sim, sim... Isso 
seria ótimo!”. 

Identificação  da  necessidade  de  se 
comunicar com os alunos virtualmente.

Criação  de  um  e-mail  específico  para 
alunos.

Desconhecimento do nome Moodle e de 
que a instituição dispunha desse recurso.

Identifica que o Moodle é semelhante ao 
AVA  que  teve  contato  num  curso  de 
formação de  professores  e  concorda que 
seria ótimo contar com o recurso.

Desse  modo,  a  recorrência  na  utilização  de  áudios,  vídeos,  animações  e  recursos 

didáticos disponíveis na Internet para apresentar conteúdos relativos a diversas disciplinas; a 

iniciativa  do  professor  de  Física  de  utilizar  um  ambiente  virtual  de  aprendizagem  como 

repositório  de informações;  e  o  desejo  de o  professor  de  Informática  utilizar  também tal 

ambiente, na disciplina Informática, como a experiência do professor que já trocava  emails 

com os alunos -  fazem-me pensar que tais iniciativas poderiam estar articuladas mediante o 

diálogo entre eles, bem como outros professores que poderiam interessar-se por sua utilização 

no PROEJA. Um ambiente virtual de aprendizagem do PROEJA para docentes e discentes 

teria a vantagem de, no mínimo, promover uma visão panorâmica de recursos utilizados nas 

disciplinas e possibilitaria aos alunos a revisão dos áudios, vídeos, animações, documentos, 

transparências  utilizadas  durante  as  aulas.  Outra  vantagem da  utilização  de  um ambiente 

virtual  de  aprendizagem  seria  a  de  reunir,  num  só  espaço,  as  mensagens  enviadas  por 

professores e alunos. A realização de atividades disciplinares ou até mesmo interdisciplinares, 
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altamente desejáveis, dependeria de um diálogo entre os docentes interessados na proposta. 

4.2.3.  Pesquisas na Internet:  possibilidade de compartilhar conhecimentos  dificultada 

pela rotatividade dos professores nas disciplinas

Como o título do subtópico indica, reúno aqui sentidos e significados compartilhados 

junto a alguns professores que me relataram desenvolver práticas pedagógicas que propõem 

aos alunos a realização de pesquisas na Internet. Tais sentidos e significados apontaram tanto 

para possibilidades de ampliação dos trabalhos realizados, quanto para a dificuldade de se pôr 

em prática novas possibilidades, devido à dinâmica de alta rotatividade dos professores nas 

disciplinas.  

Um primeiro trabalho que se tornou objeto de uma reflexão mais aprofundada foi o 

desenvolvido  pela  professora  de  Inglês,  a  partir  de  pesquisas  sobre  biografias  de  alguns 

personagens históricos, para que os alunos pudessem aprofundar seus conhecimentos sobre a 

língua:

Sessão reflexiva nº 12 Aspectos que se destacam

Prof. 13- “E o último trabalho que eu fiz com os alunos era o 
seguinte.  Valia  até  nota.  [...].  Vocês  vão  lá  e  vão  fazer 
biography. 'Ah, professora, biografia. E vai ser em português, 
professora?`  `Não  em inglês`.  Tem a  Wikipedia  em inglês. 
'Não, mas a gente não sabe..' 'Sabe, eu vou dar o nome, vocês 
vão lá... [...] 'Eu dei biografia de Joana D'Arc, eu dei lá, as 
Bronte Sisters, as irmãs dos Ventos Uivantes, e trouxe nessa 
pesquisa  biográfica,  um conhecimento  histórico,  de  mundo, 
né? Eles começaram...  'Nossa,  os Irmãos Wright,...  o avião, 
não sei o que...' 'É mesmo'. Quando você vai buscar isso pra 
eles.... E olha que eles fizeram isso em Inglês...
Pesq.- “Olha, Que demais, hein?”
[...]
Prof.  13-  “Eles  fizeram  uma  pesquisa.  Eles  foram  até  o 
computador e eles sabem o que é a Wikipedia, não é? Eles não 
são sem noção nenhuma. Eles sabem o que é a Wikipedia. A 
terminologia para eles da Informática é comum. Eu falei para 
eles: 'além da Wikipedia, eu posso ir para outras buscas...'”.

A professora fala sobre a proposta de pesquisar 
biografias em inglês na Wikipedia, articulando 
conhecimentos  sobre  a  língua inglesa  e  fatos 
históricos, na busca de ampliar a cultura geral 
do grupo.

Ela faz questão de destacar a familiaridade com 
a Wikipedia e  sua proposta de que os alunos 
ampliassem as buscas em outras fontes.

O relato da professora nos faz pensar no quanto a linguagem das tecnologias digitais 

estão incorporadas na cultura dos estudantes do PROEJA. A professora demonstrou-se tão 

animada com o resultado do trabalho realizado que,  enquanto falava,  fui  pensando novas 

possibilidades  para o mesmo,  partindo dessa sua familiaridade em utilizar  os  recursos  da 

Internet para que os alunos aprendessem a língua inglesa. Antes que pudesse falar-lhe sobre as 

ideias  que  me  haviam  ocorrido  como  continuidade  às  ótimas  iniciativas  que  ela  vinha 
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desenvolvendo, ela coloca que estava em fase de término do contrato de dois anos, como 

professora substituta e que, por esse motivo, não estaria junto ao grupo no ano seguinte:

Sessão reflexiva nº 12 Aspectos que se destacam

Pesq.- “Sabe uma ideia que me ocorreu..”
Prof. 13- “Uh, uh”.
Pesq.-  “Tomara  que  você  esteja  no  ano  que  vem  no 
PROEJA...”.
Prof. 13- “Não estou. Porque meu contrato acaba esse ano no 
Instituto”.
Pesq.- “Esse é um dos problemas que você queria dizer? Que 
você estava falando, antes da gente gravar?”.
Prof. 13- “Também, do substituto é... […]”.
Pesq.- “É o problema de não ficar o professor no PROEJA”.
Prof. 13- “Isso. Não é só eu que digo, são os alunos. Olha, o 
que  eles  me disseram no segundo  dia  de  aula:  'Professora, 
você não deixa a gente, né? Por que, deixar a gente?` `Por que 
toda hora troca, né?``A gente nunca tem um ritmo. Nunca tem 
um começo e um fim'. Essa é uma lacuna que deixa, é... esse 
desenho  tão  belo  que  você  viu,  aí,  no  currículo.  Ele  está 
lacunado,  interrompido o tempo todo,  pois  há  uma questão 
política dentro do IF, né? Não há verba para contratar tantos 
professores  efetivos  quanto  gostaríamos...  no  governo  do 
est...,  Brasil, é uma questão do Brasil, nacional. Nós temos 
muitos substitutos, aqui”.[...] Dá dois anos, sai. Dá dois anos, 
sai”.

Anuncio  à  professora  que  havia  me ocorrido 
uma nova ideia.  Isso ocorre porque, enquanto 
ela  relata  diversas  atividades  significativas 
realizadas, fico pensando em possibilidades de 
dar novos passos, utilizando as TIC nas aulas 
de Inglês.

Ela  coloca que não estará no próximo ano, pois 
seu  contrato  como  professora  substituta 
acabava ao final do ano letivo.

Dou mostras de já ter ciência da problemática.
Ela afirma que não é algo que só ela coloca o 
problema,  mas  os  alunos  ressentem  tantas 
mudanças  de  professores.  A docente  fala  da 
lacunas no currículo a partir  da troca constante 
e não contratação de professores efetivos.

A perda e truncamento no aprimoramento do currículo de uma determinada disciplina, 

provocada  pela  saída  de  profissionais  substitutos  havia  sido  colocada  também por  outros 

professores. Na sessão reflexiva junto ao professor de Matemática, ele relatou que, por um 

tempo, havia um professor substituto da área que tinha toda uma metodologia apropriada para 

trabalhar junto ao PROEJA, mas com a saída do mesmo, como esse conhecimento não foi 

apropriado  pelo  grupo de  professores  da  área,  foi  necessário  começar,  do  princípio,  essa 

construção  metodológica.  O  desfecho,  no  caso,  foi  positivo,  pois,  como  novo  professor, 

solicitou todo um processo de revisão curricular da disciplina, mas o caminho teria sido mais 

fácil se o professor anteriormente citado fosse um profissional efetivo da instituição.

Retornando  à  questão  das  ideias  que  haviam  me  ocorrido  em  relação  a  outras 

possibilidades de integração das TIC ao currículo de inglês do PROEJA, conto à entrevistada 

sobre o trabalho desenvolvido no CEFET – Minas, por uma professora que organizou um AVA 

como repositório de textos, de recursos multimídia e, sobretudo, de produções em vídeo de 

seus ex-alunos e  alunos,  como material  de estudo para aprofundamento da língua inglesa 

(BAMBIRRA,  2010).  Digo-lhe  que  a  ideia  que  me  havia  ocorrido  era  de  estabelecer 

intercâmbios com a referida professora, de modo que os alunos do campus São Paulo do IFSP 

e do CEFET – Minas pudessem interagir de modo síncrono ou assíncrono sobre algum tema, 

também em inglês:
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Sessão reflexiva nº 12 Aspectos que se destacam

Pesq.- “De repente, se tivesse um chat, dos alunos daqui, com 
os alunos de lá”.
Prof. 13- “Pode, claro que pode!!! Porque agora a gente vai ter 
o Ead, né? Esse projeto já foi aprovado, pelo governo, aí...”.
Pesq.- “Eu fiquei pensando, já que tem esse finzinho aí...”
Prof. 13- “A gente conversar com os EJA de lá, né?”.
Pesq.- “Então, se você topasse, ainda...”
Prof. 13- “Você poderia escrever para ela...”
Pesq.-  “Não  sei  se  cabe  no  cronograma.  Essa  professora  é 
muito interessante”. 
Prof.  13-  “Qual  o  canal  dela?  Se  fosse  chat, SMS falando 
inglês, os meus falariam”.
Pesq.- “Então!”
Prof.  13-  “Olha  que  projeto  bacana,  né?  O  EJA falando 
inglês!”  […]  Seria  um projeto  belíssimo.  Você  pode  voltar 
aqui,  tem  a  nossa  equipe  de  inglês.  Eu  tenho  certeza  que 
alguma delas...”
Pesq.- “Pena que você não vai ficar, mas eu tenho certeza que 
escrevendo pra ela...”
Prof.  13.-  “Mas  eu  posso  intermediar.  As  minhas  colegas 
ficarão. Elas têm interesse sim”.
Pesq.- “Agora está muito no final”
Prof. 13- “É. Não dá tempo pra mais nada”.   

Levanto  a  possibilidade  de  um  chat entre  os 
alunos  do  campus São  Paulo  e  do  CEFET 
Minas.
A professora fala do projeto Ead, referindo-se a 
ampliação  dos  recursos  da  educação  on line,  
por meio do Moodle, no IFSP.
Eu  e  a  professora  entusiasmadas  com  a 
possibilidade de promover um intercâmbio em 
inglês envolvendo os alunos do PROEJA  dos 
dois campi.

Diante  do  cronograma  muitíssimo  apertado, 
com o final  do  ano  letivo,  consideramos  que 
não seria viável levar a ideia à frente naquele 
momento.  É  significativo  que  a  professora 
revela  uma  relação  de  pertença  à  equipe  de 
professores de inglês e se dispõe a intermediar 
a apresentação da proposta junto às colegas que 
ministram a disciplina.

 A pertinência de estabelecer intercâmbios síncronos e assíncronos entre alunos de EJA 

foi um dos caminhos vislumbrados para o uso das TIC na EJA desde a pesquisa realizada no 

mestrado (FERNANDES, J., 2005). Ainda que a exiguidade de tempo não tenha possibilitado 

a  realização  da  atividade  naquele  momento,  vale  considerar  não  só  a  possibilidade  de 

intercâmbios de alunos do PROEJA, por meio do uso social da língua inglesa, bem como em 

relação a qualquer  disciplina ou projeto.  A existência  de uma rede federal abre um leque 

infinito de possibilidades de interação, a começar pelos campi que compõem um determinado 

Instituto. 

Outro  trabalho  que  suscitou  uma  série  de  reflexões  sobre  outras  possibilidades  e 

dificuldades  de  integrar  as  TIC  ao  currículo  no  PROEJA  investigado  foi  um  projeto 

denominado Eleições, desenvolvido pelo chamado Projeto Sociologia e Filosofia (PSF). O 

PSF é o componente curricular do PROEJA que articula, num mesmo espaço/horário de aula, 

um  professor  de  Filosofia  e  um  professor  de  Sociologia,  que  trabalham  de  forma 

interdisciplinar uma determinada temática. No trecho abaixo,  a docente fala das atividades 

realizadas  a  partir  da  pesquisa  na  Internet  sobre  as  plataformas  dos  partidos  que  tinham 

candidatos à presidência da República:

Sessão reflexiva nº 15 Aspectos que se destacam

Prof.  16-  “Então,  os  alunos  faziam  uma  pesquisa  sobre  a 
plataforma eleitoral e, a partir dessa pesquisa, montavam um 
partido próprio,  né? […] Eles têm muito a dizer,  têm muita 
experiência  pra  contar.  […]  Então,  a  disciplina  permite  a 

A pesquisa  na  Internet  aparece  articulada  ao 
trabalho com a formação de uma consciência 
crítica dos educandos.
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expressão da vida que eles têm, né? As relações sociais que 
constroem,  no  bairro  deles.  Trazer  isso,  né?  […] Então,  eu 
acho que  o  projeto Eleições  possibilitou  bastante,  né?  Teve 
ideias geniais, muito legais, quando eles elaboraram as ideias 
dos partidos, desde os nomes, até a definição das propostas, a 
apresentação das propostas. Isso culminava num debate. E no 
processo eleitoral interno à sala. Então...”
Pesq.- “As plataformas eram votadas?”.
Prof. 16- “É...eram debatidas e, depois desse debate, né? Que 
durou duas semanas, né? A gente fazia um processo eleitoral, 
né? Então, feito o processo democrático, como é que foi feito 
o desfecho.  […] Um aluno comentou,  numa das  aulas,  que 
teve dificuldade, até porque quando os alunos constroem um 
partido  com  plataforma  própria,  eles  tinham  que  fazer 
pesquisas anteriores. Eles entregavam um trabalho escrito que 
trazia os elementos próprios das plataformas dos partidos. E aí 
eles  falaram que  encontraram dificuldade  para  encontrar  as 
propostas. 'Qual é a proposta? Qual é a plataforma?' […] Então 
foi super interessante porque apareceu uma coisa: bom, como 
é que a gente pode votar, né?  

Do ponto de vista da construção de sentidos, é 
relevante perceber que a professora se remete à 
fala dos alunos para referendar o sentido que 
pode construir em relação à atividade.

A professora falou que um desdobramento do projeto foi pesquisar sobre outras formas 

de participação política além do voto, procurando identificar as diferenças entre as iniciativas 

do  movimento  social  e  de  organizações  voltadas  ao  voluntariado.  Nesse  momento, 

conversamos sobre a importância de orientar os alunos em relação à escolha das fontes de 

pesquisa:

Sessão reflexiva nº 16 Aspectos que se destacam 

 Pesq.- “[...] me parece que fica a ilusão de que dar o “control  
c” e colocar lá, a pesquisa tá pronta. E de verdade, eu fiquei 
incomodada com isso, porque pode copiar, mas coloca entre 
aspas o que vocês citaram. 'Olha, o professor vai gostar muito 
se vocês copiarem o endereço da página' […]”.
Prof.  15- “Bem, o que a gente fez nesse caso, né? O que a 
gente  conseguiu  orientar?  Em  relação  aos  sites de  busca. 
Então, tinha uma coisa assim, então. Onde é que a gente vai 
buscar essa informação? No  site do MST. Legal, do MST. O 
site do MST é uma boa referência. Porque é o MST falando 
pelo MST. Tem que por a fonte, né? A gente faz uma coisa 
muito básica”.

Falo do meu incômodo em ver que os alunos 
não  sabem  realizar  adequadamente  uma 
pesquisa e de dicas que lhes dava em relação à 
citação das fontes pesquisadas.

A professora fala das orientações dadas acerca 
dos cuidados com as fontes identificadas e da 
busca das fontes originais.

Essa questão da importância de ensinar a pesquisar na Internet, tendo em vista a busca 

em fontes  fidedignas,  aprendendo a  usar  desde  buscas  avançadas  oferecidas  pelo  próprio 

Google até as bases de dados científicas é um tema discutido por Quevedo (2010) dentre 

outros autores, que mereceria ser levado em consideração, pensando em situações de pesquisa 

na Internet, sobretudo, no ensino médio.

Por fim, conversamos sobre outras possibilidades de articulação das tecnologias da 

informação e comunicação com os trabalhos desenvolvidos pela disciplina PSF. A professora 

falou sobre uma intenção de monitorar um político eleito para o legislativo e que foi levantada 

a proposta de enviar e-mails, solicitando esclarecimentos a respeito das plataformas eleitorais 
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de candidatos, mas isso acabou não acontecendo. Ela disse que procurou ajuda junto a um 

colega professor, que pesquisa a questão das tecnologias na educação, diante da intenção de 

montar um blog para expor as produções dos alunos. Contudo, a ideia acabou sendo deixada 

de lado, diante da demanda de trabalho pela quantidade e diversidade de turmas assumidas 

num mesmo semestre. No trecho a seguir, conversamos sobre possibilidades e dificuldades de 

integração das TIC no currículo do curso: 

Sessão reflexiva nº 15 Aspectos que se destacam

Pesq.- “Já pensou se tivesse tido uma circulação mais ampla? 
Do  que  simplesmente  ali  no  grupo,  né?  Quais  foram  as 
plataformas do PROEJA, né? […].
Prof. 16- “Com certeza.”
Pesq.-  “Na  área  de  tecnologia  na  educação,  a  gente  pensa 
muito nessa ideia de não ser só consumidor de informação, mas 
o produtor. Vocês teriam, acho que a disciplina, todos poderiam 
utilizar eu acho que, essas reflexões críticas, essas produções 
deles publicadas, acho que eles teriam o maior orgulho do seu 
trabalho, né? Das famílias verem um blog [...]”.
Prof.  16- “E foi  uma coisa que a gente conversou, mas não 
houve  essa  possibilidade  de  construir  um  blog.  Uma  coisa 
desse tipo exige monitoramento, ela exige uma série de coisas, 
né? Para ter sentido e ir se configurando uma experiência […] 
Fazer um blog significa abraçar a EJA, porque fazer um blog, 
não significa fazer um blog para todas as turmas, porque você 
não  consegue  fazer  isso  com  todas  as  turmas,  com as  oito 
turmas que você tem ou dez. Esse tipo de relação pressupõe 
uma identificação...”

A professora fala que construir um blog   exige 
identificação e acompanhamento da proposta. 
Tal acompanhamento, ela não tinha condições 
de  fazer  diante  do  número  e  diversidade  de 
turmas em que leciona.

Essa  dificuldade  de  integrar  tecnologias  da  informação  e  comunicação  à  própria 

disciplina,  em atividades que exigiriam um acompanhamento mais minucioso do processo 

diante da dinâmica da diversidade das disciplinas lecionadas, é acompanhada pelo problema 

da rotatividade de professores numa disciplina, num mesmo semestre ou ano letivo.  Alguns 

docentes colocam o problema das mudanças na atribuição das turmas, sentidos pelos alunos 

do PROEJA, antes mesmo do término do período.

Sessão reflexiva nº16 Aspectos que se destacam

Prof.  17-  “Quando  eu  entrei,  os  professores  tinham  ido 
embora. “Ah, XXXXXX, vai lá dar aula. Eu cheguei, eu me 
lembro que tinha uma aluna sentada, aqui:  'Professora,  não 
abandona a gente...'”

A professora retoma fala de aluna do PROEJA 
que sentia que o grupo era preterido, diante da 
dinâmica  de  troca  de  professores  no  meio  do 
semestre.

Um dos motivos que ocasiona as frequentes mudanças é o fato de parte dos cursos 

oferecidos no IFSP-SPO ser organizado em disciplinas anuais, como o PROEJA e o Ensino 

Médio  Integrado  e  outra  parte,  como  os  cursos  superiores,  ser  organizado  a  partir  de 

disciplinas semestrais. A mudança do semestre demanda remanejamento de professores, o que 

afeta os cursos organizados anualmente. Além disso, o fato de que o número de turmas excede 
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o  número  de  professores  efetivos  demanda  constantemente  contratação  de  professores 

substitutos, o que nem sempre coincide com o início do ano letivo e, por sua vez, vai gerar 

futuramente novas lacunas e remanejamentos.

Sessão reflexiva nº 15 Aspectos que se destacam

Prof. 16- “Eu acho que é um limite da política e que eu diria: 
os professores sozinhos não vão conseguir romper isso. Não 
vão.  Cada  vez  mais  uma  tendência  de  aumento  de  carga 
horária em sala de aula uma sobrecarga de orientação de TCC. 
[…]. Em um ano o número de planos”. (Risos)
Pesq.- “E você acaba não tendo tempo de amadurecer aquele 
curso...”.
Prof.16- “Percebe? Tem um limite, que é dado pela maneira 
como  a  instituição  está  organizando  o  trabalho  dos  seus 
professores e está abrindo sem pensar nas consequências que 
isso  tem para  o  trabalho  do  professor.  Qual  é  a  lógica  que 
organiza? Qual é a lógica que está organizando a distribuição 
das aulas nos cursos? A existência das aulas. É uma lógica que 
não  tem a  ver  com quais  sãos os  professores  que  estão  no 
PROEJA. Quem tem qualificação para o PROEJA, percebe?”

A  professora  destaca  que  a  quantidade  e 
diversidade de disciplinas e cursos dificulta a 
realização  de  um  trabalho  que  exige  uma 
dedicação  maior  do  professor  e  mais  tempo 
para a reflexão sobre o processo.

Nesse  ponto,  fala  da  lógica  que  organiza  as 
atribuições, que não tem como levar em conta 
as qualificações do professor, no caso, para o 
PROEJA.

É  relevante  destacar  como  toda  essa  dinâmica  institucional  atinge  o  processo  de 

integração das tecnologias ao currículo. A compreensão de tecnologia e currículo como parte 

de uma mesma totalidade - concepção que perpassa esta tese, partindo dos estudos de Spinoza 

(1973a, 1973b) à concepção de web currículo cunhada por Almeida, M. E. (2010) - implica 

que o corpo institucional esteja envolvido em tal integração. Como acenado anteriormente, tal 

integração  demanda,  desde  o  detalhe  da  instalação  de  um  software num  laboratório  de 

Informática à necessidade de repensar a dinâmica de atribuição de aulas. Tal dinâmica  precisa 

ser repensada, a fim de que todos os professores possam concluir o percurso das disciplinas 

junto  às  turmas,  sendo desejável  sua  permanência  durante certo tempo,  ministrando aulas 

numa determinada disciplina, a fim de conhecer as demandas daquele público e conseguir 

aprimorar o seu trabalho.

