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O OPERÁRIO EM CONSTRUÇÃO 

 

Ah, homens de pensamento 

Não sabereis nunca o quanto 

Aquele humilde operário 

Soube naquele momento! 

[...] 

Foi dentro da compreensão 

Desse instante solitário 

Que, tal sua construção 

Cresceu também o operário. 

Cresceu em alto e profundo 

Em largo e no coração 

E como tudo que cresce 

Ele não cresceu em vão 

Pois além do que sabia 

- Exercer a profissão - 

O operário adquiriu 

Uma nova dimensão: 

A dimensão da poesia. 

[...] 

E aprendeu a notar coisas 

A que não dava atenção 

[...] 

Uma esperança sincera 

Cresceu no seu coração 

E dentro da tarde mansa 

Agigantou-se a razão  

[...] que fizera 

Em operário construído 

O operário em construção. 

 

(Vinicius De Moraes, 1959). 



 

RESUMO 
 

 

 

Esta pesquisa se propôs a compreender as experiências de aprendizagem, na perspectiva dos diversos 

letramentos, nas turmas de Edificações do PROEJA (Programa Nacional de Integração da Educação 

profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos), no Instituto Federal do 

Sertão Pernambucano, procurando considerar a importância dos saberes e implicações dos alunos. 

Para tanto, o trabalho reconhece o papel dos letramentos na aquisição das disciplinas técnicas e, 

consequentemente, sua contribuição no processo de humanização em meio a um ensino 

profissionalizante. Faz referência às teorias sobre Educação Profissional de Moll (2010), na 

perspectiva do direito à Educação Integrada de Ciavatta (2008). E, com o Programa em transição para 

um PROEJA FIC (Formação Inicial e Continuada), são apresentadas discussões curriculares baseadas 

em Lopes (2011) e na ótica dos letramentos de Rojo (2012) e (2016), voltando-se para o aluno de 

Educação de Jovens e Adultos como participante das experiências de multiletramentos, a partir da 

presença das tecnologias digitais na vida social. Numa abordagem qualitativa de pesquisa, houve dois 

momentos: a análise documental e análise das informações produzidas em entrevistas com os 

envolvidos. Os dados obtidos demonstram como o letramento digital dos alunos jovens e adultos está 

muito voltado para a instrumentalidade das disciplinas técnicas e não como um elemento de 

fortalecimento das relações socioculturais. É proposta, então, como ação interventiva, a organização 

de um núcleo de produção de webdocumentários, cuja produção coletiva pretende valorizar as 

experiências de aprendizagem de multiletramentos e trajetividades identitárias dos estudantes-autores. 

 
Palavras-chave: Ensino profissional. Ensino técnico. Ensino integrado. Educação de Jovens e 

Adultos. PROEJA.  Letramento. Letramento Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This paper aims to understand the experiences of learning, from the perspective of the various 

literacies, in the classes of Building Course of PROEJA (National Program for Integration of 

Professional Education with Basic Education in Youth and Adult Mode) at the Federal Institute of the 

Sertão - PE, trying to consider the importance of the knowledge and implications of the students. 

Therefore, the work recognizes the role of literacy in the acquisition of technical subjects and, 

consequently, its contribution to the process of humanization in the midst of vocational training. It 

refers to theories on Professional Education of Moll (2010), from the perspective of Ciavatta's right to 

Integrated Education (2008). And, with the program in transition for a PROEJA FIC (Initial and 

Continuing Training), discussions are presented on the implementation of a new curriculum based on 

Lopes (2011) and in Rojo's (2012) and (2016) perspectives of literacy, turning to the Youth and Adult 

Education student as a participant in multi-literacies experiences, from the presence of digital 

technologies in social life. In a qualitative research approach, there were two moments: the 

documentary analysis and analysis of the information collected in the interviews of those involved. 

The data obtained demonstrate how the digital literacy of young and adult students is very focused on 

the instrumentality of the technical subjects and not as an element of strengthening the socio-cultural 

relations. It is proposed, therefore, as an intervention action, the organization of a web documentary 

production nucleus, whose collective production intends to value the learning experiences of multi-

elements and identity trajectories of the student-authors. 