4.2.4. Publicação de atividades de pesquisa nos laboratórios:  possibilidade de integração 

das TIC a outras tecnologias

Outra possibilidade, vislumbrada durante as sessões reflexivas junto aos docentes de 

Biologia, Física, Química e Mecânica, foi a de integrar, às atividades de pesquisa realizadas a 

partir  das  tecnologias  presentes  nos  laboratórios  do  IFS-SPO,  uma  atividade  voltada  à 

publicação das mesmas, tendo como suporte as tecnologias da informação e comunicação. 

O  trabalho  desenvolvido  junto  aos  alunos  do  PROEJA nas  aulas  teóricas  e  nos 
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laboratórios da Mecânica constituem-se oportunidades de integração entre diversas disciplinas 

da área técnica, como pode ser verificado nos relatos a seguir:

Sessão reflexiva nº 9 Aspectos que se destacam 

Prof.  9-  “Essa  disciplina  faz  parte  do  primeiro  ano,  do 
conteúdo do primeiro ano e, em síntese, é sobre os materiais. 
Desde  a  sua,  a  sua  formação  cristalográfica...  Inicialmente, 
tem toda uma parte de Química, né? E como os materiais, eles 
se unem nessa estrutura cristalina, micrográfica. E a formação 
dos materiais nos mais diversos tipos de combinações dentro 
do mundo da Mecânica. Então, aí,  a gente estuda Ferro. Numa 
divisão  macro,  Não-metálicos  e  Metálicos.  […]  E  todo  o 
processo  de  obtenção  também  desses  materiais,  em  altos 
fornos,   conversores  de  aço,  esse  tipo  de  coisa.  […]  E  as 
aplicações  desses  materiais  no  mundo  da  Mecânica.  É,  em 
paralelo estuda as  resistências deles,  características físicas e 
mecânicas dos materiais”.
Pesq.  -  “Eu  que  não  sou  da  área,  a  gente  escuta  falar  em 
resistência de materiais”.
Prof. 9- “Exatamente!”.
[...]
Pesq.  -  “É  uma  disciplina  que  não  tem  característica  de 
laboratório?”
Prof. 9- “Não. É uma disciplina teórica […] No 2º e no 3º ano 
existem os  desdobramentos. Existe um laboratório que a gente 
faz uma pequena visita, que é o laboratório de Materiais.”. 
Pesq. - “Aqui da Federal?
Prof. 9- “Sim. Na verdade são três laboratórios...”
Pesq. - “Puxa!”
Prof. 9- “O de Metalografia, o de Macrografia, o de Ensaios 
destrutivos  e  não-destrutivos,  que  faz  o  fechamento  dessa 
disciplina”.
Pesq.- “Nossa...”
Prof. 9- “Tem uma base de materiais e no 2º e 3º ano tem um 
desdobramento  e  vai  para  os  laboratórios.  […]  Já  a  outra 
disciplina Processos Industriais e Mecânicos, eu e o professor 
XXXX,  estamos  fazendo.  Dividimos  a  turma  em  pares  e 
ímpares.  Uma turma fica na fresadora e outra parte  fica no 
torno. Quando termina o primeiro semestre, tem toda a parte 
de Metrologia, ensinamento com aparelhos de medição.
Pesq. - “Medidas, tudo feito com precisão...”.
Prof. 9- “Medidas, dentro desse conteúdo, desse laboratório. A 
gente  para  um  momento  em  particular  e  vai  fazer  esse 
ensinamento  e  uma  série  de  outras  coisas  que  a  gente  vai 
ensinando”.
Pesq. “E eles têm, eles fazem produtos? 
Prof. 9- “Tem uma série metódica,  que nós chamamos. […] 
Num outro momento tem Desenho Técnico [...], já tem aquele 
conhecimento, vão para a oficina, tem todo um treinamento do 
que as máquinas podem fazer e eles vão pegando habilidade 
ali...”.

O  professor  fala  de  uma  disciplina  teórica 
denominada Tecnologia dos Materiais, que em 
sua  parte  final,  contempla  a  visita  a  três 
diferentes  e  bem  equipados  laboratórios  do 
IFSP-SPO, referentes à temática.

A disciplina Tecnologia de Materiais encontra-
se  articulada  com  outras  disciplinas  da  área 
profissional, em que os alunos desenvolvem a 
chamada “sequência metódica”,  por meio da 
qual vivenciam desde o desenho de uma peça 
até a sua execução, utilizando conhecimentos 
construídos em diversas disciplinas.

 Na fala do professor acima destacada, pode-se, mais uma vez, identificar o desejado 

movimento em que o trabalho realizado numa disciplina é continuado pela outra, de modo que 

os alunos aprendam a desenhar uma peça num semestre e produzam-na no torno no semestre 

seguinte,  quando  utilizam  os  conhecimentos  sobre  metrologia  e  tecnologias  de  materiais 
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estudados anteriormente em outra disciplina. Teoria e prática se encontram no ato de produzir 

a peça desenhada. Um trabalho desta natureza poderia ser partilhado com outros professores, 

alunos do PROEJA e outros interessados, por meio da criação de um espaço virtual voltado 

para esse fim,

 O trabalho do professor de Física encontra-se nessa mesma perspectiva de proposição 

de  um  currículo  integrador  de  conhecimentos  científicos  e  práticos.  Durante  a  sessão 

reflexiva, ele explicitou que, por um lado, buscava sempre partir dos conhecimentos prévios 

dos alunos e,  por outro,  lançar mão dos diversos recursos disponíveis nos laboratórios da 

instituição.  Pude  perceber  que  o  seu  objetivo  era  que  os  alunos  do  PROEJA pudessem, 

efetivamente,  aprimorar  o  próprio  saber  fazer  (capaz  de  resolver  tantas  situações  de  seu 

cotidiano em que noções sobre eletricidade, hidráulica, etc. fazem-se necessárias), por meio da 

apropriação do saber teórico acerca dos fenômenos físicos envolvidos. No trecho a seguir, ele 

cita  um experimento  que  seria  realizado,  na  aula  daquela  noite,  um dentre  tantos  outros 

vivenciados na disciplina: 

Sessão reflexiva nº 14 Aspectos que se destacam

Prof. 15- “A questão que a gente vai fazer hoje: trilhos de ar, 
né? Que é um equipamento que usa sensores, né? Que é usado 
no  curso  de  Engenharia,  no  próprio  curso  de  Física,  que  a 
gente vê fenômenos que exigem a ausência de atrito. Tudo tem 
atrito. Todas as superfícies têm atrito. Como é que a gente faz? 
A  gente  tem  um  trilho  de  ar,  a  gente  consegue  evitar... 
Fenômenos que seriam só no plano da imaginação”.
Pesq.-  “Eu  estudei  em  bons  colégios,  mas  nunca  vi 
experiências como essa...”.
Prof.  15-  “Experiências  como essa,  a  gente  consegue  fazer 
porque a estrutura permite. A gente compartilha equipamentos 
dos outros cursos. Isso acaba favorecendo demais... Inclusive 
tem um aluno que quer fazer Física”.
Pesq.- “Puxa, que demais, né?”
Prof.  15  -  “Sim,  eu  dou  aula  nessa  sala...  O  sonho  dele  é 
esse...”
Pesq.- “Você deve ter o maior orgulho!”
Prof. -15 “[…] Um [outro] aluno, ele fala que o sonho dele é, 
ele está se vendo na sala ao lado. O que é que tem na sala ao 
lado? O Tecnólogo de Produção”.
Pesq.- “Olha, chega até a arrepiar... Tomara mesmo!!!”.
Prof. 15- “Ele quer ter aula comigo num nível mais avançado, 
quer  dizer,  ele  fica  investigando,  ele  passa  e  vê  o  que  está 
acontecendo, é...”
Pesq.- “É!”.
Prof.15- “Ele já se inscreveu para o Tecnólogo. É uma lição de 
vida. Realmente, ao invés de eu ensinar, eu que aprendo...”

O docente fala do experimento com trilhos de 
ar, utilizado para trabalhar a questão do atrito.

Fico admirada, mais uma vez, pelas diferentes 
tecnologias a que os alunos do PROEJA estão 
expostos..

Na continuidade da fala do docente sobre o fato 
de  os  alunos  do  PROEJA compartilharem os 
mesmos  laboratórios  dos  alunos  dos  outros 
cursos,  ele  aborda  que   os  alunos  passam  a 
desejar permanecer na instituição e dar novos 
passos  em  sua  formação  acadêmica  e 
profissional.

Professor  fala  da  integração  da  docência  e 
discência...

Como  pode  ser  observada,  a  fala  do  professor  termina  apontando  para  outro 

movimento  integrador  desejável,  decorrente  dessa  convivência  do  aluno  no  ambiente  de 

produção de conhecimento que permeia a instituição: o aluno do PROEJA almejando ser mais  
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(FREIRE,  1979),  na perspectiva  de  dar  mais  um passo  no  rompimento  com a  dicotomia 

trabalho braçal e trabalho intelectual, ao se propor  buscar continuidade em seus estudos em 

cursos superiores do IFSP-SPO.

Pude  identificar  que,  também  nas  aulas  de  Biologia,  os  alunos  do  PROEJA têm 

oportunidade de aprender a pesquisar, de forma empírica e com rigor científico, por meio de 

tecnologias traduzidas em diversos instrumentos presentes nos laboratórios do campus São 

Paulo  do  IFSP e  que  servem  às  licenciaturas  e  engenharias.  No  excerto  a  seguir,  dois 

professores  de  Biologia  falam  sobre  a  investigação  minuciosa  de  micro-organismos 

desenvolvida pelos alunos, tendo como objeto as tábuas de carne vindas de suas residências. 

Foi  nessa  sessão  reflexiva  que  conseguimos,  propriamente,  compartilhar  a  ideia  do  quão 

significativo seria publicar os resultados da pesquisa realizada também na web:

Sessão reflexiva nº 7 Aspectos que se destacam

Prof.  7-  “A professora  XXXX  trabalha  com  o  sistema  de 
projetos,  que é  bem o cotidiano deles,  ela  poderia  falar  um 
pouquinho melhor sobre isso”.
Prof. 8- “Nós fizemos uma parceria boa, eu e o XXXXX. O 
XXXXXX tem dado a parte teórica que seria Moneras, que são 
as bactérias,  Fungi, Protistas e tudo o mais. E eu desenvolvi 
um projeto com eles  de isolamento de micro-organismos de 
tábuas de carne. Então os alunos trouxeram as tábuas de carne, 
pra  cá  e  isso  acaba  concre...,  trazendo  de  uma  forma  mais 
concreta  pra  eles,  esse  estudo  dos  micro-organismos,  que  é 
difícil pra eles só no livro, conseguir visualizar isso daí, né? 
Eles  nunca  viram  na  mão,  não  dá  para  apalpar...  Eles 
trouxeram as tábuas de carne...”.
Pesq.-  “Que demais,  hein?  Puxa...  [...]  Como é  que  entra  a 
tecnologia  no  trabalho  de  vocês?  Aquele  trabalho  é  pura 
tecnologia, né?”
Prof. 8.- “Exatamente no EJA, não sei...”.
Pesq.-  “Nessa  experiência  da  tábua  de  carne?  Como é  que 
entra ali? Não vamos só pensar em computador...”. 
Prof. 8- “Os microscópios, eles aprendem a utilização, teve um 
treino prévio, antes deles começarem a mexer...”
Pesq.- “É”.
Prof.  A-  “E  eles  têm  que  saber  manipular  até  para  não 
acabar...” 
Pesq.- “Danificando, né?”
Prof. 8- “Desregulando, demais. Ou não conseguindo de forma 
alguma focar, se eles não souberem utilizar o material”.
Pesq.- “Não vai servir...”. 
Prof. 7- “É”.
Prof.8-  Eles  utilizaram  também  fluxo  luminar,  são 
equipamentos de laboratório....” 
Pesq.- “Eu nunca tive notícia desse!” (Risos).
Prof. 7- “Fluxo luminar...” 
Prof. 7- “É um ambiente estéril, onde você consegue cultivar 

Falam  de  um  projeto  desenvolvido  em 
parceria, em que coube a um deles o trabalho 
com  a  parte  teórica  relacionada  a  micro-
organismos  e,  ao  outro,  a  investigação 
empírica de tais seres presentes em tábuas de 
carne das residências dos alunos.

Quando  eu  indago  sobre  a  presença  de 
tecnologia no trabalho realizado, a professora 
afirma não saber...
Eu  destaco  a  presença  das  tecnologias 
presentes nos laboratórios e os professores se 
encorajam a falar sobre diversos equipamentos 
utilizados pelos alunos.
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esses micro-organismos sem interferência do ambiente”.
Prof. 8- “Tem luz ultravioleta, para esterilizar...”

O trecho acima me remete à reflexão feita no tópico 1.3.4., sobre a relação existente 

entre ciência e tecnologia, bem como a importância de que a tecnologia fosse contemplada 

como um dos princípios do currículo integrado. Considerando que o conhecimento  torna-se 

tecnologia quando medeia a compreensão e a intervenção no real (RAMOS, 2004; 2005 apud 

BRASIL/MEC/SETEC,  2007e,  p.  44)99 –  era  exatamente  essa  realidade  que  estava 

acontecendo no projeto sobre micro-organismos em tábuas de carne desenvolvido junto aos 

alunos do PROEJA. Além da experiência de passar da condição de usuários das tábuas de 

carne  para  pesquisadores  das  mesmas,  os  alunos  do  PROEJA foram  convidados  pelos 

professores para dar continuidade ao projeto desenvolvendo um protocolo possibilitador de 

que a investigação fosse realizada com substâncias e equipamentos de fácil acesso para ser 

disponibilizado às escolas públicas. 

Como destacado anteriormente, a incorporação da  tecnologia à base da proposta do 

currículo integrado traz em si a centralidade do  trabalho que  gera  conhecimento, o qual se 

torna tanto ciência, quanto tecnologia. Por meio daquele experimento, os alunos do PROEJA 

estavam se apropriando da  ciência, ao  se  aproximarem de uma explicação rigorosamente 

sistematizada  e  intencionalmente  expressa  em  conceitos  (RAMOS,  s/d   apud  MOURA, 

2010)100. Os alunos se aproximavam também da tecnologia ao utilizar e produzir tecnologia, 

no momento em que convertiam seus conhecimentos em possibilidade de intervenção no real, 

por meio da construção de um protocolo que poderia  servir  a outras instituições públicas 

(RAMOS, 2004; 2005 apud BRASIL, 2007e, p. 44). Mais uma vez, a atividade que integra 

ensino  e  pesquisa  vai  ao  encontro  da  proposta  de  currículo  integrado  e  da  proposta  de 

currículo como práxis.

Percebi  naquele  projeto,  cuidadosamente  estruturado,  a  possibilidade  de  um  novo 

passo, na perspectiva de publicar o trabalho tanto por meio de um artigo científico, quanto 

pela  organização  de  um  blog,  a  fim  de  compartilhar  na  web,  processo  e  resultados  tão 

significativos:

Sessão reflexiva nº 7 Aspectos que se destacam

Prof. 8- “Se você quiser você pode acompanhar a aula. […] 
Eles vão apresentar na Semana de Ciência e Tecnologia”.
Pesq.- “Puxa, eu vou me organizar para vir prestigiar. Já que 

A  professora  me  convida  para  assistir  à 
apresentação  dos  alunos  em  evento  anual  do 
IFSP.

99 RAMOS, M. O Projeto Unitário de Ensino Médio sob os Princípios do Trabalho, da Ciência e da Cultura. In: FRIGOTTO, G.;  
CIAVATTA, M. (Org.). Ensino Médio: Ciência, Cultura e Trabalho. Brasília, 2004.

RAMOS, M. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: RAMOS, M; FRIGOTTO, G.; CIAVATTA, M.
(Org.) Ensino Médio Integrado: Concepção e contradições.São Paulo: Cortez, 2005.

100Disponível em http://www.diaadiaeducacao.pr.gov.br/portals/portal/institucional/dep/fc_integracao.pdf. Acesso 25.04.2008.
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a pesquisa é colaborativa, eu vou me meter. Tem um trabalho 
que você me fez lembrar de uma professora, que assim, como 
tem o PROEJA no Brasil,  tem o Novas Oportunidades em 
Portugal […] Tem uma professora que trabalhou com o tema 
'Nós somos o que comemos', […], é da parte de matemática,  
ela vê a fórmula, tantas horas, multiplica tanto... montaram 
um blog, vou passar para vocês dois... Vocês querem ver?”.
Prof. 7 e 8 - “Lógico”.
Pesq.-[...].  “Isso  vocês  estão  fazendo  coisas  lindas.  Cada 
professor que eu converso. Precisa dar visibilidade para essas 
coisas. Que ideia bárbara!”
Prof. 8- “Saiu no jornalzinho da Federal”.
Pesq.- “E agora vocês vão apresentar?”.
Prof.  8-  “E  agora,  a  gente  está  dando  continuidade.  Nós 
estamos  fazendo  um  protocolo,  reproduzível  em  escolas 
públicas,  onde  não  tenha  um  laboratório  tão  bem 
equipado...”.
Pesq.- “Puxa”. 
Prof. 8- “Então..”..
Pesq.- “E o artigo você já escreveu?”
Prof. 8- “Não. O XXXX vai me ajudar, ele é bom de escrever 
artigo”.
Prof. 7- (Risos).
[…]. 
Pesq.- “Uma coisa mais avançada, […], seria publicar isso, 
né? Eu percebi os alunos, eles estão com o Orkut, eles estão 
nas redes, né? […] Então uma experiência dessas que vocês 
vão fazer aqui, fotografar, publicar todo o processo como um 
histórico”.
Prof.  8-  “Eu  tenho  guardado,  fotografado tudo o  que  eles 
fizeram e tudo o mais, tal... E  agora tem que fazer, né?”
Prof. 7- “A ideia tá na cabeça, né?”
Prof. 8- “Nós vamos, escrever, né, XXXX?”
Pesq.- “Eu posso até ajudar. Eu vou mandar para vocês como 
é que é o blog da professora. […]. Para os alunos,  seria... dá 
uma levantada...”.
Prof. 7- “Uma visibilidade...”.
Pesq.-  “Eles  entrarem,  comentarem,  os  familiares  deles 
poderiam comentar as etapas. Fez, publicou e agora foi para a 
rede”.
Prof. 8- “É”.

O  relato  me  remete  ao  um  artigo  e  blog 
referentes a um projeto similar desenvolvido em 
Portugal101, em que houve um projeto similar, no 
qual estava contemplado o compartilhamento na 
web do trabalho desenvolvido.

A professora fala  da publicação do projeto no 
periódico da instituição.

Encorajo os professores a publicar o trabalho em 
um artigo científico e por meio de um blog.

Como  anunciado  no  título  do  presente  subtópico  e  no  diálogo  acima  registrado, 

vislumbro  nesses  trabalhos,  desenvolvidos  a  partir  de  diversas  tecnologias  presentes  nos 

laboratórios do IFSP, a possibilidade de integrar as TIC às outras tecnologias que perpassam o 

curso. Se os alunos do PROEJA em contato com a tecnologia foram capazes de aprimorar o 

seu saber e o seu saber fazer - em atividades voltadas à transformação de desenhos técnicos 

em  peças  ou  ainda  de  experimentos  científicos  em  protocolos  de  investigação  -  uma 

culminância  desses  trabalhos  por  meio  de  sua  publicação  na  web só  agregaria  valor  aos 

processos  e  resultados  alcançados.  A publicação  traz  consigo  o  potencial  de  produção  e 

compartilhamento de novos sentidos e significados acerca do trabalho realizado (ALMEIDA, 

101 SAMPAIO, P.; COUTINHO, C. As TIC com a Matemática para a vida nas Novas  Oportunidades: Nós somos o que comemos. 
Disponível em: http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9441/1/webquest.pdf   Acesso em: 16/06/2011.  

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9441/1/webquest.pdf
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M. E.,  2010),  o  que pode envolver,  desde os familiares  dos  alunos,  o  reconhecimento da 

comunidade  institucional  acerca  do  trabalho  realizado,  os  outros  campi do  PROEJA do 

próprio IFSP, sem limites para a abrangência das possibilidades de intercâmbio que o  web 

currículo (ALMEIDA, M. E., 2010) pode suscitar. Em conversas espontâneas, junto a dois 

alunos do PROEJA que atuam como funcionários no  IFSP-SPO, pude perceber o orgulho que 

sentiam pelos  trabalhos  desenvolvidos.  Foram os  alunos,  os  primeiros  a  me contar  que a 

filmagem da apresentação do grupo, na Semana de Educação, Ciência e Tecnologia, havia 

sido levada pelo coordenador do curso à Brasília, por ocasião de uma das reuniões periódicas 

acerca do PROEJA. Publicar para compartilhar e interagir  são expressões contemporâneas 

para  a  necessidade  de  afetar  e  sentir-se  afetado,  movimento  próprio  das  partes  de  uma 

totalidade  rumo  ao  fortalecimento  de  seu  conatus (SPINOZA,  1973a,  1973b),  de  seres 

humanos que ensinam e aprendem, mediatizados pelo mundo (FREIRE, 1987). 

4.2.5. Os avanços tecnológicos como objeto de estudo: possibilidade de reflexão crítica 

sobre a relação tecnologias, TIC e sociedade

Dois  outros  professores  colocaram  a  questão  Pesquisa  e  Tecnologias  sobre  outro 

prisma: a possibilidade de não apenas pesquisar por meio das tecnologias, mas de refletir 

criticamente  acerca  da  sua  presença  na  sociedade  contemporânea  e  futura.   Um  dos 

professores  coloca  sua  intenção  de  explorar  junto  aos  alunos  do  PROEJA  questões 

relacionadas  aos  estudos  da  Física  Quântica  que  estão  se  desdobrando  na  criação  do 

computador quântico:

Sessão reflexiva nº 17 Aspectos que se destacam

Prof. 18- “Primeiro, eu fiz alguns levantamentos, o que que eles 
pensavam que era  a  luz,  o  que  que  não  era  e  aí,  eu  fiz  umas 
atividades  com  eles,  é...,  para  pensar  a  luz  como  uma 
comunicação. E aí, fomos no laboratório. 'Então, é comunicação?' 
'Ok!' Então, vamos ver como é possível se comunicar entre pontos 
que estão a distância. 'Ah, só pode ser por partícula ou por ondas'.  
Essa foi a conclusão da aula. Claro que a gente levou uma aula 
para pensar nisso [...] .
Pesq.- “Uh, uh”.
Prof. 18- “Isso tem implicações em termos de tecnologia. É... essa 
discussão que originou a Física Quântica, por exemplo, né? Então, 
eu estou pensando de colocar algumas coisas de Física Quântica 
para eles, de Física Moderna. A gente vai ler, discutir junto, pra 
ver o que entende, o que não entende. Eu acho possível isso.[...] 
Isso tem implicações para você desenvolver o transistor, que é um 
computador...”
Pesq.- “Só para você saber, não sei se tem a ver com o que você 

Levantamento do que os alunos pensavam 
sobre a relação entre luz e comunicação e 
reflexão sobre o assunto.

Implicações  da  Física  Quântica  na 
constituição do computador.

Estabeleço  relações  entre  o  trabalho 
pretendido  pelo  professor  e  aquele 
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está  colocando:  o  professor  XXXXX  trabalhou  no  começo  do 
curso, a questão do sistema binário”.
Prof. 18- “Isso!”.
Pesq.-  “Você  pode  até  citar  isso.  Ele  deu  exemplo  com  o 
interruptor, né?
Prof. 18- “Uh, uh”.[…] 
Pesq.- “A gente levou até um ábaco na sala [...]”
Prof.  18-  “A  Física  Quântica  fez  os  transistores,  que  fez  o 
computador ficar barato e leve, com o transistor que se conseguiu 
fazer ele ficar cada vez menor. E no futuro, pode ser que haja uma 
nova revolução em computação, relacionados a esses conceitos de 
Quântica...”.
Pesq.- “Olha!”
Prof.  18-  “Que  é  a  questão  da  criptografia,  do  computador 
quântico. Isso é o que estão desenvolvendo hoje...”

realizado na disciplina de Informática.

Possibilidade  de  um  computador 
“quântico” e as  implicações de uma nova 
tecnologia.

 
A fala do segundo professor também defende a pertinência de realizar junto aos alunos 

do PROEJA uma reflexão sobre ciência, tecnologia e sociedade, no caso, a partir da visão da 

Sociologia:

Sessão reflexiva nº 18 Aspectos que se destacam

Pesq. - “XXXXX, e de alguma forma, a tecnologia está presente, 
de alguma forma, neste trabalho que vocês fazem?”
Prof. 19- “Infelizmente, não”. Na nossa reunião que a gente fez 
sobre o currículo, eu fiz essa proposta. […] Eu fiz a proposta de 
incluir  no  currículo  uma  discussão  sobre  tecnologia  […].  Eu 
adoraria. Meu mestrado é em Tecnologia”.
Pesq.- “É!”
Prof.  19-  “É  uma  perspectiva  mais  antropológica.  Essa 
radicalização de transformação do humano, do ser perfeito e tal. 
Enfim, eu acho que há muita fantasia aí, numa perspectiva...”
Pesq.- “Futurista...”
Prof. 19- “E niilista, né? Você quer acabar com esse homem, na 
tentativa de construir um novo homem, sendo que o homem não é 
só  sua  base  genética,  mas  tem  toda  uma  formação  social,  né? 
Histórica que prepondera sobre... Eu sinto falta de falar isso...”.

A minha pergunta original era sobre o uso 
das TIC como instrumento pedagógico no 
currículo e o professor me dá uma responta 
mais  ampla,  que  me  faz  retomar  uma 
perspectiva  freireana  diante  da  relação 
tecnologia e sociedade.

É muito interessante perceber a complementaridade das áreas. Um projeto integrado 

envolvendo tais professores permitiria aos alunos uma visão bastante completa da questão; o 

primeiro  convencido  de  que  deveria  partilhar  com  os  alunos  discussões  de  ponta  que 

acontecem na Física,  e o segundo interessado em ajudar os alunos a verem os bastidores 

históricos, os questionamentos filosóficos e sociológicos que podem ser levantados a partir do 

advento e dos desdobramentos provocados pela tecnologia para a constituição do humano da 

sociedade contemporânea. Tais propostas me fazem pensar na atualidade da reflexão freireana 

acerca  da  relação  tecnologia  e  sociedade  e  seu  posicionamento  marcadamente  avesso  ao 

fatalismo, de não divinizar, nem demonizar nenhuma realidade (FREIRE, 1992, 2001a).
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4.2.6. Gravador de áudio, editor de textos e de apresentação no desenvolvimento de um 

projeto: possibilidade de parceria com Informática e diversas disciplinas 

O  trabalho  de  criação  e  de  organização  de  uma  empresa  é  desenvolvido  numa 

disciplina denominada Sistema Empresarial e Industrial. Como pode ser verificado no excerto 

a seguir, meu primeiro contato com o  trabalho se deu por meio de uma aluna do segundo ano 

do PROEJA que,  durante uma das  aulas de Informática,  mostrou-me,  com satisfação,  um 

documento e algumas transparências referentes a uma empresa que seu grupo havia “criado” 

no ano anterior, os quais ainda se encontravam no seu pen drive.

Ao conhecer, mais detalhadamente a proposta, pude constatar que se tratava de um 

projeto desenvolvido em diversas etapas. A professora explicou-me que o percurso dos alunos 

era  acompanhado,  aula  a  aula.  Os  alunos  tinham  tarefas  específicas  para  apresentar  em 

diversos momentos - desde a definição de que tipo de empresa que seria criada pelo grupo, 

passando pela escolha do público-alvo, pesquisas junto a empresas do ramo, para definição de 

estratégias de  marketing -  dentre outras questões cruciais  para o bom desenvolvimento do 

negócio. 

No trecho a seguir, a professora fala do uso do gravador de áudio, por ocasião de uma 

visita a uma Feira promovida pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), atividade que ocorrera durante o desenvolvimento do projeto:

Sessão reflexiva nº 16 Aspectos que se destacam

Pesq.- “Eu vi o trabalho de uma aluna que tava no pen drive. 
Ela mostrou com um certo orgulho, no meio da aula, eu não 
quis atrapalhar e não tive a ideia de copiar pra mim. Foi algo 
significativo, a gente tá falando disso. Eu achei interessante, 
ser  processual,  pois  há  alunos  que  já  têm  uma  certa 
familiaridade,  sempre  tem  aqueles  que  têm  uma  certa 
familiaridade  e  como  é  feito,  gradativamente,  é  bem 
interessante, pois permite uma avaliação do processo e não só 
do produto, eu não sabia...”
Prof.  17-  “E  do  ano  passado,  nós  ainda  fomos  à  Feira  do 
SEBRAE”.
Pesq.- “Olha!”.
Prof.17-  “Eu  achei  bem  interessante  pois  eles  levaram  o 
gravador. E na hora...  que nós estávamos falando de toda a 
feira... E eles gravaram todas as entrevistas. Pareciam alunos 
universitários”.
Pesq.- “A postura...”.
Prof.17- “Uma postura!”.
Pesq.- “Que se forma no ambiente”.
Prof.17- “Ah, sim!” 

Retomo junto  à  professora  como tive  contato 
com o projeto por ela desenvolvido. Elogio o 
caráter processual do trabalho.

A professora fala da postura dos alunos durante 
a visita à Feira do SEBRAE, com destaque ao 
uso  do  gravador,  para  registrar  todas  as 
entrevistas que puderam realizar.

A utilização do gravador de áudio, que pode parecer à primeira vista, um detalhe tão 

simples, encontra-se integrada à atividade, de modo quase invisível (SANCHEZ, 2002 apud 
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ALMEIDA, M. E.; SILVA, 2011)102, justamente, porque é inerente à ação de um pesquisador, 

que vai a campo, colher dados para a sua investigação.  A questão a ser destacada é o lugar 

que a utilização desse artefato tem na atividade de visitar a Feira do SEBRAE. Os alunos do 

PROEJA foram ao evento com o foco de pesquisadores, a fim de buscar informações que 

pudessem auxiliá-los na criação da própria empresa. O relato deixa entrever que os alunos 

tiveram autonomia para selecionar uma tecnologia capaz de atender ao objetivo da atividade. 

O envolvimento dos alunos com o projeto proposto pela professora indica que o mesmo fora 

abraçado pelos alunos como um projeto próprio, de modo que os alunos passaram a projetar-

se no projeto (HERNANDEZ; VENTURA, 1998; ALMEIDA, F; FONSECA JUNIOR, 2000; 

ALMEIDA, M. E., 2002). 

Segundo a professora, a culminância do projeto, tem sido a apresentação da empresa 

aos  demais  colegas  da classe.  A professora relatou  que,  no ano anterior,  havia  um grupo 

significativo de alunos com pouca familiaridade com a Informática. Desse modo, os grupos 

nos quais não havia quem dominasse o editor de textos e de apresentação manifestaram a 

preocupação em ficar prejudicados na avaliação de seu trabalho, sobretudo por não saberem 

produzir transparências para apoiar a apresentação oral:

Sessão reflexiva nº 16 Aspectos que se destacam

Prof.17-  “Então  foi  muito  interessante,  no  dia  da 
apresentação, eles vêm bem arrumados”.
Pesq.- “Eles  me falaram, alguns tinham caracterização com 
uma cor”.
Prof.17-  “Isso.  Ah,  uma  coisa  muito  interessante:  no  ano 
passado,  nesse  ano,  houve  alguns  que  não  utilizavam  o 
computador. Nunca tinham usado o computador. Aí eu disse: 
como é que eu vou corrigir esse trabalho? Vai ser em folha de 
papel  almaço?  Escrito  à  mão?  Como  a  gente  fazia  no 
primário? 'Ah, professora, e a gente vai ser prejudicado por 
causa disso? E na hora da apresentação? Uns apresentam com 
data show... Nós vamos ser prejudicados?`” 

A  professora  e  eu  compartilhamos  a 
impressão  de  que  a  arrumação  dos  alunos 
para o dia da apresentação é um sinal de que 
esse momento é levado bastante a sério pelos 
alunos.

Ela relata a inquietude dos grupos que não 
dominavam a  Informática,  no  momento de 
preparar-se  para  a  apresentação  final  da 
“empresa” criada. 

A professora disse-me que depois de endossar os questionamentos dos alunos sobre 

como iriam apresentar a empresa criada, contou-lhes uma história verídica de dois artistas 

contemporâneos  que  encontraram dificuldades  de  expor  seus  trabalhos  no  início  de  suas 

carreiras e  tiveram que encontrar caminhos alternativos para fazê-lo.  Deixou claro que os 

alunos deveriam usar a criatividade para preparar sua apresentação. Segundo me relatou, foi o 

que aconteceu: tais grupos que não se valeram da apresentação com  data show, utilizaram-se 

de cartazes, desenhos e até de um desfile para apresentarem as empresas criadas. Na sequência 

102
SANCHÉZ, J.  H. Integración curricular de las TICs: conceptos e ideas.  Actas do VI  Congresso Iberoamericano de Informática 

Educativa,Vigo: RIBIE, nov. 2002. 6p.  Disponível  em: http://lsm.dei.uc.pt/ribie/pt/textos/doc.asp?txtid=40#top) Acesso em fevereiro  de 

2011.
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da  sessão  reflexiva,  fica  claro  que  a  valorização  por  parte  da  professora  dos  caminhos 

criativos e alternativos encontrados pelos alunos, de modo algum, tirava a importância de que 

se apropriassem de recursos das tecnologias da informação e comunicação: 

Sessão reflexiva nº 16 Aspectos que se destacam

Pesq.- “Outras coisas que eu pensei olhando a tecnologia. A 
Informática,será que não seria interessante vir para o primeiro 
ano?”
Prof.17- “Com certeza. Uma das coisas que eu vou falar para 
ele”. 

A colocação  que  faço  em  relação  à  aula  de 
Informática encontra-se no bojo de uma série 
de  reflexões  que  vinha  fazendo  sobre  o 
currículo do curso, pensando caminhos para o 
aprimoramento  trabalho,  a  partir  das 
necessidades dos alunos.
A professora concorda com a minha colocação 
e diz que conversará com a coordenação sobre 
a proposta.

Novamente,  a  ideia  de  parceria  da  disciplina  com  o  trabalho  desenvolvido  em 

Informática aparece latente. Utilizar um recurso como o projetor de multimídias no momento 

da apresentação final de um trabalho deve ser uma escolha possível para estudantes do ensino 

médio,  no contexto informacionalizado em que vivemos.  É bem diferente não utilizar  tal 

recurso, por não saber fazê-lo e por não desejar fazê-lo.  Na sociedade contemporânea, incluir-

se digitalmente tornou-se condição para desfrutar das oportunidades socialmente oferecidas 

(FERNANDES, J., 2005). Desse modo, o letramento digital não pode ser apartado da  própria 

concepção de letramento. 

 Nessa perspectiva, retomo a sugestão do professor de Informática durante a sessão 

reflexiva nº 4, de que houvesse duas disciplinas - Informática I e II. Num primeiro ano, os 

alunos poderiam apropriar-se do funcionamento das máquinas, aplicativos básicos em dois 

sistemas operacionais, já de forma integrada às disciplinas oferecidas naquele início de curso 

ou em torno de um projeto interdisciplinar, que poderia partir dessa proposta já desenvolvida 

com êxito,  de criação de uma empresa. Num segundo ano, em Informática II,  poder-se-ia 

aprender  a  trabalhar  com  o  ambiente  virtual  de  aprendizagem  Moodle,  disponível  para 

utilização no IFSP-SPO, bem como a organização de espaços virtuais para a publicação das 

produções realizadas. Nesta perspectiva, no terceiro ano do curso os alunos teriam condições 

de utilizar as aprendizagens construídas em Informática I e II, para  produzir e publicar seus 

trabalhos e participar do ambiente virtual de aprendizagem, de forma mais autônoma.

Na continuidade da sessão reflexiva nº 16, partilho com a professora a análise que 

fazia sobre a relevância do trabalho por ela desenvolvido, que acompanhava o processo de 

aprendizagem dos alunos e buscava propiciar uma oportunidade para articular teoria e prática, 

trabalho  e  pesquisa,  em  consonância  aos  pressupostos  do  ensino  médio  integrado 

(BRASIL/CEB,  2011).  Nesse  ponto,  coloco  algo  que  considerava  crucial  para  o 
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aprimoramento do trabalho: a possibilidade de os professores dialogarem mais sobre os bons 

trabalhos que realizam, de modo a desenvolver projetos interdisciplinares, o que é endossado 

pela docente que tem consciência de que um de seus colegas da área solicita aos alunos uma 

continuidade desse projeto em sua disciplina:

Sessão reflexiva nº 16 Aspectos que se destacam

Pesq.- “Aí, conversando com todos os professores, não sei se 
vou  conseguir  conversar  com  os  vinte  e  tantos,  mas  falta 
pouquíssimo. Conversando com o professor XXXXX...”.
Prof.17- “Ah, o XXXXXX....”
Pesq.- “'Não, eu conheço o trabalho dela e...'”
Prof.17- “Isso que eu iria falar!”
Pesq.- “'… e pedi um complemento'”.
Prof.17- “Exato. É, por exemplo, eu dou o trabalho para eles e 
eu  digo:  'Pessoal,  antes  de  entregarem,  peçam  para  a 
professora de Português ajudar a fazer a correção. O que tiver 
de  Matemática,  vocês  peçam  para  o  professor.  E  com  o 
professor  XXXXX,  eu  sempre  tenho  uma  troca  também... 
Pois  ele  dá  Marketing, não  é?  Então,  ele  fala:  'vou 
complementar a sua parte'”.
Pesq.-  “E  também  dá  Empreendedorismo,  que  é  um 
aprofundamento do que você dá”.
Prof.17- “Exato. Entre nós existe uma ligação maior...”.
Pesq.- “Por sua vez, ele faz referência também, ao professor 
XXXXX, que dá a segunda parte  de Gestão da Qualidade. 
Não sei os nomes corretos – Gestão I e Gestão II. O que eu 
percebi é , muitas vezes, além desse aspecto, da prática-teoria-
prática. Muito interessante é que essas integrações, às vezes, 
acontecem graças aos corredores”.
Prof.17- “Exato”.
Pesq.-  “Pelos  professores  que  compartilham  a  sala  dos 
professores”.

Faço  comentários  em  relação  ao  significativo 
número  de  professores  já  entrevistados  e  que 
um deles me contou que pediu aos alunos um 
complemento do trabalho por ela solicitado.

Ela  me  conta  que  solicita  aos  alunos  que 
procurem  outros  professores  para  solicitar 
ajudas  específicas  para  desenvolvimento  do 
trabalho.  Fala  da  parceria  realizada  junto  ao 
professor por mim citado.

Faço menção à parceria desse professor a  um 
outro que atua na área de Gestão da Qualidade. 
Compartilhamos  a  percepção  de  que  há 
movimentos  de  integração  de  disciplinas  que 
acabam acontecendo devido a encontros casuais 
e conversas espontâneas entre os professores.

Destacamos na continuidade da conversa essa integração espontânea que, por vezes, 

acontecia  entre  professores  que  atuam  na  mesma  área.  O  fato  de  os  professores 

compartilharem  a  mesma  sala  dos  professores  ajuda  nesses  movimentos  espontâneos  em 

direção  à  integração.  Contudo,  o  fator  decisivo  parece  ser  mesmo  a  dinâmica  de 

relacionamentos interpessoais dos docentes, que propicia essa “ligação maior” entre algumas 

duplas,  ou pequenos grupos  de  professores,  mas  sem que sejam garantidos  momentos  de 

reflexão sistematizada sobre a ação conjunta realizada.  

4.2.7.  Criar  espaços  de  integração  dos  professores  do  PROEJA:  um   desafio  a  ser 

enfrentado

É significativo retomar, nesse momento, a concepção de integração que perpassa os 
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referenciais teóricos da pesquisa desde o tópico 1.1., ou seja, movimento próprio do humano,  

em que as partes a serem integradas são encaradas como unidades distintas que formam a  

totalidade e se afetam/deveriam afetar-se dialeticamente. Os professores fazem parte de uma 

totalidade, o campus São Paulo do Instituto Federal. Cada professor pertence a uma área do 

conhecimento  que  se  faz  presente  no  campus.  Como partes  da  totalidade,  os  professores 

afetam-se  de  algum  modo. A  partir  dessa  perspectiva,  por  meio  da  pesquisa  crítico-

colaborativa, buscava provocar reflexões ora voltadas a valorizar a ação de professores que se 

afetavam de forma a colaborar para o fortalecimento do conatus  (SPINOZA, 1973a, 1973b) 

próprio, dos colegas, dos educandos e da própria instituição, ora voltadas para problematizar a 

cultura institucional de fragmentação das áreas, identificada ao longo da investigação.

Compartilhei  com todos os  professores  que  considerava  que,  para  pensarmos  num 

movimento  integrador,  como  requerido  pela  proposta  do  PROEJA,  seriam  necessários 

encontros periódicos dos professores do curso, pois o movimento de integração espontâneo de 

professores da mesma área que cultivavam um bom relacionamento mostrava-se insuficiente 

para que todas as partes do todo pudessem ser integradas.  Todos os professores participantes 

das  sessões  reflexivas  mostraram-se  de  acordo que,  para  promover  tal  integração,  seriam 

necessárias reuniões dos docentes do curso. O que diferenciava de um para outro professor era 

se e o quanto acreditavam na exequibilidade da proposta: 

Sessão reflexiva nº 6 Aspectos que se destacam

Prof.4- “Eu não acredito muito nessa questão de integração de 
conteúdos. Eu não consigo conversar com os professores do 
PROEJA. O mal que eu consigo encontrar são mais ou menos 
uns dois,  três.  Então, quando você fala de integração, você 
tem que estar falando de afinação”.
Pesq.- “É.”
Prof.4- “Afinação da informação. Afinação de conteúdos. O 
máximo que a gente consegue afinar é quando você pega o 
currículo, né, e o plano de aula e as ementas e você consegue 
verificar o que o outro professor está dando”.
Pesq.- Certo. Eu percebi que o senhor tem um conhecimento 
de o que o professor XXXXX faz...”.
Prof.4- “Com certeza! Com relação a isso, eu sei tudo. Por 
isso que eu falei: dois ou três, você consegue se aproximar. 
Mas quando você fala de integração, não é uma integração de 
dois, três...”.
Pesq.- Um integrado com “I” maiúsculo, né?
Prof.4- “Justamente! Tem que ser uma integração total. […] A 
integração é mais baseada em documentos,  planos de aula, 
planos de curso. Isso daí. Você não consegue juntar todos os 
professores,  para  estar  discutindo  um  currículo  de  forma 
integrada. Eu não acredito nisso”.
Pesq.-  “Então,  aquele  dia,  a  gente  conversou brevemente e 
hoje...Veja  se  eu  estou  compreendendo  corretamente  o  seu 
pensamento. No caso, não porque a integração não fosse algo 
positivo?”. 

O  professor  não  reconhece  os  encontros 
espontâneos  de  alguns  professores  para  trocar 
informações sobre suas disciplinas que possam 
ser identificados com a integração pretendida.

Na  opinião  dele,  o  máximo  que  se  faz  é 
conhecer  ementas  e  planos  anuais 
desenvolvidos pelos colegas.

 

Certifico-me de que ele valoriza a proposta de 
integração, mas não acredita que a mesma fosse 
exequível  naquele  momento,  o  que  é 
confirmado pelo professor.
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Prof.4- “É extremamente válido!”. 
Pesq.- “Mas porque não existe, ao menos nesse momento...”
Prof.4- “Não!”.
Pesq.- “Uma condição, vamos dizer assim...”.
Prof.4- “Favorável...”.
Pesq.- “Vamos dizer assim, exequível, para que o professor 
tivesse um horário de trabalho remunerado?”.,
Prof.4- “Isso!”.
Pesq.- “...para sentar com seus pares”.

Chama atenção a rigorosidade com que o professor acima trata o tema. Apesar de ele 

já  procurar  integrar-se  ao  trabalho  desenvolvido  pelos  colegas  mais  próximos,  sua  visão 

acerca da abrangência e profundidade da proposta do currículo integrado leva-o a considerar 

que a mesma não se realizará.  

Outros docentes colocam-se mais esperançosos de que algo possa ser feito e, inclusive, 

na  posição  de  defender  tal  proposta  junto  aos  gestores,  no  sentido  de  integração  das 

tecnologias ao currículo e o desenvolvimento de um currículo integrado: 

Sessão reflexiva nº 7  Aspectos que se destacam

Prof.5- “É aquilo que você falou: XXXXXX e eu trocamos 
figurinhas fácil no corredor. Dois minutos...”
Pesq.- “Vocês se entendem...”
Prof.5- “É gozado, mas... Talvez, a gente deveria sentar, falar 
mais... Com certeza, a gente deveria... Acho que pelo próprio 
sistema de trabalho aqui...”
Pesq.- “E você, XXXXXX, você não se sente sozinha?”.
Prof.6- “Eu não tenho contato com os outros professores do 
curso. Eu acabo me sentido mesmo sozinha”.
[…]
Prof.5-  “Acho que você poderia... Sugestão, não é? Eu assino 
em  baixo,  eu  falo  com  o  XXXXX,  né?.”[...]  Acho  que  é 
importante. Afinal, é o nosso trabalho”.

Professor  fala  de  troca  de  ideias  e  de 
informações referentes ao curso que acontecem 
rapidamente  e  fazem  diferença,  graças  à 
sintonia existente entre ele e o outro professor. 
Primeiro afirma que “talvez” devessem sentar 
para  conversar  mais  e  acaba  afirmando   que 
“com certeza” deveriam reunir-se.

A professora  revela-se  sentir-se  sozinha,  pela 
falta de contato como os professores do curso.
O  professor  começa  me  sugerindo  que  eu 
falasse com o coordenador e depois coloca que 
ele  também irá  falar  para  pensarem sobre  tal 
possibilidade.