 

Keywords: Professional Education. Technical education. Integrate educacation. PROEJA (Program of 

youngs and adults education). Youngs and adults education. Literacy. Digital literacy 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

 

Ao longo de minha trajetória profissional, tenho convivido com jovens e adultos de 

várias origens sociais, na busca por profissionalização e seguimento na educação superior. A 

proposta deste Projeto mostra este percurso, e ―não se dá por mero acaso, mas por estar 

intimamente relacionada com a trajetória de vida e a opção política do pesquisador frente aos 

problemas do mundo‖ (TIRIBA, 2001, apud Simões, 2007, p. 13). Sempre mantendo um 

olhar para o PROEJA (Programa Federal de Ensino de Jovens e Adultos Integrado ao Ensino 

Médio), surge a preocupação com discursos desfavoráveis acerca desta modalidade de ensino, 

ao contemplar este Programa como mais uma política pública passageira de falsa inclusão e 

não como uma política de Estado, como deveria ser, para que se assegurasse de forma 

permanente o direito à educação.  

A escolha do objeto desta pesquisa, envolvendo  sujeitos da Educação de Jovens e 

Adultos (EJA), decorre de minha trajetória como professora de Linguagens e da formação 

profissional técnica de nível médio. Durante anos, pude acompanhar, em sala de aula, o 

público de jovens e adultos, na sua maioria, trabalhadores e estudantes noturnos. Trabalhando 

como Desenhista de Edificações, pude acompanhar a trajetória de transformação da antiga 

Escola Técnica Federal (a primeira no interior de Pernambuco) em CEFET (Centro Federal de 

Educação Tecnológica) e, no mais recente, Instituto Federal de Educação Tecnológica que, em 

termos de recursos, tem procurado garantir o necessário na efetivação dos novos cursos e 

programas, principalmente o PROEJA. E, prestando serviços ao Serviço de Apoio ao 

Estudante (SAE), pude ver a implantação do Curso Técnico PROEJA Edificações, muito 

almejado pelos alunos do EJA Fundamental, que não conseguiam entrar na escola, devido aos 

exames de seleção que, muitas vezes, se configuravam excludentes ao favorecer os que 

podiam fazer cursos preparatórios. 

É nesse contexto que os alunos estão inseridos e sofrem muita pressão em tornar-se 

um técnico para atender ao mercado de trabalho. Apesar de ser um curso Técnico Integrado ao 

Ensino Médio, há nos documentos uma nítida separação entre as disciplinas técnicas e 

propedêuticas. E, na necessidade de maior humanização desse ensino profissionalizante, 

acredita-se que as aulas envolvendo os letramentos têm papel preponderante na aquisição dos 

conhecimentos técnicos. Também percebo, pela vivência que tenho na instituição, pouco 

envolvimento destes jovens e adultos nos eventos culturais, na biblioteca ou até mesmo sua 
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interação com as demais turmas no pátio da escola. O recorte na pesquisa se faz nas turmas do 

PROEJA EDIF que, como os demais cursos técnicos, apresenta um quadro elevado de evasão. 

 Busco, então, investigar como os letramentos nas turmas do PROEJA do curso de 

Edificações do IF Sertão-PE podem favorecer a aquisição de saberes para uma maior 

integração entre as disciplinas e contribuir no processo de humanização em meio a um ensino 

técnico profissionalizante? 

 Tenho como objetivo principal registrar o posicionamento dos alunos quanto aos 

eventos e práticas de letramentos, tanto em sua prática cotidiana quanto nas aulas, buscando 

voltar os olhares sobre os alunos deste programa para analisar quais níveis de letramento este 

público possui e de que forma se dá seu processo de construção no contexto escolar. A que 

gêneros textuais ou multimodais esses estudantes têm acesso? Como trabalhar letramentos 

que favoreçam os gêneros mais compatíveis com a cidadania protagonista? Como permitir 

que se manifestem através dos letramentos, valorizados ou não, suas vivências e experiências? 

Que eventos de letramentos potencializam o diálogo e a aproximação com a cultura oral e a 

autoria destes jovens e adultos trabalhadores? 