Em diversas sessões reflexivas, conversamos que reuniões periódicas dos professores 

dariam condições para que os professores soubessem o que os colegas estavam fazendo, o que 

seria  um  primeiro  passo  para  projetar  atividades  em  que  tecnologias  da  informação  e 

comunicação estivessem integradas ao currículo:
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Sessão reflexiva nº 10 Aspectos que se destacam 

Pesq.-“A questão da tecnologia, tem lá a Informática básica, 
que o XXXXXX faz o que pode...”.
Prof. 10- “É verdade!.”
Pesq.-  “Deu  os  fundamentos,  tal,  mas  que  assim,  falo, 
XXXXXX,  se  a  gente  conhecesse  mais  o  que  as  outras 
disciplinas trabalham, a gente podia na Informática. Sei, lá... 
Se você trabalhar Excel ali... Se você trabalhar ali e se você 
souber  o  que  o  professor  de  Contabilidade  Básica  está 
fazendo...”
Prof.  11-  “Dá  para  usar  em  todas  as  disciplinas.  A gente 
trabalha muito com o tratamento de dados, né? Aí, você vai 
fazer um experimento...”
Pesq.- “Na Química entra?
Prof.11- “Lógico!”.

Falo  sobre  o  empenho  do  professor  de 
Informática que é reconhecido.

Dou  um  exemplo  para  abordar  que  seria 
necessário  que   o  trabalho  desenvolvido  nas 
outras  disciplinas  fosse  conhecido  pelo 
professor de Informática.
O segundo professor, parte do exemplo dado e 
considera  que  sua  disciplina  também  seria 
beneficiada se essa integração acontecesse.

A seguir, temos trechos de duas outras sessões reflexivas, que abordam a dificuldade e 

o desejo de integração dos professores da cultura geral com os da área técnica:

Sessão reflexiva nº 17  Aspectos que se destacam

Prof. 18- “Ainda a gente tem um pouco de dificuldade, talvez 
bastante.... a questão da integração com a área técnica. Não só 
no PROEJA, mas também no próprio Integrado. Talvez, aqui, 
por ser tão grande, é um pouco segmentado. Então, a  gente 
tem poucos encontros, né? […] Então, acaba sendo um pouco 
desvinculado do  Projeto,  o  que  é  uma pena...  É  uma  pena, 
porque o curso deles é de Qualidade, não é? A gente poderia 
contribuir...”

O professor sente-se desvinculado do Projeto 
do curso e sente que poderia contribuir mais.

Em relação a razões que explicavam a  desintegração da cultura geral e da educação 

profissional,  no  diálogo  registrado  a  seguir,  os  dois  professores  e  eu  acabamos  por 

compartilhar a percepção do professor acima destacado, de que as dimensões do campus e a 

pulverização  de  salas  dos  professores  por  todo  o  prédio  contribuem  para  que  muitos 

professores, sequer se conheçam, o que dificulta qualquer movimento de integração:

Sessão reflexiva nº  8 Aspectos que se destacam

Prof.  7-  “Quando  a  gente  fala  em  educação  profissional,  o 
propedêutico com o profissional. Infelizmente isso não ocorre 
do modo como a coisa foi concebida”.
Pesq.- “E você, o que você pensa? Você teve uma experiência 
diferente?
Prof.  8-  “Não  ocorre  esse  compartilhamento  que  o  XXXX, 
falou. Talvez por espaço, não sei”.
Pesq.- “Até a organização do prédio, né?”.
Prof . 7 e Prof. 8- “É”.
Pesq.- “Hoje a prof. XXXXXX falou: 'ah, eu vou estar lá no 
XXX. E o prof. XXXX, que deve ter no mínimo uns vinte anos 
de casa, disse: “nossa, onde é?'”
Prof. 7- “A gente não conhece os outros professores...”.
Pesq.-  “Eu vejo coisas  ótimas  ilhadas  [...].  Eu  tenho falado 
para o professor XXXX, sem onerar mais ainda vocês, além de 
tudo  o  que  vocês  já  estão  perdendo...de  condições  boas  de 
trabalho,  mas  dentro  do  horário  do  professor,  não  só  os 
encontros por ...”.

Professor fala da dificuldade para vivenciar a 
integração  da  cultura  geral  e  educação 
profissional tal qual concebida nos documentos 
governamentais.

A  professora  demonstra  dúvidas  sobre  as 
razões de tal dificuldade. Parece que a sessão 
reflexiva  a  coloca  diante  da  questão.  Ela 
identifica  a  forma  como  o  prédio  está 
organizado  como  uma  das  razões  de  tal 
separação.

Dou um exemplo que atesta que a organização 
do prédio agrava tal dificuldade.

Falo  da  necessidade  que  percebia  de  existir 
reuniões  por  curso  e  não  por  área,  o  que  é 
endossado pelo professor.
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Prof.7- “Área”.
Pesq.- “...área.,  precisa ter o encontro por curso, igual  diz o 
professor disse, as pessoas não se conhecem..”

Durante  a  sessão  reflexiva  nº  20,  um  dos  professores  entrevistados  mostrou-me, 

inclusive, uma sala dos professores em geral, próxima às salas de aula, que fica quase sempre 

vazia.  O percurso comum é que cada professor  saia  da sala  dos  professores  da sua área, 

ministre  suas  aulas  e  a  ela  retorne.  Contudo,  a  organização espacial  das  áreas  parece  ser 

apenas sinal de uma história de desintegração mais profunda, marcada pela disputa pelo poder 

na instituição:

Sessão reflexiva nº 19 Aspectos que se destacam

Prof. 20- “O integrado teria que ter uma versão de integração com a 
escola, mas não existe isso, por conta de uma rivalidade histórica 
desde 1910, que a área das propedêuticas, da cultura geral, não vê 
com muito bons olhos a área técnica.  Falando melhor,  em 1910, 
1915, quem dava aula aqui era mestre saído de fábrica, graxeiro, e 
vinha dar aula para o mesmo aluno às vezes, que o professor que 
dava aula de Português, de História, de Geografia. Isso, são coisas 
recorrentes. Já passou mais de um século, já passaram cem anos. 
Faz  101  anos  a  escola  [...]  Mas  algumas  coisas  são  recorrentes, 
essa...  dessa rivalidade. Tem muita briga.  Muita rivalidade, muita 
rivalidade...”.
Pesq.- “Na ocasião, no caso, primeiro, pelo que eu entendi, era só 
técnica, de artífices e tal, depois...
Prof.  20-  “Não era  técnica,  era  de  aprendizes  e  artífices  de  São 
Paulo. Tinha 18 congêneres, no total, 19...”.
Pesq.- “E desde essa época havia...”
Prof.-  20-  “[...]  há  algo  que  perdura  e  que  é  perene:  a  área  das 
disciplinas de cultura geral discriminar as disciplinas específicas”. 
Pesq.- “Olha! E eu achei que a preponderância era o contrário...”.
Prof. 20- “Foi. Chegou a ser o contrário na época da ditadura civil e 
militar porque os engenheiros eram os diretores...”.
Pesq.- “Eu fiquei com essa imagem do momento anterior...”.

Uma  professora  aborda  as  raízes 
históricas  da  desintegração  dos 
professores  da  cultura  geral  e  formação 
profissional.
Fala  que  no  início  havia  uma  visão  de 
uma supremacia  do professor da  cultura 
geral em relação ao professor da educação 
profissional.

Demonstro surpresa com as colocações da 
professora.

Outra  professora  faz  uma  leitura  na  mesma  direção,  ressaltando  que  o  PROEJA 

localiza-se numa instituição que tem revelado muita dificuldade de promover uma integração 

curricular mais genuína:

Sessão reflexiva nº 15 Aspectos que se destacam

Prof.16- “Boa parte das dificuldades que a gente tem no PROEJA, 
né? Do ponto de vista das reuniões pedagógicas, e tal. Ela tem a ver 
com uma maneira  de  fazer  institucional.  Não  tem a  ver  com o 
PROEJA. Acho que isso... Eu tô dizendo assim...”.
Pesq.- “É mais amplo do que o PROEJA...”.
Prof. 16- “O PROEJA precisa, mas não vai acontecer, se a estrutura 
institucional  não  mudar.  Porque  o  PROEJA está  numa estrutura 
maior  e  é  essa  estrutura  maior  que  tem  dificuldades  na  minha 
opinião é...  de promover uma integração curricular mais genuína. 
Então, quando eu digo assim: a gente tem reuniões por área, mas 
não tem reuniões por curso, isso tem a ver com uma maneira como 
a instituição está organizada. Vai colocar mais uma reunião, além da 
reunião  de área? Não,  não vai.  Pode ter  certeza disso.  Por  quê? 

A  professora  relaciona  a  ausência  de 
reuniões pedagógicas a um modo de fazer 
institucional.

Fala da necessidade de mudanças e como 
percebe o movimento atual da instituição.
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Porque dentro da tendência de vida institucional no Instituto, nessa 
expansão que ele está vivendo, a tendência é um aumento da carga 
horária dos professores, da aula”.
Prof.16- “Eu só estou falando isso porque assim é, eu  acho que é  
uma coisa ruim e ao mesmo tempo boa, quando a gente põe o dedo 
na ferida. Porque é uma coisa assim... Então, lamento te informar, 
mas  provavelmente,  a  grande  tendência  é  que  mesmo  que  um 
estudo mostre que a necessidade de tal... a estrutura... A política está 
em conflito”.
Pesq.-  “Ela  busca  algo,  mas  não  está  verificando  que  não  tem 
condições materiais de...”
Prof. 16- “Não, eu estou dizendo isso, porque ao mesmo tempo, que 
é uma coisa complicada, porque... pensa: qual é a saída? Então, né? 
Mas ao mesmo tempo, eu acho bom, porque é importante, porque 
uma vez identificado o problema, a gente precisa olhar pra ele, né? 
Então, não adianta, há experiências bem sucedidas, até sim, acho 
legal. Faz um encontro, mostra  experiências bem sucedidas, mas a 
gente sabe que tem um monte de “pepino” acontecendo né? […] Eu 
sinto muito, sabe, Jarina, o futuro fica truncado. Eu vejo que, como 
está agora, não vejo perspectiva de mudar”.
Pesq.- “A expansão é maior do que o número de contratados.  O 
problema não é expandir...”.
Prof.16- “O problema não é expandir... Uma rede federal pequena... 
A ideia é que expanda, com certeza...”.
Pesq.- “Por que senão, vira só horistas... Cadê a excelência?”
Prof.  16-  “A minha  visão  era  bem  diferente.  A gente  tem  que 
expandir, né? [...] Qual que é a proposta? Qual  é a perspectiva de 
democratização de fato que tá colocada no projeto, né? Que tem as 
suas controvérsias.  O PROEJA é uma boa contradição dentro do 
Instituto, hoje, né?” 

Fala  sobre  o  papel  de  identificar  o 
problema  e  aborda  as  contradições 
presentes na política vigente.

Coloca que a identificação da contradição 
nos  obriga  a  olhar  para  o  problema  e 
pensar em saídas...

Faz  considerações  críticas  acerca  da 
forma como a  expansão  da  rede  federal 
está acontecendo.

Identifica  o  PROEJA  como  uma  boa 
contradição na instituição.

Em  relação  a  perspectivas  de  integração,  nas  últimas  sessões  reflexivas,  dois 

professores falaram-me que para 2012 foi pensada a organização de um núcleo integrador em 

cada ano do curso, a começar pelo Ensino Médio Integrado, o que compreendi se assemelhar 

ao  desenvolvimento  de  um  projeto  interdisciplinar  anual  nos  cursos  de  Ensino  Médio 

Integrado,  o  que  se  estenderia  ao  PROEJA.  Novamente,  as  opiniões  divergem  quanto  à 

possibilidade  de  a  proposta  tornar-se  uma  atividade  significativa  na  direção  do  currículo 

integrado:

Sessão reflexiva nº 17 Aspectos que se destacam

Prof.  18 -  “Você sabe  que  está  tendo uma discussão  dessa 
questão...  integração  aqui,  para  o  Médio  […].  Como  que 
funcionam as políticas aqui. Pelo pouco tempo que eu estou 
aqui.  Não se sabe direito o que é a integração. Não sabem 
mesmo.  São  pessoas  que  tem boa  vontade,  tal.  Quem tem 
poder de decisão aqui dentro. Mas, efetivamente, propostas: 
queremos que o curso seja integrado em tal sentido. Não vai 
ter isso aqui eu acho. Porque eles não sabem o que é esse tal 
sentido,  o  que  que  é  a  integração.  Depois,  os  meios  de 
controle aqui... Ditar de cima para baixo as coisas, não é assim 
que funciona. Antes tem que ter discussões para poder integrar 
e discussões aqui não são muito bem vistas. […] Integração, 
na  minha  visão,  é  ali  nas  reuniões  que  você  vai  fazer 
integração”.

O professor considera que falta clareza do que 
seja  a  integração  e  espaço  para  as  decisões 
sobre os rumos dos processos para que sejam, 
efetivamente, compartilhados. Falta negociação 
e apropriação.
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A seguir, um trecho referente ao posicionamento de um segundo professor:

Sessão reflexiva nº 20 Aspectos que se destacam

Prof.  21-  “[...]  Está  tendo  uma  proposta  para  se  criar  um 
núcleo integrador  das  áreas  técnicas  com os conhecimentos 
gerais […]. Está sendo discutido e de alguma forma deve ser 
implementado no ano que vem. Isso para o Médio, mas como 
eu falei, isso sempre repercute no PROEJA”.
Pesq.- “Uh, uh”.
Prof.  21- “O pessoal  nunca pensa no PROEJA diretamente. 
Eles  são  menores  na  questão,  numericamente  falando.  […] 
Nas áreas tem um papel secundário e o currículo fica muito 
vinculado a isso”.
Pesq.- “E o núcleo, que você falou, integrador. É uma segunda 
vez  que  eu  escuto  falar  de  algo  semelhante.  Não  sei  se 
compreendi bem. É eu escutei falar que haveria uns projetos 
comuns.  Todas  as  áreas,  vamos  dizer  assim...  projetos 
interdisciplinares, […]” 
Prof.  21-  “Se  eu  não  me  engano,  no  primeiro  ano,  ficou 
alguma coisa  como Meio Ambiente,  no sentido mais  geral, 
tanto ecológico quanto você se inserindo no meio ambiente. 
É...”.
Pesq.-  “Bom,  que  seja.  Mas,  pelo  menos  é  um movimento 
acontecendo de tentativa de...”.
Prof. 21- “É um movimento. No segundo e no terceiro, tem 
um sentido muito forte de interação com o mundo do trabalho 
e com o seu meio”.

O  docente  fala  da  proposta  de  criação  do 
núcleo integrador.

Fala que a proposta do núcleo integrador é, à 
princípio, para o Ensino Médio Integrado, mas 
como  em  outras  situações,  deve  atingir  o 
PROEJA.

Fala sobre os temas levantados.

Compartilhamos  a  ideia  de  que  é  uma 
iniciativa válida. 

Como pode ser verificado pelo meu posicionamento acima destacado, considero que, 

se a iniciativa do núcleo integrador for também desenvolvida junto aos alunos do PROEJA, 

deverá  constituir-se  uma  possibilidade  concreta  de  iniciar  um  movimento  integrador  do 

trabalho das disciplinas. O que precisaria ser garantida é a participação efetiva dos professores 

envolvidos  nesse  processo.  A  minha  sugestão  seria  identificar,  inicialmente  junto  aos 

professores, possíveis projetos de trabalho (HERNÁNDEZ, VENTURA, 1998) - atividades 

significativas,  no âmbito de suas  práticas,  já  em desenvolvimento,  muitas  delas  retratadas 

nesta tese. Com base nos estudos e pesquisas de Hernández e Ventura (1998) e de Almeida, 

M. E. (2002) com relação ao desenvolvimento de propostas dessa natureza, com envolvimento 

das TIC, considero que é relevante que professores e alunos possam projetar-se no trabalho. 

Tal  feito  só  será  alcançado se  suas  vozes  forem ouvidas  desde  a  escolha  do  problema à 

definição da culminância da proposta.

A proposta  de  realizar  uma  pesquisa  crítico-colaborativa  (MAGALHÃES,  2009, 

2010),  que provocou todo esse movimento expansivo da atividade (ENGESTROM, 2009; 

DANIELS, 2011),  nos conduziu a refletir que a integração das tecnologias ao currículo passa 

pela necessidade de criar espaços de integração dos professores do curso.  Tal constatação 

remete à materialidade dos cinco princípios da teoria da atividade indicados por Engestrom 
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(1999)103 e retomados por Daniels (2011): i) o sistema de atividade coletivo, em suas relações 

com outros sistemas de atividade, como a unidade primordial de análise; ii) a relevância da 

multiplicidade de vozes presentes, “com seus pontos de vista, tradições e interesses” (p. 172); 

iii) a historicidade, pois “sistemas de atividade tomam forma e são transformados em extensos 

períodos de tempo”, sendo  “que seus problemas e potenciais só podem ser compreendidos no 

confronto com sua própria história” (p.  173);  iv) “o papel central das contradições como 

fontes  de  mudança  e  desenvolvimento”  (p.  174)  e  v)  a  possibilidade  de  transformações  

expansivas em sistemas de atividade”  (p. 175).

Em relação ao primeiro princípio da atividade sócio-histórico-cultural -  o sistema de  

atividade coletivo como unidade primordial de análise - pude constatar que, à medida que eu 

avançava nas sessões reflexivas junto ao professor de Informática, mais e mais parecia-me 

pertinente e necessário expandir a atividade de pesquisa em direção ao envolvimento dos 

demais professores do curso. As dificuldades e possibilidades de expansão da atividade do 

professor  de  Informática,  para  integrar-se  aos  trabalhos  desenvolvidos  pelos  outros 

professores,   passavam pelo sistema de atividade coletivo pois, como já apontado, a dinâmica 

institucional  não favorecia o encontro dos docentes. 

Em relação ao segundo princípio,  que destaca a importância da  multiplicidade das  

vozes, estive em contato constante com a riqueza dos diferentes modos dos docentes do curso 

produzirem ou perceberem as possibilidades de  integração das TIC ao currículo, bem como  a 

forma  peculiar  de  cada  um  posicionar-se  diante  das  dificuldades  existentes  para  fazê-la 

acontecer  na  “vida  que  se  vive”.  Tanto  os  posicionamentos  extremamente  críticos,  que 

descartavam ou  duvidavam da  possibilidade  de  exequibilidade  de  propostas  integradoras, 

quanto  os  posicionamentos  mais  colaborativos  que,  por  vezes,  relevavam  demais  as 

dificuldades  estruturais  existentes,  têm o  seu  papel  nesse  processo  de  transformação.  Os 

posicionamentos  mais  críticos  refletem a  realidade  pesquisada,  na  qual  existe  uma longa 

história  de  fragmentação  das  áreas.  Os  posicionamentos  mais  colaborativos  apontam  na 

direção da expansão da atividade, do ainda não, da esperança que se põe a caminho, sem a 

qual não é possível avançar.

O terceiro princípio da historicidade emerge com força durante toda a pesquisa. Trata-

se de uma instituição centenária, que remete a uma dicotomização histórica mais profunda do 

que a  separação entre  cultura geral  e educação profissional.  Conhecimentos  intelectuais  e 

práticos,  trabalho intelectual  e  braçal  encontram-se fortemente cindidos  no modo como o 

103
ENGESTRÖM, Y. Activity theory and individual and social transformation. In: ENGESTRÖM, Y.; MIETTINEN, R.; PUNAMAKI, R 

(org). Perspectives on Activity. Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p.19-37. 
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capitalismo organiza a gestão das forças produtivas. 

O  papel  central  das  contradições,  como  quarto  princípio  da  atividade,  foi 

experimentado em todo o percurso da investigação. A “des-integração” traz em si o potencial 

da  integração.  As  contradições,  uma  vez,  identificadas,  verbalizadas,  demandam  um 

posicionamento dos que com elas se deparam. A dificuldade pode se tornar possibilidade, a 

depender da ação dos sujeitos que constroem uma determinada história, daí a proposição de 

denominar  a  criação  dos  espaços  de  integração  dos  professores  do  PROEJA,  como uma 

dificuldade-possibilidade.

Por  fim,  vivenciamos  o  quinto  princípio  da  possibilidade  de  transformações  

expansivas  que  pode  ser  experimentada  em  inúmeras  situações.  Todo  o  processo  de 

acompanhamento do trabalho realizado pelo professor de Informática reflete  tal  princípio, 

inerente à atividade. Como apresentado anteriormente, o desenvolvimento de cada proposta de 

trabalho junto aos alunos era seguido por uma sessão reflexiva em que refletíamos sobre o 

processo vivenciado, construíamos sentidos e compartilhávamos novos significados acerca do 

trabalho a ser realizado. Foram, justamente, tais atividades realizadas junto ao professor que 

me indicaram a pertinência de realizar as sessões reflexivas junto aos demais professores do 

curso. 

Outro pequeno movimento de expansão aconteceu a partir da sessão reflexiva nº 14. A 

partir de uma fala entusiasmada do professor sobre os trabalhos apresentados pelos alunos do 

PROEJA no semestre anterior, aceitei o convite de ir à sua aula, assistir às apresentações que 

seriam realizadas naquele final de bimestre. Conforme apresentado no tópico 4.2.1., durante a 

aula pude presenciar um sinal de integração de tecnologias ao currículo ao qual não teria 

acesso se não estivesse casualmente presente à aula que, a princípio, estava fora dos meus 

planos como pesquisadora. 

A seguir,  apresento  uma  representação  da  sequência  de  expansões  da  atividade, 

composta por atividades iniciais, intermediárias e da etapa final da pesquisa.  Os  sujeitos, o 

objeto,  artefatos,  comunidade,  regras,  divisão  do  trabalho  e  o  resultado  da  atividade 

encontram-se representados pelas iniciais das palavras.

Como Atividades iniciais tínhamos, a princípio, duas atividades em paralelo. Por um 

lado, o professor voltado para o objeto: organização da disciplina Informática. Por outro, eu 

estava voltada para intervir de forma crítico-colaborativa nos trabalhos da disciplina, tendo 

como objeto, a integração das tecnologias ao currículo.
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Figura 13: Representação das Atividades iniciais de interação com o professor de Informática

 Durante  a  primeira  sessão  reflexiva,  destinada  a  conhecer  os  sentidos  iniciais  do 

professor de Informática acerca do trabalho a ser realizado, pude identificar o seu intuito: 

ensinar sobre a organização da informação, aplicativos básicos, Windows e Linux; formar um 

“cozinheiro” e não um executor de receita;  cultivar uma atitude crítico-reflexiva diante da 

Internet e ensinar a organizar a informação pesquisada; ensinar a processar a informação de 

modo que os alunos pudessem se relacionar politicamente no mundo do trabalho e de avaliar o 

percurso dos alunos e não apenas o resultado final. A partir de tal constatação, pude perceber 

que os sentidos apresentados dialogavam com os sentidos que trazia como pesquisadora, em 

relação a diversos aspectos, sobretudo, pela preocupação comum de desenvolver junto aos 

alunos um trabalho alinhado ao letramento digital  (VALENTE, 2005;  MAIA; VALENTE, 

2011);  ainda  que  o  professor  não  se  referisse   explicitamente  a  tal  concepção,  a  mesma 

perpassava suas intenções como docente.

Como  Atividades Intermediárias, situo as três propostas de trabalho realizadas pelo 

professor de Informática, cada uma delas seguida por uma sessão reflexiva. 
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Figura 14: Representação das Atividades intermediárias de interação com o professor de Informática

O desenvolvimento da primeira proposta - Apresentação dos elementos que compõem 

o computador - levou-nos a refletir, na sessão reflexiva nº 2, que era válido que o currículo  

prosseguisse como articulador de conhecimentos teóricos e práticos e que seria procedente  

que a dinâmica das aulas possibilitasse aos alunos um papel mais ativo em seu processo de  

aprendizagem. 

A partir  dos  significados compartilhados na sessão reflexiva nº  2,  partiu-se para o 

desenvolvimento da segunda proposta, aqui intitulada como Organização de  pen drives.  Os 

alunos  tiveram  um  papel  mais  ativo  no  processo  e  continuaram  tendo  oportunidades  de 

articular conhecimentos práticos e teóricos. A sessão reflexiva nº 3 que se debruçou sobre essa 

nova  etapa  do  trabalho  procurou   revisitar  o  percurso  vivenciado  até  aquele  momento  e 

possibilitou  a  construção  de  um  novo  significado  relativo  à importância  das  escolhas  

metodológicas  realizadas  durante  a  atividade  seja  de  ensino,  seja  de  pesquisa  e  a  

necessidade  de  apropriação  de  novas  possibilidades  de  ensino-pesquisa-ensino,  com 

destaque, no caso das aulas de Informática, para as possibilidades oriundas de um trabalho a 
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partir da metodologia de projetos.

O desenvolvimento  da  terceira  proposta  –  Produção  de  apresentação  em slides  –  

propiciou um papel ainda mais ativo dos alunos e buscou-se desenvolver uma postura mais 

autônoma diante do processo de construção de conhecimentos. Contudo certa dificuldade de 

os alunos assumirem esse novo papel, levou o professor a apontar, na sessão reflexiva nº 4, a 

necessidade de repensar a relação professor-aluno, diante do objetivo de que os alunos sejam  

sujeitos no processo de aprendizagem. Os alunos acostumados a serem tutelados apresentaram 

dificuldade de assumir um papel mais autônomo e tal situação fez o professor repensar seu 

papel  como  professor.  Outro  sentido  apontado  pelo  professor  encontra-se  relacionado  a 

dificuldades, de caráter institucional, para se levar à frente uma proposta de integração das  

TIC ao currículo: quantidade e diversidade de disciplinas assumidas pelos professores e de 

linkar as  disciplinas,  graças  ao  desconhecimento  do  trabalho  realizado  pelos  colegas. 

Enquanto eu falo de sentidos relacionados a possibilidades de integração das TIC ao currículo 

do curso, o professor insistia em me “dar a ver” a dinâmica institucional que dificultava a 

realização de tal  integração.  É significativo que,  nesse momento da pesquisa,  o professor 

assuma esse papel exotópico - que eu havia apresentado a ele, por ocasião da sessão reflexiva 

nº 3 – de buscar me fazer ver os entraves que se colocavam no caminho da integração.

Ainda não completamente convencida da dimensão das dificuldades apontadas pelo 

professor de Informática, nesse momento já me encontrava envolvida com as  Atividades da 

etapa final da pesquisa, as Sessões reflexivas junto aos demais docentes do curso. 
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Figura 15: Representação das Atividades da etapa final da pesquisa



 298

Como já destacado anteriormente, nessa etapa final da investigação, pude identificar 

diversos  sinais de integração das TIC ao currículo.  Ao entrar em contato com atividades 

desenvolvidas pelos docentes do curso, identifiquei trabalhos em que se faziam presentes: 

softwares para  apoiar  a  aprendizagem;  áudios,  vídeos,  animações  e  materiais  didáticos 

disponíveis na Internet para trabalhar conteúdos; o ambiente virtual de aprendizagem, como 

repositório  de informações;  pesquisas  por  meio  das  tecnologias  sobre temas  variados  e  a 

utilização de gravador de áudio, editor de textos e de apresentação para o desenvolvimento de 

um projeto.  Diante de tais sinais de integração, pude vislumbrar algumas  possibilidades de  

continuidade/aprimoramento  a  tais  iniciativas:  parcerias  entre  o  trabalho  realizado  nas 

diversas disciplinas e a disciplina de Informática; envolvimento da coordenação e gestão no 

processo; organização de um ambiente virtual de aprendizagem do PROEJA; promoção de 

intercâmbios com alunos de outros campi da rede federal; produção de um espaço virtual para 

publicar percursos e resultados de projetos desenvolvidos no curso, e que utilizam as TIC e 

outras tecnologias presentes nos laboratórios da instituição. 

Diante de tais possibilidades, algumas dificuldades institucionais foram destacadas por 

diversos docentes: a rotatividade dos professores nas disciplinas e a quantidade/diversidade de 

disciplinas  atribuídas  que  ocasiona  escassez  de  tempo  do  professor  para  organização  e 

monitoramento de projetos que envolvam a integração das TIC ao currículo, bem como a falta 

de reuniões de professores por curso.  Neste ponto,  temos o último registro na espiral  de 

sentidos e significados compartilhados durante a pesquisa: a identificação do que denomino 

dificuldade-possibilidade: a criação de espaços de integração dos professores do PROEJA.  

Nesta  atividade  futura  vislumbrada,  as  TIC  podem  fazer-se  presentes,  ao  mesmo 

tempo, como instrumento e resultado, daí seu caráter estruturante no processo. Os projetos 

curriculares  integradores podem ser construídos de forma dialógica,  por meio de reuniões 

presenciais, sendo que a criação de um ambiente virtual poderia ser um artefato bastante útil 

para a realização desse trabalho, constituindo-se como espaço de disponibilização dos planos 

anuais das disciplinas, de interlocução de professores, negociação de sentidos e construção de 

novos significados sobre sinais, dificuldades, possibilidades de integração curricular, das TIC 

ao  currículo  e  outros  desafios  inerentes  ao  PROEJA.  As  regras  relativas  à  dinâmica  de 

atribuição de aulas, bem como os papéis e condições de trabalho dos docentes deveriam ser 

revistos. 

Concluída essa retomada das expansões experimentadas na atividade de pesquisa e dos 

principais resultados apontados a partir da interação com os sujeitos da investigação, passo às 

considerações finais acerca de todo o processo de construção desse trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O percurso investigativo me leva a considerar a integração das tecnologias ao currículo 

como  um  problema  de  pesquisa  que  perpassa  as  dimensões  macro,  micro  e  mezzo da 

educação.  Se na década de 70, as pesquisas se debruçaram sobre o caráter reprodutor das 

instituições escolares em relação à ideologia dominante (dimensão macro da educação); se na 

década de 80, as investigações voltaram-se à realidade da sala de aula,  com destaque aos 

aspectos  psicopedagógicos  e  metodológicos  que  perpassam  o  ato  de  ensinar  e  aprender 

(dimensão  micro);  se  a  partir  da  década  de  90,  muitos  estudos  tiveram  como  objeto  as 

características organizacionais e culturais da escola e suas implicações para a aprendizagem 

(dimensão  mezzo);  então, por conseguinte, estamos num momento da espiral das pesquisas 

educacionais propício a destacar a indissociabilidade dessas três dimensões que compõem a 

totalidade  viva,  inquieta,  permeada  de  contradições,  que  são  as  políticas  educacionais 

desenhadas-prescritas-vivenciadas  no  mundo  contemporâneo.  Nessa  perspectiva,  é 

compreensível  que  ao  investigar  a  integração  das  tecnologias  ao  currículo  -  na  busca  de 

encontrar caminhos para a transformação de percursos de ensino e aprendizagem, tendo em 

vista  o  currículo  integrado  -  tenha  me  deparado  com  a  interveniência  de  elementos  da 

organização e  cultura institucional  que,  por  sua vez,  remetem aos  rumos que as  políticas 

públicas educacionais têm assumido neste início de século XXI.

Diante da pesquisa que estava por ser realizada, considerei que o primeiro passo seria 

conhecer a repercussão nacional e estadual do PROEJA. Daí a razão de minha participação no 

Fórum Internacional de Educação Profissional e Tecnológica, no FISC e, meses mais tarde, no 

Fórum Regional de Pesquisas e Experiências em PROEJA - Minas & São Paulo. Eis-me nesse 

momento, com a atenção voltada a aspectos da dimensão “macro” que perpassa o programa. 

Chamou-me a atenção aspectos contraditórios presentes nos relatos de diversas localidades 

contatadas:  por  um lado,  a  presença  de  elevados  índices  de  evasão  discente,  rejeição  de 

profissionais  da  rede  à  proposta,  dificuldades  de  implementar  o  currículo  integrado, 

atendimento no curso de Especialização PROEJA a outros professores que não os docentes do 

programa; por outro lado,  professores repensando seu papel como docentes e reconstruindo a 

própria didática, experiências curriculares inovadoras, relatos positivos acerca de experiências 

nos cursos de Especialização acompanhados de pesquisas sobre o programa, ações com vistas 

a dar encaminhamentos às dificuldades levantadas e situações de intercâmbio de professores, 

alunos e gestores envolvidos no PROEJA.
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Neste mesmo período em que realizei esses primeiros contatos, procurei conhecer as 

diretrizes do programa voltadas ao curso a ser investigado, no caso, o documento base do 

PROEJA dedicado, especificamente, à formação do profissional de nível técnico integrado ao 

ensino médio.  Ao analisar o referido documento, deparei-me com tamanha insistência em 

torno da proposta de  integração que me senti provocada a buscar compreender os sentidos 

assumidos para tal concepção em outros cenários, suas raízes históricas, o que me conduziu 

aos fundamentos filosóficos e epistemológicos das concepções de integração e de currículo 

integrado. Havia identificado um fio condutor para o trabalho e um mote para repensar minha 

ação como educadora e pesquisadora. Se tantas vozes precisam defender, clamar, lutar por 

integração, no campo do currículo, das tecnologias na educação e na EJA  é porque o “ainda 

não”,  desintegrações  de  toda  ordem -  entre  trabalho braçal  e  intelectual,  teoria  e  prática, 

currículo e tecnologia, ensino e pesquisa, politicidade e afetividade, EJA e uma rede pública 

de excelência - existem e precisam ser transformadas.

Quanto à menção ao papel das tecnologias no documento base do PROEJA analisado, 

constatei a presença de uma visão crítica acerca do seu papel, relacionado ao desenvolvimento 

de um país soberano, concepção acompanhada por uma discreta menção ao uso das TIC no 

currículo,  ali  nomeadas  como  tecnologias  da  comunicação  e  interação.  Percebi  que  o 

documento abria espaço para que as potencialidades das TIC fossem utilizadas em percursos 

curriculares do PROEJA. Identifiquei que as orientações ali presentes, sobre as possibilidades 

de organização curricular à luz da proposta de currículo integrado, eram de caráter amplo, em 

nenhum momento voltadas à execução de um único modelo de trabalho. A constatação dessa 

abertura  deixou-me  esperançosa  acerca  das  possibilidades  de  uma  pesquisa  crítico-

colaborativa  junto  a  sujeitos  envolvidos  no  programa,  já  que,  diferentemente  de  outras 

políticas  contemporâneas  que  encaram  os  professores  como  técnicos  executores,  parecia 

haver, no documento, espaço para a criação, para a autoria docente.

Meu segundo movimento foi de entrar em contato com o campus a ser investigado e, 

logo  em seguida,  com o  plano  anual  do  curso  organizado  para  o  PROEJA.  Eis-me  aqui 

ocupada com o âmbito  mezzo do programa. No caso, tratava-se de uma instituição da Rede 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, com o seu modo de fazer acontecer o PROEJA. 

Pude identificar que o plano de curso fazia referências à integração e ao uso de tecnologias, 

mas não havia destaque à operacionalização do currículo integrado e ao papel das TIC no 

currículo,  sendo  sua  utilização  citada  em  poucas  disciplinas.  Na  companhia  de  Bakhtin 

(BAKHTIN/VOLOCHINOV, 1999) para quem o signo reflete e refrata a realidade, tinha por 

princípio, que o documento trazia apenas indícios da visão dos professores acerca do trabalho 
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a ser realizado e, só a partir do currículo em ato, com o qual começaria a ter contato por meio 

do acompanhamento da disciplina Informática, poderia identificar sinais e possibilidades de 

integração das tecnologias ao currículo no cenário pesquisado.

Desse modo, após a leitura e análise do plano anual do curso, iniciei o processo de 

interação junto ao professor de Informática do curso. Nesse momento, passei a ocupar-me da 

dimensão “micro” do processo, sem a qual a integração das tecnologias ao currículo torna-se 

apenas  uma abstração.  Integrar  as  TIC ao  PROEJA,  a  qualquer  outra  política,  programa, 

sistema de ensino ou realidade escolar significa, efetivamente, integrá-las aos espaços onde se 

dá a relação de ensinar-aprender.  Ao acompanhar as aulas de Informática e,  num segundo 

momento,  ao  procurar  conhecer  “se”  e  “o  que”  havia  de  presença  das  TIC  nas  diversas 

disciplinas do curso, movia-me pela convicção da relevância de pesquisas sobre a integração 

das TIC ao currículo em diferentes contextos. Tais pesquisas, ao serem cruzadas, têm o papel 

de  nos  dar  pistas  sobre  escolhas  metodológicas  adequadas  para  a  criação  de  percursos 

propiciadores  de  aprendizagem nas  diversas  áreas  do  saber,  de  autonomia  e  da  almejada 

formação integral dos estudantes. 

A investigação  crítico-colaborativa  (MAGALHÃES,  2009,  2010;  MAGALHÃES; 

FIDALGO,  2011)  realizada  junto  ao  professor  de  Informática  indicou,  inicialmente,  a 

pertinência de dar continuidade a um trabalho articulador de conhecimentos teóricos e práticos 

que começava a ser por ele desenvolvido. Se eu e o professor de Informática desejávamos a 

formação integral  dos educandos,  a  mesma passava pela  apropriação de explicações  mais 

aprofundadas  acerca  dos  conteúdos.  Para  além de  acionar  comandos,  fazia-se  necessário 

entender os porquês de agir assim ou de outro modo. Tal concepção - que se afina à proposta 

de currículo integrado, à visão freireana sobre a EJA e, por consequência, à integração das 

TIC  ao  currículo  -  encontrava-se  bastante  arraigada  no  professor  de  Informática.  Como 

apresentado ao longo do tópico 4.1., seu intuito era que os alunos: conhecessem as razões que 

nos levam a ter procedimentos especiais no momento de desligar a máquina ou retirar um 

dispositivo móvel, compreendessem a especificidade das partes que compõem o computador, 

entendessem seu funcionamento baseado no sistema binário e, enfim, aprendessem, para além 

de criar pastas e subpastas, como criar boas categorias para organizar  informações, o que 

seria extremamente útil na vida pessoal e profissional, como técnicos em qualidade. De fato, 

como o professor de Informática afirmara desde o início: seu intuito era formar cozinheiros e 

não fazedores de receitas...

Pude perceber, pelo contato que tive com o professor de Informática e com diversos 

professores da instituição, que a integração prática-teoria-prática é algo bastante presente em 
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sua ação docente. Pareceu-me parte da cultura institucional o compromisso com a apropriação 

da  fundamentação teórica  e  com a  realização de investigações  empíricas,  o  que encontra 

respaldo nos equipados laboratórios existentes. Procurei partir de tal característica presente no 

fazer docente do professor de Informática, que vinha, especificamente, da área técnica,  para 

avançar no diálogo acerca da necessidade de oportunizar aos educandos um papel mais ativo 

no processo de construção de conhecimentos, já que a ideia era que praticassem pensando e 

pensassem  praticando,  em  consonância  à  perspectiva  dos  trabalhos  de  formação  de 

professores desenvolvidos por Almeida, M. E. (2000a, 2000b, 2004), Vieira, Almeida, M. E., 

Alonso (2003) e Valente, Prado e Almeida, M. E. (2007) e Almeida, M. E. e Prado (2011). Tal 

sentido, no decorrer do processo, provocou que o docente ampliasse a sua visão acerca do 

próprio papel junto aos alunos, como mediador no processo de aprendizagem. 

Na sequência das sessões reflexivas, pudemos refletir  sobre a pertinência de que o 

professor conhecesse e pudesse experienciar novas metodologias voltadas ao ensino-pesquisa-

ensino - com destaque a novas formas de registrar o percurso das aulas e a avaliação contínua 

dos  alunos.  As contribuições  da  metodologia de  projetos  para  a  disciplina  também foram 

objeto de nossas conversas. Segundo relatos do próprio docente, os significados construídos 

se  expandiram  para  outras  disciplinas  por  ele  ministradas,  junto  a  outros  segmentos  da 

instituição,  fazendo-me  pensar  que  a  concepção  de  cadeia  criativa,  cunhada  por  Liberali 

(2009), estava se fazendo presente na atividade de pesquisa.

Olhando esse processo à distância, percebo que seria necessário um tempo maior para 

que  pudéssemos  estudar  juntos  e  vivenciar  a  organização  do  currículo  por  projetos  de 

trabalho. As reflexões do professor de Informática, tão claras sobre o fazer docente, sem a 

preocupação de justificar-se atrás de jargões pedagógicos, encaminham-me, neste momento 

final, para uma reflexão sobre a pertinência de se projetar ações de formação continuada para 

professores da educação profissional, alinhadas à práxis. 

O primeiro passo seria ouvir, atentamente, suas ricas experiências, pois muitas de suas 

falas, vindas de seu fazer como professores, parecem sair da boca de autores de psicologia da 

educação,  didática,  fundamentos  da interdisciplinaridade e áreas  afins,  dada a  sua postura 

reflexiva sobre a prática.  Há, certamente,  posições  a serem problematizadas,  mas também 

teríamos que ouvir, como pedagogos, pesquisadores da área de Currículo, as problematizações 

que nos fazem tais professores. Percebi durante as conversas, uma resistência velada ou mais 

explícita à postura dos pedagogos. Pareceu-me que a imagem dos pedagogos, para diversos 

professores, seria a de especialistas em educação ocupados em ensiná-los a ensinar, como se 

não  soubessem  fazê-lo.  Para  romper  com  esse  afastamento,  essa  desintegração,  seria 
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pertinente, nos percursos formativos junto a esses professores, partir de relatos de práticas que 

consideram significativas em suas trajetórias e buscar, num movimento crítico-colaborativo, 

atravessado  pela  prática-teoria-prática,  empreender  caminhos  formativos  que,  passariam 

inclusive pela autoformação.

Por  fim,  a  “dimensão  micro” nos  foi  devolvendo,  pois  já  não  estava  só,  para  a 

dimensão  mezzo que  atravessa  o  objeto  da  pesquisa.  A  partir  do  acompanhamento  da 

disciplina  Informática  e  da  busca  de  avançar  rumo  a  uma  maior  integração  das  TIC  ao 

currículo  do  curso,  deparei-me  com  o  desafio  de  não  haver  momentos  propícios  para 

conversar com os demais professores sobre possibilidades de articular o trabalho realizado na 

Informática com aquele desenvolvido em outras disciplinas. Tal dificuldade reforçou em mim 

a percepção de que era mais pertinente, naquele momento, expandir a atividade de pesquisa 

aos demais docentes do curso no próprio campus - a fim de compreender os sentidos que os 

mesmos traziam para a integração às TIC ao currículo e construir novos significados para tal 

ação - e não para outros campi do próprio Instituto investigado, como havia considerado antes 

de iniciar a interação com os sujeitos da pesquisa. 

Os encontros com outros dezenove professores do curso foram, de fato, ímpares. A 

cada uma das dezesseis sessões reflexivas aprendia algo novo, compartilhávamos ora sinais, 

ora dificuldades, ora possibilidades, ora dificuldades-possibilidades de integração das TIC ao 

currículo do curso investigado. Vislumbramos desde a construção de espaços virtuais para 

publicação de processos e resultados dos projetos de trabalho, promoção de intercâmbio com 

alunos  de  outros  campi,  possíveis  parcerias  com  o  professor  de  Informática,  novas 

possibilidades de encaminhar propostas de pesquisa por meio da Internet, formas de integrar 

as TIC ao trabalho desenvolvido por meio de outras tecnologias, de investigar criticamente as 

origens  e os rumos da própria  tecnologia.  Por outro lado, também identificamos questões 

institucionais que dificultavam o desenvolvimento das propostas, diante das quais se poderiam 

tentar  um novo passo,  ainda  que  fossem grandes  desafios.  Encontrei  professores  bastante 

identificados com a proposta de dar aula para o PROEJA, sendo que vários deles fizeram 

questão de enfatizar que se tratava de uma escolha pessoal, preferência não compartilhada por 

outros colegas da instituição. 

Como apresentada no tópico 4.2, essa etapa da pesquisa apontou para diferentes sinais 

de integração das TIC ao percurso vivenciado em diversas disciplinas que lançavam mão de: 

aplicativos,  softwares,  áudios,  vídeos,  animações,  materiais  didáticos  disponíveis  na  rede; 

ambiente virtual de aprendizagem como apoio às aulas e pesquisas na Internet. 

Pude perceber por meio de relatos de professores que, em algumas aulas,  acontecidas 
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em espaços em que a Internet e uso de  data show estavam à mão, a integração das TIC ao 

currículo chegava a um ponto desejável de tornar a busca de uma imagem, uma música, uma 

simulação,  ações  “transparentes”.   No meio  da  aula,  a  partir  de  uma dúvida  ou sugestão 

levantadas, era possível aos professores acionar uma contribuição presente na  web, que não 

estava prevista  a priori, o que acabava se tornando um importante elemento incorporado ao 

currículo, em suas disciplinas. Contudo, também pude observar o caso de uma professora  que 

utilizava  com muita  frequência  os  recursos  das  TIC e  não tinha  a  web em sua sala.  Ela 

possuía, contudo, um elemento muito importante: uma confiança irrestrita no potencial dos 

alunos, aliada ao que chamaria de  “sementes” de  web currículo (ALMEIDA, M. E., 2010): 

teoria  que  emerge  “molhada  da  prática  vivida”  (FREIRE,  2001b,  p.264). Acreditava  na 

capacidade de  os alunos do PROEJA avançarem na construção de conhecimentos em sua 

disciplina e em relação às TIC e estava convencida  de  que aprender por meio da  web,  em 

situações de prática social, era algo extremamente significativo para os alunos. Daí as reservas 

constantes  dos  laboratórios  de  informática  da instituição,  transformadas  em momentos  de 

realização profissional.  O mesmo movimento percebi nos relatos de outros docentes tanto da 

área técnica,  quanto da chamada cultura geral:  quanto mais confiavam na capacidade dos 

alunos do PROEJA, mais eles avançavam. 

Outro sinal de integração das TIC ao currículo já existente, que se revelou para mim 

como mais uma surpresa, foi a utilização de que um professor do curso já fazia do ambiente 

virtual de aprendizagem  junto aos alunos do PROEJA, recurso ainda não disseminado para 

todos os cursos presenciais oferecidos pela instituição. Como apresentado no tópico 4.2.2., o 

AVA era  usado,  naquele  primeiro  momento,  para  disponibilizar  textos  complementares, 

exercícios, simulações, roteiros de experimentos entre outros materiais didáticos. Um sinal de 

integração das TIC ao currículo traz consigo gérmens de novas possibilidades. Tal utilização 

do AVA,  protagonizada por este professor, fez-me pensar na sintonia existente, em diversas 

situações,  entre  os  professores,  que  acaba  sendo  desperdiçada  devido  ao  fato  de  os 

profissionais sequer se conhecerem e não terem oportunidade de aproximação para a criação 

de um espaço dialógico.  O professor de Informática havia colocado a utilização do AVA como 

uma de suas propostas para 2012. O compartilhamento de  ideias, entre este professor e aquele 

que já usava o AVA,  fortaleceria as mesmas e poderia apontar para a possibilidade de sua 

expansão para outros docentes que desejassem utilizar tal recurso. A criação de um ambiente 

virtual  de  aprendizagem  único  para  as  diversas  disciplinas  poderia  favorecer  que  os 

professores envolvidos visualizassem o que os alunos estavam estudando em outras áreas.