A partir dos resultados desta pesquisa e dialogando com a discussão educação 

profissional (LOPES, 2011; MOLL, 2010; CIAVATTA, 2008), currículo (OLIVEIRA, 2012) e 

multiletramentos (ROJO, 2016; SANTAELLA, 2004), surge a proposta de intervenção, 

esperado como produto do Mestrado Profissional em Currículo, Linguagens e Inovações 

Pedagógicas/UFBA a implantação de um núcleo de produção de web documentários, 

contemplando o processo criativo do gênero multimodal e sua interface com o gênero 

videoreportagem. A metodologia com gêneros multimodais faculta ao aluno aprendizagens 

adquiridas na experiência pessoal e profissional por meio de ensino não formal, diversificando 

e flexibilizando o currículo, ao recorrer aos mais novos instrumentos presentes nas interações 

sociais da contemporaneidade.  
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2. HORIZONTE METODOLÓGICO 

 

 

Construir um projeto de intervenção se assemelha à preparação para uma obra de 

edificação: percorrendo vias, vai se sondando o terreno, marcando o perímetro, alocando 

materiais, convidando construtores, enfim, firmando uma base sólida, as fundações, até que se 

transforme um simples croqui em um projeto desejável e possível de ser real. Como todo 

―canteiro de obra‖ é um complexo dos mais diversos elementos, assim o cenário da pesquisa 

possibilita o envolvimento na complexidade do fenômeno para fazer uso de ―noções 

entrecruzadas‖ (BARBIER, 2007) como a escuta sensível, revendo durante todo o processo a 

possibilidade de mudanças e transformações. 

 

 

2.1 O PERCURSO DA OBRA 
 

A primeira via metodológica justifica-se na escolha por um estudo de caso baseado 

nos pressuposto de Peres e Santos (2005), pois o conhecimento está em constante processo de 

construção (a obra), o objeto envolve múltiplas dimensões e a realidade pode ser 

compreendida sob diversas óticas. E as etapas desse estudo da obra passam por uma pesquisa 

exploratória (o terreno) para uma definição dos focos da pesquisa através do estudo 

bibliográfico (as FUNDAmentaÇÕES); pela fase de coleta das informações (os materiais) 

para delimitação do estudo, através de análise de documentos e registro dos relatos pessoais 

(os sujeitos-edificadores), e da gravação de entrevistas semiestruturadas para traçar o perfil do 

sujeito, dada à relevância do conhecimento do contexto no qual será desenvolvido o trabalho. 

E, por último, passam pela fase de análise sistemática para uma compreensão dos dados que 

permeiam todos os capítulos com as impressões das experiências vivenciadas, compondo uma 

rede tecida pelas falas dos sujeitos, os quais resultam neste texto descritivo-narrativo que 

possibilitará novas pesquisas. 

Por se tratar de uma pesquisa, envolvendo um Programa de Política Pública, o estudo 

bibliográfico foi importante para situar historicamente as categorias mais relevantes sobre o 

PROEJA e ampliar a discussão teórica sobre o tema dos letramentos.  

O estudo bibliográfico foi desenvolvido a partir do levantamento de produções já 

existentes sobre o tema, pois tem como vantagem, ―[...] permitir a cobertura de uma gama de 

fenômenos muito mais ampla do que poderia pesquisar diretamente... e se torna muito 

importante quando o problema requer dados muito dispersos pelo espaço‖ (GIL, 2008, p. 65). 
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Além de proporcionar um confronto de informações, posiciona o pesquisador sobre o 

problema, contribui significativamente no percurso da investigação, permite o estudo sobre o 

tema - teorias e posições de outros autores – e a contextualização e atualização dos dados a 

serem investigados. 

Segundo Bassey (2003, apud ANDRÉ, 2013), são três os principais métodos de coleta 

de dados nos estudos de caso: ler documentos; observar eventos e prestar atenção no que 

acontece; e fazer perguntas e ouvir atentamente. Por isso, paralelamente ao estudo 

bibliográfico, são selecionados documentos legais - vinculados ao processo de implantação do 

PROEJA nos institutos – que, segundo Lakatos (1991), caracterizam-se como uma importante 

fonte primária. Faz se necessária uma análise e crítica dos conteúdos teóricos a respeito do 

tema PROEJA, partindo da investigação de documentos legais e institucionais, que 

fundamentam teoricamente o programa, como o Decreto de implantação do programa, o 

Documento Base (Doc Base), o PDI (Plano de Desenvolvimento Institucional), os editais do 

Processo Seletivo e a Organização Didática.  

Como pesquisadora, já inserida no lócus da pesquisa e implicada nela, não encontrei 

barreira no campo. Explorei alguns dados empíricos, em diferentes contextos e com uma 

abordagem qualitativa, por pretender a interpretação do universo dos sujeitos, em que se 

busca revelar os detalhes, as expressões e as ações através de múltiplos olhares, em si e no 

outro, sobretudo na ótica dos alunos.  

Para descrição e análise dos fatores de letramento dos alunos, foram utilizadas 

entrevistas semiestruturadas, orais e escritas, pois, segundo Lüdke (1986, p. 39), essa técnica 

dá liberdade ao entrevistador e possibilita surgir novos questionamentos, o que poderá 

ocasionar uma maior compreensão do objeto em questão: ―a grande vantagem da entrevista 

[...] é que ela permite a captação imediata e corrente da informação desejada praticamente 

com qualquer tipo de informante e sobre os mais variados tópicos‖. 

O roteiro das entrevistas (apêndices A e B) serviu como guia para não perder  

subtemas relevantes. Para os sujeitos alunos, as perguntas foram dispostas por blocos 

pertencentes a cada subtema, as quais pretendiam captar informações de forma descontraída, 

mas crescente: primeiro fazendo referência ao perfil do aluno; depois suas experiências nas 

aulas (os letramentos), as expectativas para o curso e, enfim, os sentidos da escola.  E para o 

sujeito professor, as perguntas mostravam pontos de intersecção, por se tratar do mesmo tema, 

porém focalizavam os desafios da escola, as perspectivas para o curso, alguns aspectos do 

currículo e os letramentos digitais dos alunos. Para os sujeitos coordenadores, de modo mais 

informal, o eixo de perguntas foi mais centrando na formação e no currículo do curso, 
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considerando mais sua visão pedagógica, uma vez que não poderiam responder acerca dos 

letramentos dos alunos por não estarem diretamente com eles em sala de aula. 

Apesar do registro de alguns dados numéricos, o procedimento metodológico adotado 

é predominantemente de caráter qualitativo. Segundo Minayo (2001) ―a diferença entre 

qualitativo-quantitativo é de natureza‖ e acrescenta: 

 

Enquanto cientistas sociais que trabalham com estatística apreendem dos 

fenômenos apenas a região visível, ecológica, morfológica e concreta, a 

abordagem qualitativa aprofunda-se no mundo dos significados das ações e 

relações humanas, um lado não perceptível em equações, média e estatística 

(MINAYO, 2001, p. 22). 

 

Para esta autora, os dados quantitativos e qualitativos se complementam dentro de uma 

pesquisa e acrescenta que, na relação entre sujeito-objeto, os pesquisadores trabalham com 

valores, motivações e crenças que não podem ser reduzidos às questões quantitativas, pois 

respondem a questões muito particulares. 

Compondo a fase exploratória, foram várias atividades ligadas às Disciplinas do 

Mestrado Profissional em Educação: Currículo, Linguagens e Inovações Pedagógicas 

(MPED/UFBA) que serviram como diagnóstico do campo e sondagem do público a ser 

pesquisado. O evento Conversando sobre a Rede (Figura 1), requisito da Disciplina Oficina 

II: Compreendendo Espaços Específicos da Rede, ocorrido na praça do Campus Petrolina, 

propunha mostrar à comunidade (alunos, professores e administrativos) algumas ações da 

pesquisa em curso.  

 

FIGURA 1- LOGOTIPO DO EVENTO  

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ASCOM IF Sertão-PE, 2018. 

As ações foram realizadas de forma colaborativa entre os demais pesquisadores desta 

unidade de ensino e envolvia sete dos seus respectivos temas dos projetos de intervenção. 

Com a intenção de conhecer o campo e seus sujeitos e sondar alguns letramentos, 
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apresentamos diversas ações simultâneas envolvendo o público PROEJA nos seus três cursos.  

A princípio, como chamariz para que se respondessem voluntariamente as perguntas prévias 

da pesquisa, foi exposto um ―Jogo de Tabuleiro‖ (Foto 1).  Como uma forma de estimular o 

interesse dos alunos, houve diversos brindes para quem participassem, respondendo perguntas 

sobre o Curso e a Instituição, permitindo que alunos interagissem com os demais das 

diferentes modalidades e com os professores.  A foto mostra a interatividade com os ‗filhos do 

PROEJA‘: crianças que saíam da escola municipal vizinha, às 17h30min, e vinham, todos os 

dias, aguardar suas mães chegarem do trabalho para as aulas no IF, até retornarem pra suas 

casas, somente às 22 horas, após um dia de ausências. 