Quanto às possibilidades existentes de continuidade e aprimoramento dos sinais de 



 305

integração das  TIC ao currículo,  de  minha parte,  trouxe sugestões  de  estabelecimento  de 

parcerias  com  o  professor  de  Informática;  intercâmbios  com  alunos  de  outros  campi 

(FERNANDES, J., 2005) e compartilhamento de processos e produtos via um espaço virtual 

criado  para  esse  fim  (ALMEIDA,  M.  E.;  VALENTE,  2011).  As  sessões  reflexivas  me 

permitiram aprofundar, também, uma percepção ocorrida desde que comecei a ter contato com 

relatos  de  artigos  voltados  à  presença  das  tecnologias  em cursos  que  integram educação 

profissional  e  ensino  médio:  tecnologias  no  campo  da  educação  profissional  integrada  à 

educação  básica  vão  muito  além  das  tecnologias  da  informação  e  comunicação.  Daí,  a 

organização  do  tópico  4.2.4.,  em que  trato  da  possibilidade  de  integrar  as  TIC  a  outras 

tecnologias que permitem aos alunos do PROEJA realizar investigações no campo da Física, 

Biologia e Química propostas tanto por professores de cultura geral quanto da área técnica, 

por meio da utilização dos diversos laboratórios do campus.

Uma possibilidade  de  integração  das  TIC  ao  currículo  que  não  me  ocorria  nesse 

momento - apontada por um professor de Física e outro da área de Sociedade e Cultura que 

sequer se conheciam - foi a de assumir a própria tecnologia como objeto de estudo dos alunos 

do PROEJA, por meio da proposição de estudos e reflexões sobre relações existentes entre 

ciência,  tecnologia  e  futuro da  sociedade.  Como apresentado no tópico  4.2.5.,  o  primeiro 

professor tinha a  intenção de, num próximo ano, apresentar aos alunos elementos da Física 

Quântica,  a  fim de que entrassem em contato com a ideia  de um computador  quântico e 

refletissem sobre seus desdobramentos na sociedade contemporânea. O segundo, considerava 

que seria pertinente incluir, dentre os conteúdos do Projeto Sociologia e Filosofia, reflexões 

sobre o impacto das tecnologias na sociedade, de modo que os alunos pudessem se situar 

criticamente  diante  de  tal  realidade.  Ambas  as  propostas  me  fazem  pensar  na  formação 

integral dos educandos tão defendida por Freire (1987, 1992, 1996), ao longo de sua obra.

Como pode ser observado nos  tópicos 4.1.7., 4.2.3. e 4.2.7., ainda que os professores 

do curso considerassem pertinentes as possibilidades levantadas de aprimoramento dos sinais 

de integração das TIC ao currículo, eles destacavam dificuldades de caráter mezzo-macro, que 

não poderiam deixar de ser consideradas e transformadas. Tais dificuldades relacionam-se à 

dinâmica de atribuição de aulas, já levantadas por Rosta Filho (2010) e às perdas ocasionadas 

pela  saída  de  professores  substitutos  comprometidos  com  o  PROEJA.  Pelo  que  pude 

identificar, em relação à dinâmica de atribuição das aulas, a situação é mais grave em algumas 

áreas em que a demanda é muito maior que o número de professores efetivos, o que ocasiona 

trocas de professores de uma disciplina, até mesmo durante um semestre ou ano letivo.  No 

caso, uma das professoras efetivas, bastante interessada em continuar no PROEJA, só ficou 
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quatro meses no programa: a mesma tinha projetos na área de TIC e currículo, mas não houve 

mais oportunidade de retornar ao curso. Outro caso que ilustra como essa dimensão mezzo-

macro atinge a integração das TIC ao currículo foi o da professora que se empolgou com 

minha proposta de estabelecer intercâmbio com uma professora de outro campus da rede, mas 

estava em fase de término de contrato como substituta e não continuaria na instituição. 

Outra dificuldade de caráter institucional que precisaria ser enfrentada é a ausência de 

reuniões por curso.  Ainda que, a partir das sessões reflexivas junto aos demais docentes, eu 

trouxesse ao professor de Informática informações sobre o que os demais professores estavam 

desenvolvendo em suas disciplinas e houvesse trocas de ideias rápidas entre alguns docentes, 

nada substituiria a criação de espaços de diálogo aos professores do PROEJA. 

Como  se  tratava  de  uma  pesquisa  crítico-colaborativa  tratei  de  perguntar  se 

considerariam pertinente a organização de reuniões de professores do PROEJA, provocando 

reflexões  nessa  direção.  Como apresentado no tópico  4.2.7.,  nenhum professor  se  opôs  à 

proposta, mas pude perceber os professores bastante divididos entre os que acreditavam e os 

que  não  criam  na  exequibilidade  da  mesma.  Os  que  duvidavam  dessa  possibilidade 

argumentavam que havia forças contrárias a esse movimento que tendiam a preponderar: a 

cultura  institucional  de  separação  das  áreas,  sobretudo,  fragmentação  da  cultura  geral  e 

técnica,  e  a  política  institucional  de  aumentar  as  horas  dedicadas  ao  ensino  (diante  da 

expansão  dos  cursos  e  do  aumento  do  número  de  vagas  discentes  nos  Institutos)  que, 

certamente,  não  privilegiaria, nesse  momento,  espaços  remunerados  para  reunião  de 

professores. Outro grupo de professores mostrou-se disposto a participar de uma iniciativa 

dessa natureza, sendo sempre frisado por mim, que tal sugestão vinha acompanhada da ideia 

de que a mesma estivesse prevista no quadro de horas-atividade dos profissionais envolvidos. 

As dificuldades levantadas relacionam-se à escola e, por sua vez, também remetem à 

rede de ensino e à  política pública federal. Por um lado, medidas como a abertura de novos 

concursos para professores da rede federal é elemento decisivo para realizar a expansão da 

rede,  de modo que os patamares de excelência, que são uma marca da mesma, sejam não 

apenas  conservados  mas  aprimorados.  Se  o  desejo  é  o  de  democratizar  o  acesso  à  Rede 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia, então, há que se pensar numa rede ainda melhor 

do  tem sido  nas  últimas  décadas.  É  fácil  formar  bons  profissionais  vindos  de  excelentes 

escolas, que passam pelo funil de um concorrido processo seletivo. Necessário será uma rede 

excelente para alunos das classes populares, que, em geral, tiveram uma escola fundamental e 

média que ainda deixam muito a desejar. Por outro, os professores teriam que estar dispostos a 

romper com uma desintegração histórica, muito mais antiga e profunda do que a trajetória da 
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instituição. No contexto da instituição, trata-se da separação dos professores das áreas técnica 

e da cultura geral, que têm se alternado no comando da escola ao longo das décadas a qual 

remonta à fragmentação do trabalho em trabalho braçal e intelectual, que ceifa a possibilidade 

de formação do homem onilateral. 

Há escolhas importantes a serem realizadas. O Estado tem o seu papel de oferecer 

diretrizes para tais políticas, espaços de diálogo e condições de trabalho adequadas para que os 

professores  atuantes na rede federal possam continuar se dedicando a construir uma rede de 

excelência, o que não se faz, na contemporaneidade, sem contemplar a integração de toda 

sorte de tecnologias ao currículo. Gestores e coordenadores das instituições têm o seu papel, 

como interlocutores diretos junto aos órgãos proponentes, sinalizando as dificuldades que as 

políticas causam e enfrentam ao serem implementadas nas escolas.  Os professores, que se 

encontram no centro,  melhor  diria,  no cérebro  e  no  coração das  políticas,  (no  momento 

decisivo em que as mesmas encontram-se com os seus destinatários, os estudantes), devem 

poder tomar parte do processo, como sujeitos, profissionais reflexivos, chamados a dialogar 

com as mesmas e por isso mesmo, questioná-las, criá-las, re-criá-las, inventar caminhos para 

que se tornem ato, acontecimento. 

O levantamento  de  sinais,  possibilidades  e  dificuldades  da  integração  das  TIC  ao 

currículo apontou para a necessidade de criação de espaços de interlocução dos professores do 

PROEJA, como atividade necessária, sem a qual a integração curricular e das tecnologias ao 

currículo  ficam  prejudicadas.  Percebo -  nos  sinais  de  integração às  TIC ao  currículo  na 

realidade investigada, na busca incansável do professor de Informática para encontrar novos 

caminhos para propiciar uma aprendizagem significativa e nos professores abertos a pensar 

possibilidades  novas  de  integração  das  TIC  ao  currículo  -  a  presença  de  docentes 

compromissados com o ato de ensinar, abertos a repensar concepções, empenhados em novas 

propostas. Tais  professores  precisam ser  ouvidos,  pois  apontam dificuldades  visíveis  que 

precisariam ser objeto de reflexão dos gestores e coordenadores institucionais, bem como dos 

que  desenham  as  políticas  governamentais.  Considero  que  esta  atividade  de 

interlocução/integração dos professores pode ser deflagrada, tendo como objeto a definição do 

citado “núcleo integrador”, um projeto integrado para cada ano do PROEJA. Os professores 

que já desenvolvem o currículo por meio de projetos de trabalho poderiam contar aos colegas 

suas experiências, o que poderia acontecer com o apoio de um ambiente virtual utilizado pela 

instituição.  Como colocado anteriormente, os projetos serão de fato integradores,  se forem 

construídos de forma dialógica e conjunta, espaços de negociação de sentidos e construção de 

novos significados sobre possibilidades  e dificuldades inerentes ao trabalho no PROEJA. 
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É fato que nunca houve, na História da educação brasileira, um programa nacional de 

integração de educação profissional à educação básica na modalidade de educação de jovens e 

adultos.  Saber  que  os  alunos  do  PROEJA têm  acesso  a  uma  gama  de  informações  tão 

diversificada e de tão alto nível, como aquelas relatadas pelos professores, impulsiona-nos a 

lutar por uma educação brasileira melhor para todos. Os centros de excelência têm o papel de 

mostrar que isto é possível e de concretizá-lo...

Fica  a  contribuição  do  presente  estudo,  que  me  faz  considerar  que  a  proposta  do 

currículo integrado - ao encarar teoria e prática; cultura geral e educação profissional; trabalho 

intelectual e produtivo; trabalho, cultura, ciência e tecnologia como partes de uma mesma e 

única totalidade - traz consigo o potencial de novas oportunidades de formação para alunos e 

professores. É necessário proclamar que o PROEJA ainda é um programa ínfimo diante do 

número de jovens e adultos a serem atendidos no país, mesmo considerando os outros braços 

do programa,  como o PROEJA FIC,  o da  rede  prisional  e  o  das  comunidades  indígenas. 

Lembrar ainda que os índices de evasão são muito elevados e que no curso investigado seja 

necessário muito caminhar na direção do currículo integrado. Contudo, é preciso reconhecer 

que  há algo  novo acontecendo quando se  testemunha que alunos  do  PROEJA podem ter 

acesso tanto à história da música quanto à investigação de fenômenos físicos e biológicos em 

laboratórios bem equipados; quando podem desde desenhar uma peça no computador e criá-la 

no torno, quanto discutir propostas dos partidos políticos; quando aprendem a pesquisar em 

língua estrangeira em meio a práticas sociais, dentre tantas outras atividades significativas 

com as quais têm estado envolvidos  no curso investigado. Tais  experiências de qualidade 

precisam ser aprimoradas e expandidas,  pois quando experimentamos que é  possível,  fica 

mais fácil de acreditar que “mudar é difícil, mas é possível” (FREIRE, 1987).

Os próximos passos dependerão dos sujeitos envolvidos nas dimensões macro, mezzo e 

micro no PROEJA... De minha parte, continuarei envolvida em práticas e pesquisas voltadas à 

transformação da realidade, pois é para tanto que buscamos interpretá-la.



 309

REFERÊNCIAS 

AÇÃO EDUCATIVA. Tribunal de Contas da União conclui auditoria no Programa 
Alfabetização Solidária. Boletim Informação em rede. São Paulo: Ação Educativa, 
19/05/2003. Disponível em: http://www.undime.org.br/htdocs/index.php?id=622 Acesso em: 
08/10/2011.

ALFASOL. ALFABETIZAÇÃO  SOLIDÁRIA. Resultados. Disponível em: 
http://www.alfasol.org.br/site/resultados.asp   ,   2011, Acesso em: 08/10/2011.

ALMEIDA, A . Um estudo do e no processo de implantação no estado do Paraná do 
PROEJA: problematizando as causas da evasão. Dissertação de Mestrado - Programa de Pós-
Graduação em Educação, Área de Concentração em Educação, Cultura e  Tecnologia,  Setor 
de  Ciências  Humanas, Letras e Artes. Curitiba: Universidade Federal do Paraná, 2009, 116p. 

ALMEIDA, F. Marcos da história das tecnologias na educação brasileira. Palestra 
proferida na disciplina Tecnologia e currículo: história, questões atuais e tendências dos 
fundamentos e das práticas. São Paulo: Programa de Pós-Graduação Educação: Currículo da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 05 de outubro de 2011. 

ALMEIDA, F.; FONSECA JUNIOR. Projetos e ambientes inovadores. Brasília: Ministério 
da Educação, SEED, 2000.

ALMEIDA, F.; VALENTE, J. Visão analítica da informática no Brasil: a questão da formação 
do professor. Revista Brasileira de Informática na Educação. SBIE, n.1,1997.

ALMEIDA, M. E. Informática e educação: diretrizes para uma formação reflexiva de 
professores. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, 1996.

_____________. Conhecimento, aprendizagem e prática pedagógica com computador. Anais 
do SBIE' 97. São José dos Campos: Sociedade Brasileira da Computação, 1997.

_____________.O computador na escola - contextualizando a formação de professores: 
praticar a teoria, refletir a prática. Tese de doutorado. São Paulo: Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, Programa de Pós-Graduação em Educação: Currículo, 2000a, 265p.

____________.Informática e formação de professores. Brasília: Ministério da Educação, 
2000b.

____________. Educação, projetos, tecnologia e conhecimento. São Paulo: PROEM, 2002.

____________. Inclusão digital do professor: formação e prática pedagógica. São Paulo: Ed. 
Articulação, 2004.

____________. Letramento digital e hipertexto: contribuições à educação. In: PELLANDA, 
n.; SCHLÜZEN, E.;  SCHLÜZEN JUNIOR, K. (org). Inclusão digital: tecendo redes 
afetivas/cognitivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

http://www.alfasol.org.br/site/resultados.asp
http://www.undime.org.br/htdocs/index.php?id=622


 310

__________.  Educação e Tecnologias no Brasil e em Portugal em Três Momentos de sua 
História Revista Educação, Formação & Tecnologias. vol. 1 (1), abril 2008.

____________. Web currículo, caminhos e narrativas. Palestra proferida no II Seminário 
Web Currículo. In: Anais do II Seminário Web Currículo. São Paulo: PUC-SP, 2010.

ALMEIDA, M. E., PRADO, M. E. Integração de tecnologias, linguagens e representações. 
Boletim 5 do Programa Salto para o futuro. Brasília: Ministério da Educação, maio de 
2005. 

____________.(org) O computador portátil na escola: mudanças e desafios nos processos 
de ensino e aprendizagem. São Paulo:  Avercamp, 2011.

ALMEIDA, M. E., SILVA, M. G. M. Currículo, tecnologia e cultura digital:espaços e tempos 
de webcurrículo.   Revista e-curriculum.     V. 7, n. 1, 2011. Disponível em: 
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum Acesso em: 10/06/2011.

ALMEIDA, M. E.; VALENTE, J. Tecnologias e currículo: trajetórias convergentes ou 
divergentes? São Paulo: Paulus, 2011.

ALTHUSSER, L. Aparelhos ideológicos de Estado. Rio de Janeiro: Graal, 1983.

AMORIM, M. A contribuição de Mikhail Bakhtin: a tripla articulação ética, estética e 
epistemológica. In: FREITAS, M., SOUZA, S., KRAMER, S. (orgs). Ciências Humanas e 
pesquisa: leituras de Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 2003.

__________. O pesquisador e seu Outro: Bakhtin nas Ciências Humanas. São Paulo: Musa 
Editora, 2004.

ANDRADE, M. R.; DI PIERRO, M. C. Programa Nacional da Educação na Reforma 
Agrária em perspectiva: dados básicos para uma avaliação. São Paulo: Ação Educativa, 
2003. Disponível em: www.acaoeducativa.org/.../ensaio_introdutorio.pdf Acesso em: 
08/10/2011.

ANDRADE, P; LIMA, M. Projeto EDUCOM. Brasília: MEC/OEA, 1993.

ANPEd et al. Carta ao Exmo. Sr. Ministro da Educação. Rio de Janeiro: 21 de julho de 
2011.

APPLE, M. Ideologia e currículo. São Paulo: Brasiliense, 1982.

________. Política cultural e educação. São Paulo: Cortez, 2001.

AQUINO, A., FERNANDES, J., MENGALLI, N. Seminários acadêmicos virtuais: espaços de 
interação de um grupo de pesquisa sobre formação de professores em meio digital. II 
SEMINÁRIO WEB CURRÍCULO, 2,  Anais... São Paulo: PUC-SP, 2010.

ARAÚJO, I. P. N. A produção coletiva em fórum na Ead online na perspectiva da teoria 
da atividade. Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo, 2006. 155 p.

http://www.acaoeducativa.org/.../ensaio_introdutorio.pdf
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/5676
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/5676
http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/5676


 311

ARCHELA, R. S., THÉRY, H. Orientação metodológica para construção e leitura de mapas 
temáticos. Revista franco-brasileira de Geografia. Número 3, 2008. Disponível em: 
http://confins.revues.org/index3483.html Acesso em: 10/04/2010.

AURÉLIO. Dicionário Aurélio Básico da Língua Portuguesa. São Paulo: Folha de São 
Paulo, Editora Nova Fronteira, 1998.

BAKHTIN M./ VOLOCHINOV. Marxismo e Filosofia da Linguagem: problemas 
fundamentais do método sociológico na ciência da linguagem. Trad. Michel Lahud e Yara 
Frateschi Vieira. 9a ed. São Paulo: Hucitec, 1999.

BAMBIRRA, M. R. O uso da ferramenta da Internet para o ensino de língua inglesa no 
PROEJA.   Fórum regional de pesquisas e experiências em PROEJA Minas & São Paulo. 
Anais... Belo Horizonte, 2010.

BANKOVSKY, R. Formação e prática de gestão escolar com o uso das tecnologias. 
Dissertação de Mestrado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2008, 
178p.

BARCELOS, L. R. Ensino da física mediada por computador e as novas tecnologias para 
alunos do PROEJA. Dissertação de Mestrado Profissionalizante. Rio de Janeiro: Centro 
Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca - ensino de Ciências e 
Matemática, 2008.

BASTOS FILHO, R. de P. Contribuição de um fórum virtual ao ensino de física no 
PROEJA. Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro:  Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro, 2009, 105p.

BEISIEGEL, C. O Estado e a Educação Popular. São Paulo: Pioneira, 1974.

BENTO, J. A R. O IFES e a implementação de políticas públicas de inclusão social: o caso 
da educação de jovens e adultos. Dissertação de Mestrado.  Vitória: Universidade Federal do 
Espírito Santo, 2009, 138p.

BOBBIO, N. Nem com Marx, nem contra Marx. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. São 
Paulo: UNESP, 2006. 

BOURDIEU, P.; PASSERON, J. A reprodução: elementos para uma teoria do sistema de 
ensino. Petrópolis: Vozes, 2009.

BRAIT, B. Bakhtin e a natureza constitutivamente dialógica da Linguagem. In: BRAIT, 
B. Bakhtin, dialogismo e construção do sentido. Campinas: Ed. da Unicamp, 1997.

__________. Análise e teoria do discurso. In: BRAIT, B.(org.) Bakhtin: outros conceitos-
chave. São Paulo: Contexto, 2006.

_________. Memórias, linguagens, construção de sentidos. In: LARA, G., MACHADO, I., 
WANDER, E. Análises do discurso hoje. v.2. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008.

BRAIT, B., CAMPOS, M.I.B. Da Rússia czarista à web. In: BRAIT, B.(org.) Bakhtin e o 



 312

Círculo. São Paulo: Contexto, 2009.

BRASIL. Projeto de Lei n. 1.258-a, de 1988 (do Sr. Octávio Elísio). Brasília: Diário do 
Congresso Nacional, Suplemento ao n. 175, de 25/01/1991, 282p.

_________. Projeto de LDB: Substitutivo do relator, deputado Jorge Hage. In: Comissão de 
Educação, Cultura, Esporte e Turismo. Brasília: Câmara dos Deputados, agosto de 1989, 34 
p.

_________. Lei  nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9394.htm Acesso em: 02/10/2010.

_________.  Decreto nº 2.208, de 17 de abril de 1997.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2208.htm Acesso em: 02/10/2010.

___________. Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/decreto/D5154.htm  Acesso em: 
02/10/2010.

___________. Decreto 5.478, de 24 de junho de 2005a. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/Decreto/D5478.htm Acesso em: 
02/10/2010.

___________.  Lei nº 11.129, de 30 de junho de 2005b. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11129.htm

___________. Decreto 5.840, de 13 de julho de 2006. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/Decreto/D5840.htm Acesso em: 
02/10/2010.

___________.Lei nº 11.692, de 10 de junho de 2008.  Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11692.htm Acesso em: 
08/10/2011.

BRASIL/CEB. Resolução CEB nº 03, 26 de junho de 1998. Institui as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o  Ensino Médio.  Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação. Disponível em: portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb03_98.pdf Acesso em: 
16/06/2011.

___________.Resolução CEB nº 4, de 8 de dezembro de 1999. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a  Educação Profissional de Nível Técnico.  Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rceb04_99.pdf Acesso em: 16/06/2011.

__________.Resolução CNE/CEB nº1, de 05 de julho de 2000.  Estabelece as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para  a Educação e Jovens e Adultos.  Câmara de Educação Básica 
do Conselho Nacional de Educação. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CEB012000.pdf Acesso em: 16/06/2011.

__________. Parecer CNE/CEB  nº 5, de 04 de maio de 2011. Institui as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para o  Ensino Médio. Câmara de Educação Básica do Conselho 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11692.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2011.692-2008?OpenDocument


 313

Nacional de Educação. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=16368&Itemid=866  Acesso em: 16/12/2011.

BRASIL/MEC. Sinopse das ações do Ministério da Educação. Brasília: Ministério da 
Educação, 2010. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_banners&task=click&bid=73 Acesso em 18/08/2011.

BRASIL/MEC/SETEC. Proposta em discussão: Políticas Públicas para a Educação 
Profissional e Tecnológica. Brasília: Ministério da Educação/ Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica, 2004.  Disponível em 
portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/p_publicas.pdf Acesso em: 18/08/2011

___________. Portaria 2.080, de 13 de junho de 2005. Brasília: Ministério da Educação/ 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica,  2005a. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf1/PROEJAportaria2080.pdf  Acesso em: 
02/10/2010.

___________. Portaria de nomeação do primeiro grupo de trabalho  para elaboração do 
documento base do PROEJA. Diário Oficial da União, 02 de dezembro de 2005, Seção 2, 
página 25. Brasília: Ministério da Educação/ Secretaria de Educação Profissional e 
Tecnológica,  2005b. Disponível em: 
www.retsus.fiocruz.br/upload/  documento  s/  portaria  _nomeacao_  PROEJA  .pdf  
Acesso em: 18/08/2011.

___________. Ações  PROEJA 2006. Brasília: Ministério da Educação/ Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica, 2006. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-
nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-
educacao-de-jovens-e-adultos-PROEJA&catid=259:PROEJA-&Itemid=562 Acesso em: 
02/10/2010.

_____________. Programa Nacional de integração da educação profissional com a 
educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos - educação profissional 
técnica de nível médio / ensino médio: documento base. Brasília: Ministério da Educação/ 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 2007a. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&task=doc_download&gid=6667&Itemid=  Acesso em: 02/10/2010.

______________. Programa Nacional de integração da educação profissional com a 
educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos -  formação inicial e 
continuada/ ensino fundamental: documento base. Brasília: Brasília: Ministério da 
Educação/ Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica,, 2007b. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&task=doc_download&gid=6666&Itemid=  Acesso em: 02/10/2010.

______________. Programa Nacional de integração da educação profissional com a 
educação básica na modalidade de educação de jovens e adultos/ educação profissional e 
tecnológica integrada à educação escolar indígena: documento base. Brasília: Ministério da 
Educação/ Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 2007c. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_docman&task=doc_download&gid=6668&Itemid=  Acesso em: 02/10/2010.

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6666&Itemid
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6666&Itemid
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6667&Itemid
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=6667&Itemid
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acs_docbaseproeja.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acs_docbaseproeja.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acs_docbaseproeja.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acs_docbaseproeja.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acs_docbaseproeja.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acs_docbaseproeja.pdf
http://portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/acs_docbaseproeja.pdf
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_banners&task=click&bid=73
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_banners&task=click&bid=73
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16368&Itemid=866
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16368&Itemid=866


 314

____________. Ações  PROEJA 2007. Brasília: Ministério da Educação/ Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica, 2007d. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-
nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-
educacao-de-jovens-e-adultos-PROEJA&catid=259:PROEJA-&Itemid=562 Acesso em: 
02/10/2010.

___________. Educação profissional técnica de nível médio integrada ao ensino médio: 
documento base. 2007e. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/documento_base.pdf Acesso em: 11/09/2011.

____________ Ações  PROEJA 2008. Brasília: Ministério da Educação/ Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica, 2008. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-
nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-
educacao-de-jovens-e-adultos-PROEJA&catid=259:PROEJA-&Itemid=562 Acesso em: 
02/10/2010.

_____________.  Ações PROEJA 2009. Brasília: Ministério da Educação/ Secretaria de 
Educação Profissional e Tecnológica, 2009a. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-
nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-
educacao-de-jovens-e-adultos-PROEJA&catid=259:PROEJA-&Itemid=562 Acesso em: 
02/10/2010.

____________. PROEJA. Brasília: Ministério da Educação/ Secretaria de Educação 
Profissional e Tecnológica, 2009b. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/index.php?
option=com_content&view=article&id=12294&Itemid=569 Acesso em 02/10/2010.

_____________. Fontes de recurso do PROEJA. Brasília: Ministério da Educação/ 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, 2009c. Disponível em: 
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id  =  12288:  
programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-
modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-PROEJA&catid=259:PROEJA-&Itemid=562 
Acesso em: 02/10/2010.

_______________. Especialização  PROEJA. Brasília: Ministério da Educação/ Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica, 2009d. http://portal.mec.gov.br/index.php/?
option=com_content&view=article&id=12294 Acesso em 29 de setembro de 2010.

BRASIL, MINISTÉRIO DA FAZENDA, Origem e evolução do dinheiro. Brasília: 
Ministério da Fazenda, s/d.  Disponível  em: http://www.bcb.gov.br/?ORIGEMOEDA Acesso 
em: 16/02/2010.

BRASIL, MIN. DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO/ INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO 
E REFORMA AGRÁRIA- INCRA/ PROGRAMA NACIONAL DE EDUCAÇÃO NA 
REFORMA AGRÁRIA- PRONERA. Reforma Agrária e Educação no Campo. IV 
Seminário Nacional do Programa Nacional da Reforma Agrária. Brasília, 03 a 05 de 

http://www.bcb.gov.br/?ORIGEMOEDA
http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&view=article&id=12294
http://portal.mec.gov.br/index.php/?option=com_content&view=article&id=12294
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12294&Itemid=569
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12294&Itemid=569
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12288:programa-nacional-de-integracao-da-educacao-profissional-com-a-educacao-basica-na-modalidade-de-educacao-de-jovens-e-adultos-proeja&catid=259:proeja-&Itemid=562


 315

novembro de 2010. Disponível em: www.4shared.com/.../Apresentao_  Dados  _  PRONERA  _-  
_041.html Acesso em: 08/10/2011.

BREDO, E & FEINBERG, W. The critical approach to social educational research. In: 
___________. Knowledge and values in social and  educational research. Philadelphia: 
Temple University Press, 1982.

CAMARGO, R.; VILLELA, J. E. Da escola de aprendizes artífices ao Instituto Federal
de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo:  cem anos de ensino público federal. 
Revista Sinergia. São Paulo, v. 11, n. 1, p. 45-52, jan./jun. 2010.

CAPELLETTI, I. F. (org.) Avaliação educacional: fundamentos e práticas. São Paulo: 
Editora Articulação/Universidade Escola, 1999.

CASSEB, R. F. G. B. O PROEJA na visão dos professores da Educação Profissional do 
Centro Federal de Educação Tecnológica de Mato Grosso / Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso. Cuiabá: CEFET-MT/IFMT, 2009, 150p.

CASTELLS,  M. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999.

CASTRO, C. A S. Formação profissional em gestão do meio ambiente: a experiência de 
curso de Pós-graduação de Gerenciamento de Áreas Contaminadas. Dissertação de Mestrado 
Profissionalizante. Centro Universitário SENAC - Gestão integrada em saúde do trabalho e 
Meio ambiente, 2009, 93p. 

CHIZZOTTI, A. Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais. 8 ed. São Paulo: Cortez, 2006.

___________. Disciplina Epistemologia e Educação ministrada no Programa de Pós-
Graduação Educação: Currículo da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. São Paulo: 
PUC-SP, março a junho de 2008. 

CIAVATTA, M. A formação integrada: a escola e o trabalho como lugares de identidade e de 
memória. In: FRIGOTTO; CIAVATTA, RAMOS (org). Ensino médio integrado: concepção 
e contradições. São Paulo: Cortez, 2005.

COLOMBO, I.  Brasil profissionalizado: um programa que sistematiza na prática a educação 
profissional e tecnológica, 2007.  Disponível em: 
portal.mec.gov.br/setec/.../artigos_brasil_profissionalizado.pdf Acesso em: 18/07/2009.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. Governo e setor privado ampliam 
ensino profissional. 06/11/08  Disponível em: http://www.cni.org.br/portal/main.jsp?
lumPageId=40288097122DE18801122F29B2BC0AAB&lumItemId=8A9015D01AD1608F01
1AD9F0FAF52DE4 Acesso em 12/03/2010.

CORSO, M. A As representações do trabalho junto a professores que atuam no 
PROEJA: da representação moral do trabalho ao trabalho como auto-realização. Dissertação 
de Mestrado. Universidade Federal do Paraná, 2009, 128p.

http://www.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=40288097122DE18801122F29B2BC0AAB&lumItemId=8A9015D01AD1608F011AD9F0FAF52DE4
http://www.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=40288097122DE18801122F29B2BC0AAB&lumItemId=8A9015D01AD1608F011AD9F0FAF52DE4
http://www.cni.org.br/portal/main.jsp?lumPageId=40288097122DE18801122F29B2BC0AAB&lumItemId=8A9015D01AD1608F011AD9F0FAF52DE4
http://www.4shared.com/.../Apresentao_Dados_PRONERA_-_041.html
http://www.4shared.com/.../Apresentao_Dados_PRONERA_-_041.html
http://www.4shared.com/.../Apresentao_Dados_PRONERA_-_041.html
http://www.4shared.com/.../Apresentao_Dados_PRONERA_-_041.html
http://www.4shared.com/.../Apresentao_Dados_PRONERA_-_041.html
http://www.4shared.com/.../Apresentao_Dados_PRONERA_-_041.html


 316

COSTA, R. D. C. O PROEJA para além da retórica: um estudo de caso sobre a trajetória da 
implantação do programa no Campus Charqueadas. Dissertação de Mestrado. Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, 2009, 108p.

CUNHA, A G. Dicionário etimológico Nova Fronteira da língua portuguesa. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1986.

CURY, C. Educação e contradição: elementos metodológicos para uma teoria crítica do 
fenômeno educativo. 5a ed. São Paulo: Cortez: Autores associados, 1992.

CUT. CENTRAL ÚNICA DOS TRABALHADORES. A educação e os trabalhadores. São 
Paulo: Página aberta, 1992.

CYSNEIROS, P. G. Prefácio à edição revisada brasileira. In: PAPERT, S. A máquina das 
crianças: repensando a escola na era da informática. Porto Alegre: Artmed, 2008.

D’ANGELO, M. Escola técnica federal de São Paulo: a integração do saber e do fazer
 na formação do técnico de nível médio 1965-1986. Tese de Doutoramento em História.
Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. São Paulo: 
USP, 2007.

DANIELS, H. Teoria da atividade e pesquisa intervencionista. In: ________. Vygotsky e a 
Pesquisa. São Paulo: Loyola, 2011.

DELUIZ, N. O Modelo das Competências Profissionais no Mundo do Trabalho e na 
Educação: Implicações para o Currículo, 2010. Disponível em: 
www.senac.br/BTS/273/boltec273b.htm Acesso em: 27/08/2011.

DENZIN, N., LINCOLN, Y. Handbook of Qualitative Research. London: SAGE 
Publications, 2000. 

__________ .O planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens.  Porto Alegre: 
Artmed, 2006.

DIAS, L. Significação e forma linguística na visão de Bakhtin. In: BRAIT, B. Bakhtin, 
dialogismo e construção do sentido. Campinas: Ed. da Unicamp, 1997.

DI PIERRO, M. C. Analfabetismo e alfabetização: desafios do Programa Brasil 
Alfabetizado. São Paulo: Ação Educativa, 2004.

____________.A educação de jovens e adultos no plano nacional de educação: avaliação, 
desafios e  perspectivas. Revista  Educação & Sociedade. Campinas, v. 31, n. 112, p. 939-
959, jul.-set. 2010.

____________. O PROEJA no contexto das políticas de EJA no FUNDEB no estado de 
São Paulo. Palestra proferida no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São 
Paulo, campus São Paulo, em 11 de junho de 2011. Disponível em: 
http://www.cefetsp.br/edu/eja/ Acesso em: 08/10/2011.

http://www.cefetsp.br/edu/eja/
http://www.senac.br/BTS/273/boltec273b.htm


 317

DI PIERRO, M. C.; GRACIANO, M. A educação de jovens e adultos no Brasil: informe 
apresentado à Oficina regional da UNESCO para América Latina e Caribe. São Paulo: Ação 
Educativa, 2003.

DUARTE, B. R. V. G. Reestruturação produtiva, formação e identidade: O Projeto Escola 
de Fábrica e a construção identitária de jovens trabalhadores. Universidade  Federal de 
Pelotas, 2008.

DURKHEIM, E. As regras do método sociológico. [tradução: Paulo Neves; revisão da 
tradução Eduardo Brandão]. 2º. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999a. 

______________. Da divisão do trabalho social. [tradução Eduardo Brandão]. 2º ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 1999b.

EAGLETON, T. Marx e a liberdade. São Paulo: UNESP, 1999.

ENGELS, F. Sobre o papel do trabalho na transformação do macaco em homem. Ed. 
Ritendo C. Mores. Edição digital Rocket edition, 1999.  Disponível em: 
forumeja.org.br/sites/forumeja.org.br/files/F_ANGELS.pdf  Acesso em: 09/07/2011.

ENGESTRÖM, Y. Activity theory and individual and social transformation. In: 
ENGESTRÖM, Y.; MIETTINEN, R.; PUNAMAKI, R (org). Perspectives on Activity. 
Cambridge: Cambridge University Press, 1999, p.19-37. 

__________. Expansive Learning at Work: toward an  activity theoretical reconceptualization. 
Journal of Education and Work, Vol. 14, No. 1, 2001. Disponível em: 
www.handover.eu/.../jimaw6szeyuluh4tho6oq.p... Acesso em: 16/06/2011.

____________.  The Future do Activity Theory. In: DANIELS, H.; GUTIÉRREZ, K. 
Learning and Expanding with  Activity Theory. New York: Cambrigde, 2009.

FERNANDES, A.  Construção de blog para interação entre alunos e professores do 
PROEJA FIC. Anais do Fórum regional de pesquisas e experiências em PROEJA Minas & 
São Paulo, 2010.

FERNANDES, F. A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: EDUSP, 1965.

FERNANDES, J. R. O computador na Educação de Jovens e Adultos: sentidos e 
caminhos. Dissertação de mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2005. 
236 p.

____________. Educação profissional integrada à educação básica, na modalidade de 
educação de jovens e adultos: políticas federais emergentes no Brasil e em Portugal 
(2005-2010). In: Anais do XXV Simpósio Brasileiro II Congresso Ibero-Americano de 
Política e Administração da Educação. São Paulo, PUC-SP, 2011a.

_______________. Mapas temáticos com suporte na tecnologia: uma possibilidade para a 
metodologia de pesquisa em Currículo. Encontro de pesquisa em Educação da Região sudeste, 
10, 2011, Rio de Janeiro. Anais do X Encontro de pesquisa da Região sudeste. Rio de 
Janeiro, UFRJ, 2011b.

http://www.handover.eu/.../jimaw6szeyuluh4tho6oq.p


 318

FOGAÇA, A. Modernização Industrial: um desafio ao sistema educacional brasileiro. In: 
CUT. A Educação e os Trabalhadores. São Paulo: DNTE/DESEP/Scritta Editorial,  1992. p. 
13-46.

FONSECA et alli. Carta ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara de Educação Básica 
do CNE. Brasília: 01 de junho de 2011.

FREINET, C. Pedagogia do Bom Senso. São Paulo: Martins Fontes, 1996.

FREIRE, P. . Pedagogia do oprimido. 17 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.

___________. Pedagogia da Esperança. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992.

___________. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

____________. Última entrevista de Paulo Freire: 1a parte, 1997a. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=Ul90heSRYfE Acesso em: 30/06/2010.

____________. Última entrevista de Paulo Freire: 2a parte, 1997b. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=fBXFV4Jx6Y8 Acesso em: 30/06/2010.

___________. A Educação na Cidade. São Paulo: Cortez, 2001a.

___________. Carta aos professores. Estudos Avançados. Dossiê Educação, Ed. Especial, 
v.15, n. 42, mai/ago, 2001b. Disponível em: www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a13.pdf 
Acesso em: 20/03/2012.

___________. Educação e mudança. 26a ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002a.

___________. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002b.

FREIRE, P.; PAPERT, S. O futuro da escola. Diálogo entre os educadores Paulo Freire  e 
Seymort Papert sobre o  futuro da escola e o e o impacto dos novos meios de comunicação no 
modelo de escola atual, realizado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, em 
novembro de 1995. Disponível em: http://www.proinfocamamu.com.br/?p=133 Acesso em: 
15/03/2010.

FREITAS, M. T.; SOUZA, S.; KRAMER, S. Ciências humanas e pesquisa: leituras de 
Mikhail Bakhtin. São Paulo: Cortez, 2003.

FRIGOTTO, G. A Produtividade da escola improdutiva: um (re) Exame das relações entre 
Educação e Estrutura Econômico-Social Capitalista. 8a ed. São Paulo Cortez, 2006.

FRIGOTTO, G.; CIAVATTA; M., RAMOS, M. A política de educação profissional no 
governo LULA: um percurso histórico controvertido. Revista Educação e Sociedade. 
Campinas, vol 26, n. 92- Especial, p. 1087-1113, out. 2005a. Disponível em: 
<http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 30/06/2010.

_____________. A gênese do Decreto n. 5.154/2004: um debate no contexto controverso da 
democracia restrita. In: ________ (org). Ensino médio integrado: concepção e contradições. 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.proinfocamamu.com.br/?p=133
http://www.scielo.br/pdf/ea/v15n42/v15n42a13.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=fBXFV4Jx6Y8
http://www.youtube.com/watch?v=Ul90heSRYfE


 319

São Paulo: Cortez, 2005b.

____________.(org). Ensino médio integrado: concepção e contradições. São Paulo: Cortez, 
2005c.

FUKUYAMA, F. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.

GIMENO SACRISTAN, J. Poderes instáveis em Educação. Porto Alegre, Artes Médicas, 
1999, p. 147-206.

__________. O currículo: uma reflexão sobre a prática. Porto Alegre: Armed,  2000.
GIROUX, H. Teoria crítica e resistência em educação: para além das teorias da reprodução. 
Petrópolis: Vozes, 1986.

__________. Escola crítica e política cultural. São Paulo: Cortez, 1988.

__________. Os professores como intelectuais: rumo a uma pedagogia crítica da 
aprendizagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.

__________. Paulo Freire e a política do pós-colonialismo. Revista Pátio: Pedagogia radical: 
o legado de Paulo Freire. Porto Alegre, v. 1, n. 2., ago/out., 1997, p. 14-19.

GLEIZER, M. A. Espinosa & a afetividade humana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005.

GOI, C. R. F. PROEJA: interdisciplinaridade na educação de jovens e adultos, construção 
coletiva da cidadania. Rio de Janeiro: Dissertação de Mestrado. Universidade Federal Rural do 
Rio de Janeiro, 2009, 116p.

GOMES, A.  Envelhecer saudável no mundo do trabalho: uma análise da interação dos 
educandos no módulo “Saúde e Cidadania” do Programa Integrar . Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2007.

GONÇALVES, E. A Reflexão crítica na atividade reunião pedagógica. Dissertação de 
Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2007. 197 p. 

GONÇALVES, M. C. P. B. Educação Profissional de Pessoas Jovens e Adultas: novo 
campo da profissionalidade docente.   Dissertação de Mestrado. Universidade Federal da 
Bahia – Educação, 2009, 118 p.

GOODSON, I. Currículo: teoria e história. Petrópolis: Vozes, 2005. 

GOTARDO, R. C.  A formação profissional no ensino médio integrado: discussões acerca 
do conhecimento.  Dissertação de Mestrado. Cascavel: Universidade Estadual do Oeste do 
Paraná, 2009, 120p.

GRAMSCI, A . Os intelectuais e a organização da cultura. 8 ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1991.

GRUNDY, S. Producto o praxis del curriculum. Madrid: Morata, 1991.



 320

GRUPO DE TRABALHO PARA A FORMULAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES AO DEBATE 
SOBRE DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL MÉDIO. Diretrizes curriculares nacionais para a 
educação profissional técnica de nível médio em debate, 2010. Disponível em: 
portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=&gid=6695&option... Acesso em 03/09/2011.

HADDAD, S.;  DI PIERRO, M. C. Escolarização de jovens e adultos:  avaliação da década 
da Educação de Jovens e Adultos. Revista São Paulo em perspectiva, n. 14, v. 1, 2000.

HAMILTON, David. Sobre as origens dos termos classe e curriculum. Revista Teoria e 
Educação, 6, Porto Alegre, Pannonica, 1992, p.33-52.

HÉRNANDEZ, F.; VENTURA, M. A organização do currículo por projetos de trabalho: 
O conhecimento é um caleidoscópio. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.

HUISMAN, D. Dicionário dos filósofos. São Paulo: Martins Fontes, 2001.

IFSP-SPO. INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO 
PAULO, CAMPUS SÃO PAULO. Plano anual do curso da Habilitação profissional de 
nível médio, Técnico em qualidade integrado ao ensino médio na modalidade educação 
de jovens e adultos. São Paulo: IFSP-SPO, 2009.

INSTITUTO NACIONAL ANÍSIO TEIXEIRA. ENCCEJA. Disponível em: 
http://encceja.inep.gov.br/exame Acesso em: 08/10/2011.

IPEA. INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA. Brasil: o estado de uma 
nação. Brasília: IPEA, 2006. Disponível em: http://en.ipea.gov.br/index.php Acesso em: 
1/7/2010.
____________. Juventude e Políticas Sociais no Brasil. Brasília: IPEA, 2008. Disponível 
em: http://www.ipea.gov.br/082/08201008.jsp?ttCD_CHAVE=2909 Acesso em: 08/10/2011.

KINCHELOE, J., BERRY, K. Pesquisa em Educação: conceituando a bricolagem. Porto 
Alegre: Artmed, 2007.

KINCHELOE, J.; MCLAREN, P. Repensando a teoria crítica e a pesquisa qualitativa. In: 
DENZIN, N e LINCOLN Y. O Planejamento da pesquisa qualitativa: teorias e abordagens. 
Porto Alegre, Artmed, 2006, p.432.

KLINSKI, C. S. Ingresso e permanência de alunos com ensino médio completo no 
PROEJA do IF Sul-Rio-Grandense/Campus Charqueadas. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2009. 

KOSIK, K. Dialética do concreto. São Paulo: Paz e Terra, 1995.

KUENZER, A (org). A Educação profissional nos anos 2000: a dimensão subordinada das 
políticas de inclusão. Revista Educação e Sociedade. Campinas, vol 27, n. 96 - Especial, p. 
877-910, out. 2006. Disponível em: <http://www.cedes.unicamp.br> Acesso em: 30/06/2010.

LEONTIEV, A. O desenvolvimento do Psiquismo. São Paulo: Centauro, 2004. 

LIBERALI, F. Formação crítica de educadores: questões fundamentais. Taubaté: Cabral 

http://www.cedes.unicamp.br/
http://www.ipea.gov.br/082/08201008.jsp?ttCD_CHAVE=2909
http://en.ipea.gov.br/index.php
http://encceja.inep.gov.br/exame


 321

Editora e Livraria Universitária, 2008.

___________. A cadeia criativa no processo de transforma-se realidade. Revista 
Bakhtiniana.  Vol 1, n. 2, 2o semestre de 2009.

LIMA, J. A. B. A relação trabalho e educação nas lutas sociais do MST. VI Seminário do 
trabalho, 7, 2010, Marília – SP. Anais...  Marília, SP: UNESP, 2010. Disponível em: 
http://www.estudosdotrabalho.org/anais-vii-7-seminario-trabalho-ret-2010/trabalhos-
completos-viist-2010.html Acesso em: 09/07/2011.

LIMA, J. F. Novas diretrizes curriculares superam dicotomia entre ensino médio regular 
e   educaçaõ profissional, diz membro do CNE. Entrevista concedida ao Observatório da 
Educação, por José Fernandes Lima, s/d. Disponível em: 
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php?view=article&id=1039%3Anovas-
diretrizes-curriculares-superam-dicotomia-entre-ensino-medio-regular-e-educacao-
profissional-diz-membro-do-cne&option=com_content&Itemid=2  Acesso em: 24/01/2011.

LINHARES, M. P.; REIS, E. M. Educando Jovens e Adultos para a Ciência com 
Tecnologias de   Informação   e   Comunicação.  Projeto    de   Pesquisa, 
PROEJA/CAPES/SETEC, nov. 2006.

___________. Ensino de Ciências com Tecnologias: um caminho metodológico no PROEJA. 
Revista Educação e Realidade. n. 35 (1), jan/abr, 2010, p. 129-150. 

LOPES, J. Educação profissional integrada à educação básica: o caso do currículo 
integrado do PROEJA. Dissertação de Mestrado. Centro Federal de Educação tecnológica de 
Minas Gerais - Educação tecnológica, 2009, 181p.

LUCKESI, C. C. Avaliação da aprendizagem escolar. 3 ed. São Paulo: Cortez, 1996.

MACHADO, Lucília Regina S. Organização do currículo integrado: desafios à elaboração 
e implementação. Reunião com gestores estaduais da educação profissional e do ensino 
médio. Brasília, 9 dez. 2005.

MAGALHÃES, M. C. C. (Org.) . A Formação do Professor como um Profissional Crítico. 
Campinas: Mercado de Letras, 2004.

_______.  O método para Vygotsky: a zona proximal de desenvolvimento como zona de 
colaboração e criticidade criativas. In: SCHETTINI, DAMIANOVIC, HAWI, SZUNDY. 
Vygotsky: uma revisita no início do século XXI. São Paulo, Andross, 2009.

_____________.Pesquisa Crítica de Colaboração: escolhas epistemo-metodológicas na 
organização e condução de pesquisas de intervenção no contexto escolar, no prelo, 2010.

MAGALHÃES, M. C.; FIDALGO, S. S. (org). Questões de método e de linguagem na 
formação docente. Campinas, São Paulo: Mercado de Letras, 2011.

MAGALHÃES, M. C., LIBERALI, F. O interacionismo sociodiscursivo em pesquisas com 
formação de professores. Revista Caleidoscópio. v. 02, n. 02, jul/dez 2004.

http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php?view=article&id=1039%3Anovas-diretrizes-curriculares-superam-dicotomia-entre-ensino-medio-regular-e-educacao-profissional-diz-membro-do-cne&option=com_content&Itemid=2
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php?view=article&id=1039%3Anovas-diretrizes-curriculares-superam-dicotomia-entre-ensino-medio-regular-e-educacao-profissional-diz-membro-do-cne&option=com_content&Itemid=2
http://www.observatoriodaeducacao.org.br/index.php?view=article&id=1039%3Anovas-diretrizes-curriculares-superam-dicotomia-entre-ensino-medio-regular-e-educacao-profissional-diz-membro-do-cne&option=com_content&Itemid=2
http://www.estudosdotrabalho.org/anais-vii-7-seminario-trabalho-ret-2010/trabalhos-completos-viist-2010.html
http://www.estudosdotrabalho.org/anais-vii-7-seminario-trabalho-ret-2010/trabalhos-completos-viist-2010.html


 322

MAIA, I.; VALENTE, J. Os letramentos na cultura da convergência. Revista  e-curriculum. 
v. 7, n. 1, 2011.  http://revistas.pucsp.br/index.php/curriculum/article/view/5642 2011 Acesso 
em: 10/11/2011.

MANACORDA, M. Marx e a pedagogia moderna. Trad. Newton Ramos de Oliveira. São 
Paulo: Cortez, 1991.

MARCONATTO, L. M. Evasão Escolar no Curso Técnico Agrícola na Modalidade de 
EJA da Escola Agrotécnica Federal de Rio do Sul – SC. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 2009, 121p.

MARX, K. Manuscritos econômico-filosóficos. 2 ed. Tradução de José Carlos Bruni. In: 
_____________ Manuscritos econômico-filosóficos e outros textos escolhidos. São Paulo: 
Abril Cultural, 1978.

____________. Teses ad Feuerbach. In: MARX, K.; ENGELS, F. A Ideologia alemã. São 
Paulo: Martin Claret, 2004.

__________. Cooperação. In: ____________. O Capital. Editora Centauro, 2005.

___________. A miséria da filosofia: resposta a Filosofia da miséria, do sr. Proudhon 
São Paulo: Expressão Popular, 2009.

MARX, K; ENGELS, F.. Crítica da educação e do ensino. Introdução e notas Roger 
Dangeville. Lisboa: Moraes, 1978.

___________. Textos sobre a educação e ensino. São Paulo: Moraes, 1992. 

___________. A Ideologia alemã. São Paulo: Martin Claret, 2004.

___________. Manifesto comunista. Tradução de Marcos Nogueira e Leandro Konder. 
Bragança Paulista, SP: Universitária São Francisco, 2008.

MELO, R. Atas: registro de lutas discursivas da Escola Peixoto Gomide de Itapetininga. Tese 
de doutorado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2006. 328 p.

MENEZES, S. Logo e a formação de professores: o uso interdisciplinar do computador na 
educação. Dissertação de Mestrado. Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São 
Paulo, 1993.

MOCHCOVITCH, Luna Galano. Gramsci e a escola. 3 ed. Ática, 1992.

MOLL, J. PROEJA e democratização da educação básica. In: ______(org). Educação 
profissional e tecnológica no Brasil contemporâneo: desafios, tensões e possibilidades. 
Porto Alegre: Artmed, 2010.

MOREIRA, E. F. P.; RAGO, L. M. O que é taylorismo.  São Paulo: Brasiliense, 1984.

MOURA, D. H . Sociedade, educação, tecnologia e os usos das TIC nos processos educativos. 
In: Trabalho necessário. Revista eletrônica do Neddate, ano 2, 2004. Disponível em: 



 323

www.uff.br/trabalhonecessario/TN02%20DANTE,%20H.M..pdf Acesso em: 16/06/2010.

_________. Algumas considerações críticas ao Programa de Integração da Educação 
Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos –  PROEJA. 
In: II COLÓQUIO INTERNACIONAL POLÍTICAS E PRÁTICAS CURRICULARES: 
impasses, tendências e perspectivas. Anais... João Pessoa: UFPB, 2005.

__________. A implantação do PROEJA no CEFET-RN: avanços e retrocessos. Artigo 
para estudo no curso de Especialização em  PROEJA. Natal: CEFET/RN, outubro 2008. 
Disponível em: www2.ifrn.edu.br/.../... Acesso em: 20/08/2011. 

__________. Algumas possibilidades de organização do ensino médio a  partir de uma base 
unitária: trabalho, ciência,  tecnologia e cultura. In: I Seminário Nacional: Currículo em 
Movimento - Perspectivas Atuais, promovido pelo Ministério da Educação. Anais... Belo 
Horizonte, 2010.

NASCIMENTO, M. C. Práticas administrativas e pedagógicas desenvolvidas na 
implementação do PROEJA NA EAFAJT: discurso e realidade. Dissertação de Mestrado. 
Brasília:   Universidade de Brasília, 2009. 

NASCIMENTO, M. I. M., SBARDELOTTO, D. K. A escola unitária: educação e trabalho em 
Gramsci. A. Revista HIDTEDBR On-line. Campinas, n. 30, p. 275-291, jun. 2008. 
Disponível em: www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/30/art17_30.pdf Acesso em: 
13/05/2011.

NEWMAN,  F.;  HOLZMAN,  L.  Lev   Vygotsky  cientista  revolucionário.  São Paulo: 
Edições Loyola, 2002. 

NOGUEIRA, M. A. Marx, o ensino e a cultura técnica. Revista Educação e Sociedade. 
Campinas, n.28, dez, 1987, p.106-116. 

NOSELLA, P. Trabalho e Educação: do tripalium da escravatura ao labour da burguesia à 
poiésis socialista. In: GOMEZ, C. M. et. al. Trabalho e Conhecimento: dilemas na  educação 
do trabalhador. São Paulo: Cortez, 1987. p 27-41.

___________.Trabalho e perspectivas de formação dos trabalhadores. Revista Brasileira de 
Educação v. 12 n. 34 jan./abr. 2007 Disponível em: 
www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a11v1234.pdf  Acesso em: 13/05/2011.

NÓVOA, A.  Formação de professores e profissão docente. In: _______ (coord.). Os 
professores e sua formação. Lisboa: D. Quixote, 1992.

OKADA, A. Brasil tem maior taxa de abandono escolar do Mercosul. Folha de São Paulo. 
Uol educação. 17/09/2010. Disponível em: 
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/09/17/brasil-tem-maior-taxa-de-abandono-escolar-do-
mercosul.jhtm Acesso em: 12/09/2011.

OLIVEIRA, E. C.; BARBOSA  FILHO, C. J.; SANTOS, J. S. . Desafios do atendimento a 
demandas de educação profissional de jovens no campo no contexto do PROEJA-ES. IX 
Encontro de Pesquisa em Educação da Região Sudeste, 9 , 2009, São Carlos. Anais... São 

http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/09/17/brasil-tem-maior-taxa-de-abandono-escolar-do-mercosul.jhtm
http://educacao.uol.com.br/ultnot/2010/09/17/brasil-tem-maior-taxa-de-abandono-escolar-do-mercosul.jhtm
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v12n34/a11v1234.pdf
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/30/art17_30.pdf
http://www.uff.br/trabalhonecessario/TN02%20DANTE,%20H.M..pdf


 324

Carlos: Universidade Federal de São Carlos, 2009.

OLIVEIRA, E. D. O Livro Didático na Educação de Jovens e Adultos. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Federal de Alagoas, 2007. 108p. 

OLIVEIRA, W.; MAGALHÃES, M. C. . A colaboração crítica como uma categoria de 
análise da atividade docente. (no  prelo), 2010.

ONO, A. O processo de construção do conhecimento por meio das novas tecnologias no 
contexto da conexão sem fio. Tese de doutorado. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica 
de São Paulo, 2010, 195p.

PAPERT, S. A máquina das crianças: repensando a escola na era da informática. Porto 
Alegre: Artmed, 2008.

PAULA,   M.   F.   A   transformação   do   desejo   em   Espinosa.  Revista   Conatus: 
Filosofia   de Spinoza/Centro   de   Humanidades   da   UECE,   Vol.   1,   n.   1,   2007. 
Disponível   em: http://www.benedictusdespinoza.pro.br/57684/79947.html Acesso em: 25 de 
agosto de 2010.

PEIXOTO, E.  Políticas de educação profissional e tecnológica: a influência dos  princípios 
de gestão democrática nas deliberações do CEFET-MG. Dissertação de Mestrado. Brasília: 
Universidade de Brasília, 2009. 

PENTEADO, M.; BORBA. A informática em ação: formação de professores, pesquisa e 
extensão. São Paulo: Olho d'Água, 2000.

PERÉZ GOMÉZ, A O pensamento prático do professor: a formação do professor como 
profissional reflexivo. In: NÓVOA, A. (coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: D. 
Quixote, 1992.

PROEJA-TRANSIARTE TUBE. Vídeos. Disponível em: 
http://www.PROEJAtransiartetube.cefetgo.br/media.php?type=video&order  =  date&  
offset=0 Acesso em: 09/10/2010.

QUEIROZ, M. Analisando o Twitter com Árvores de Palavras. VETTALABS. Disponível 
em:  http://blog.vettalabs.com/2010/04/10/analisando-o-twitter-usando-arvore-de-palavras/ 
Acesso em 05/04/2011.

QUEVEDO, A. Melhores práticas no uso da Internet como fonte de informação. Oficina 
ministrada para alunos do Programa de Pós-Graduação Educação: Currículo da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, maio de 2010. 

RAMOS, M. Possibilidades e desafios na organização do currículo integrado. In: FRIGOTTO, 
G., CIAVATTA, M., RAMOS, M.  (org.) Ensino médio integrado: concepção e contradições. 
São Paulo: Cortez, 2005.

RANIERI, J. A câmara escura: alienação e estranhamento em Marx. São Paulo: Boi tempo, 
2001.

RIBEIRO, D. Maíra. Rio de Janeiro: Record, 1996a.

http://blog.vettalabs.com/2010/04/10/analisando-o-twitter-usando-arvore-de-palavras/
http://www.proejatransiartetube.cefetgo.br/media.php?type=video&order=date&offset=0
http://www.proejatransiartetube.cefetgo.br/media.php?type=video&order=date&offset=0
http://www.proejatransiartetube.cefetgo.br/media.php?type=video&order=date&offset=0
http://www.proejatransiartetube.cefetgo.br/media.php?type=video&order


 325

_________. Os índios e a civilização: a integração das populações indígenas no Brasil 
moderno. São Paulo, Companhia das Letras, 1996b.

RIBEIRO, V. M. Educação de jovens e adultos: proposta curricular para o 1o segmento do 
ensino fundamental. São Paulo: Ação Educativa; Brasília: MEC, 1997.

RIOS, T. A. Compreender e ensinar: por uma docência da melhor qualidade. 3a edição. São 
Paulo: Cortez, 2002.

RODRIGUES, D. V. O Projeto PROEJA/Transiarte: uma experiência de pesquisa-ação em 
ciberarte. Dissertação de Mestrado. Brasília: Universidade de Brasília, 2009, 128p.

RODRIGUES, M. A. Q. O PROEJA no CEFET-PA: o currículo prescrito,  concebido e 
percebido na perspectiva da integração. Dissertação de Mestrado. Universidade de Brasília - 
Educação, 2009, 119p. 

ROLLOF, M. C. S. Representações sociais de matemática: um estudo com alunos da 
educação de jovens e adultos. Dissertação de Mestrado.  Itajaí:  Universidade do Vale do 
Itajaí, 2009. 145p.

ROSTA FILHO, F. A educação na modalidade de jovens e adultos no Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo – campus São Paulo. Dissertação de 
Mestrado. São Paulo: Universidade São Marcos, 2010.

RUMMERT, S. M., ALVES, N. Jovens e adultos trabalhadores pouco escolarizados no Brasil 
e em Portugal: alvos da mesma lógica de conformidade. Revista Brasileira de Educação. v. 
15, n. 45, set./dez. 2010.

SADER, E., GENTILLI, P. (org). Pós-neoliberalismo: as políticas sociais e o Estado 
democrático. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1995.

SALDANHA, R. Indicadores de um currículo flexível no uso de computadores portáteis. 
Dissertação de mestrado. São Paulo: 2009, 166p.

SAMPAIO, P.; COUTINHO, C. As TIC com a Matemática para a vida nas Novas 
Oportunidades: Nós somos o que comemos. Disponível em: 
http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9441/1/webquest.pdf   Acesso em:   
16/06/2011.

SÁNCHEZ VÁZQUEZ, A. Filosofia da práxis. 1a. ed. Buenos Aires: Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO; São Paulo: Expressão Popular, Brasil, 
2007.

SANTOS, S. V. Desafios e alternativas para o ensino-aprendizagem no PROEJA. Palestra 
proferida no Fórum regional de pesquisas e experiências em PROEJA Minas & São Paulo. 15 
de setembro de 2010a.

____________. Sete lições sobre o PROEJA. In: MOLL, J. (org). Educação profissional e 
tecnológica no Brasil contemporâneo: desafios, tensões e possibilidades. Porto Alegre: 

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9441/1/webquest.pdf


 326

Artmed, 2010b.

SAVIANI, D. Educação e questões da atualidade. São Paulo: Cortez/ Livros do Tatu, 1991.

____________. O choque teórico da politecnia. Revista Trabalho, Educação e Saúde. 
1(1):131-152, 2003. Disponível em: www.revista.epsjv.fiocruz.br/upload/revistas/r41.pdf 
Acesso em: 13/05/2011.

__________. Escola e democracia. São Paulo: Cortez/Autores Associados, 2007.

SCALA, A. Espinosa. São Paulo: Ed. Estação Liberdade, 2003.

SCHAFF, A. A sociedade informática: as consequências da segunda revolução industrial. 4a. 
ed. São Paulo: Editora da Universidade Paulista: Brasiliense, 1995.

SCHON, D. Formar professores como profissionais reflexivos. In: NÓVOA, A (coord.). Os 
professores e sua formação. Lisboa: D. Quixote, 1992.

SCRUTON, R. Espinosa. São Paulo: Editora UNESP, 2000.

SILVA, B. A tecnologia é uma estratégia. In: II CONFERÊNCIA INTERNACIONAL 
CHALLENGES’ 2001 / DESAFIOS’. Anais... Braga, 9 a 11 Maio de 2001. Disponível em: 
labspace.open.ac.uk/file.php/3310/BentoSilva_Tecn_curriculo.pdf  Acesso em: 16/06/2010.

SILVA, T. T. Documentos de identidade: uma introdução às teorias do currículo. 3a. ed. Belo 
Horizonte: Autêntica, 2009.

SMYTH, J. Developing and Sustaining Critical Reflection in Teacher Education. Journal of 
Teacher Education. March-April, 1989.

SOARES, M. Letramento: um tema em três gêneros. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.

SOFIA, J. Mão de obra qualificada é novo gargalo.  Folha de São Paulo. São Paulo, 14 de 
fevereiro de 2010. Folha Dinheiro.  Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1402201002.htm Acesso em: 06/03/2011.

SOUSA JUNIOR, J. Marx e a crítica da educação: da expansão liberal-democrática à crise 
regressivo-destrutiva do capitalismo. Aparecida: Ideias & Letras, 2010.

SPINOZA, B. Ética: demonstrada à maneira dos geômetras. In: ___________.Tratado de 
Correção do Intelecto, Pensamentos Metafísicos, Ética, Tratado Político e 
Correspondência. Coleção Os pensadores. Consultoria Marilena de Souza Chaui; trad. 
Carlos Lopes de Mattos et al. São Paulo: Nova Cultural, 1973a.

___________. Correspondência. In: ___________. Tratado de Correção do Intelecto, 
Pensamentos Metafísicos, Ética, Tratado Político e Correspondência. Coleção Os 
pensadores. Consultoria Marilena de Souza Chaui; trad. Carlos Lopes de Mattos et al. São 
Paulo: Nova Cultural, 1973b.

___________. Ética: demonstrada à forma dos geômetras. São Paulo: Martin Claret, 2005.

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/
http://www.revista.epsjv.fiocruz.br/upload/revistas/r41.pdf


 327

TELEDUC. TelEduc: ambiente virtual de aprendizagem desenvolvido pelo Núcleo de 
Informática aplicada à educação. Campinas: Unicamp, 2012. Disponível em: 
http://www.teleduc.org.br/ Acesso em: 15/01/2012.

TERÇARIOL, A.   Um olhar para a formação de formadores em contextos on line: os 
sentidos construídos no discurso coletivo. Tese de doutorado. São Paulo: Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo, 2009, 316p. 

TOLEDO, J. R. Compare os discursos: Dilma e Obama e os dois juntos. São Paulo,   19 de 
março de 2011. Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2011/page/4/ Acesso 
em 05/04/2011.

UOL.EDUCAÇÃO. Biografias: Miguel de Unamuno. Disponível em: 
http://educacao.uol.com.br/biografias/miguel-de-unamuno.jhtm  Acesso em: 01/10/2011.

VALENTE, J. A Computadores e conhecimento: repensando a educação. Campinas: 
Unicamp, 1993. 

____________(org). O professor e o ambiente LOGO: formação e atuação. Campinas: 
UNICAMP/NIED, 1996.

____________. A Espiral de Aprendizagem e as Tecnologias da Informação e Comunicação: 
Repensando Conceitos. In: JOLY, M. C. R. A. (org). A Tecnologia no Ensino: implicações 
para a aprendizagem. São Paulo, SP: Editora Casa do Psicólogo. pp. 15-37, 2002.

___________ Prefácio. In: PELLANDA, n.; SCHLÜZEN, E.;  SCHLÜZEN JUNIOR, K. 
(org). Inclusão digital: tecendo redes afetivas/cognitivas. Rio de Janeiro: DP&A, 2005.

____________. Marcos da história das tecnologias na educação brasileira. Palestra 
proferida na disciplina Tecnologia e currículo: história, questões atuais e tendências dos 
fundamentos e das práticas. São Paulo: Programa de Pós-Graduação Educação: Currículo da 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 05 de outubro de 2011. 

VALENTE, J.; PRADO, M. E.; ALMEIDA, M. E. Formação de educadores a distância e 
integração de mídias. São Paulo: Avercamp, 2007.

VELLUTO, L. Falta de mão de obra no País supera a média mundial. Jornal da Tarde. São 
Paulo, 20 de maio de 2011. Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/falta-de-
mao-de-obra-no-pais-supera-a-media-mundial/ Acesso: 27/08/2011.

VIÉGAS,  F.   Many   Eyes   é   criação   brasileira.  Folha de  São   Paulo,  1/11/2008. 
Informática. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u462872.shtml Acesso em: 10/04/2010.

VIEIRA, E. F. C. Evasão Escolar no Curso do Programa Educacional de Jovens e Adultos 
(PROEJA). Dissertação de Mestrado. Rio de Janeiro: Universidade Federal Rural do Rio de 
Janeiro, 2009, 73p.

VIEIRA, A ; ALMEIDA, M. E., ALONSO, M. Gestão educacional e tecnologias. São Paulo: 
Avercamp, 2003.

http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u462872.shtml
http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/falta-de-mao-de-obra-no-pais-supera-a-media-mundial/
http://blogs.estadao.com.br/jt-seu-bolso/falta-de-mao-de-obra-no-pais-supera-a-media-mundial/
http://educacao.uol.com.br/biografias/miguel-de-unamuno.jhtm
http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2011/page/4/
http://www.teleduc.org.br/


 328

VYGOTSKY, L. S. Teoria e método em Psicologia. 3a edição. São Paulo: Martins Fontes, 
2004.
____________.  A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores. 7a. edição. São Paulo: Martins Fontes, 2007.

WACHHLOLZ, L. G. A implementação do PROEJA no CEFET-SC: relações entre seus 
objetivos, os alunos e o currículo de Matemática. Dissertação de Mestrado. Universidade 
Federal de Santa Catarina - Educação científica e tecnológica, 2008, 167p.

ZABALA, A. A Prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.

ZALUAR, A  Integração perversa: pobreza e tráfico de drogas. Rio de Janeiro: Fundação 
Getúlio Vagas, 2004.

ZANETTI NETO, G. Socialização e educação profissional: um estudo do PROEJA-
CEFETES.     Dissertação de Mestrado. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo – 
Educação, 2009,  100p.

ZEICHNER. K. Novos caminhos para o practicum: uma perspectiva para os anos 90. In: 
NÓVOA, A (coord.). Os professores e sua formação. Lisboa: D. Quixote, 1992.

ZIM. A. O que é o Proeja-Transiarte? Disponível em: 
http://guiatransiarte.blogspot.com/2010/09/o-que-e-proeja-transiarte.html       Acesso em: 
09/10/2010.

http://guiatransiarte.blogspot.com/2010/09/o-que-e-proeja-transiarte.html