 

FOTO  1- JOGO DE TABULEIRO 

  
 

FONTE: Foto feita pela autora, 2018. 

 

Um ‗Cardápio de Pesquisa‘, na mesa do lanche ‗café-com-rapadura‘, dispôs de 

perguntas prévias para professores e alunos, no qual ficou evidente a necessidade de mais 

atividades participativas. Paralelamente a todas as atividades, ficava o ‗Poço dos Desejos‘ 

(estrategicamente, próximo da entrada e da fila da merenda), no qual os alunos escreviam seus 

desejos sobre o curso nas ‗moedas do PROEJA que eu quero‘ (Foto 2). As respostas mais 

frequentes foram: ―que haja mais inclusão‖, ―concluir o curso mais capacitados‖ e ―mais uso 

das tecnologias‖. Ficou patente, nos diálogos entre as atividades, o desejo dos participantes 

que houvesse mais ―atividades como estas‖, referindo-se ao evento animado ao som de 

sanfona. Todas estas atividades de pesquisa ajudaram a definir a linha de estudo, a delimitar o 

tema e a amostra dos sujeitos.  
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FOTO  2 - MOEDAS DO POÇO DOS DESEJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

                                                   

                                       

                                            
 

FONTE: Foto feita pela autora, 2018. 
 

 

2.2 O CANTEIRO DA OBRA 
 

Nas Edificações, é muito comum o termo in loco referindo-se a todo material 

concretado e produzido no próprio canteiro. Como numa obra é tão necessária a localização 

do terreno, aqui também se procura definir o lócus da pesquisa como o contexto em que ela se 

desenvolve.  A primeira locação necessária é sobre a recente expansão desta Instituição de 

Ensino Profissionalizante que, numa visão macro, contempla atualmente uma Reitoria e sete 

Campi, abrangendo seis cidades e mais alguns Centros de Referência. O IF Sertão Petrolina-

PE oferta Ensino de Pós-Graduação, Licenciaturas, Tecnológico e diversos Cursos Técnicos 

nas modalidades: Médio Integrado, Subsequente, EaD, PRONATEC e PROEJA, além de 

cursos FIC e de Extensão.  

A modalidade EJA ocupa este cenário desde que o Programa foi implantado em 2006, 

partindo de uma escola de reconhecida tradição na oferta qualificada de formação 

profissional, por ter sido a primeira Escola Técnica do interior do Estado, há 35 anos. 

Atualmente, o PROEJA abrange, além dos cursos de Informática e Eletrotécnica, o seu maior 

público nas turmas de Edificações, devido à grande procura impulsionada pela expansão da 

construção civil. Através do site da instituição e de alguns documentos das coordenações, 

passamos a trabalhar com uma produção de dados nos II, V e VII períodos do PROEJA EDIF, 

num total de 11, 15 e 17 alunos respectivamente, buscando avaliar a aplicação dos letramentos 

na aquisição da aprendizagem.  

Começando por justificar que há grande demanda para a modalidade EJA: os dados do 

último censo do IBGE (Figura 2) confirmam que Petrolina possui 55.138 alunos matriculados 

no Ensino Fundamental, mas somente 17.297 no EM, demonstrando um quantitativo de 

37.841 alunos que ficam fora da escola. Tornando-se, com seus pré-requisitos (idade e tempo 
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de escolarização), candidatos à inserção no PROEJA. Neste Instituto, conforme a Comissão 

Permanente de Processo Seletivo (CPPS), o quantitativo de 423 inscritos no Exame de 

Seleção (2017.1) tem confirmado a grande busca por esta modalidade, sendo a maior procura 

para o Curso de Edificações com 156 inscritos para 35 vagas, mesmo na 2ª entrada.  

 

FIGURA 2- PANORAMA DE MATRÍCULAS/ENSINO - PETROLINA-PE. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: IBGE, 2018. 

 

Embora não seja o foco desta pesquisa, dados sobre evasão ajudam a compreender os 

sujeitos da pesquisa. Um dos fatores mais agravantes do quadro de evasão no PROEJA é o 

alto índice de reprovação, pois embora o aluno não fique retido e avance para o próximo 

período, ele não consegue acompanhar os conteúdos das disciplinas. Apesar dos esforços 

empreendidos em busca de êxito desse público, a pesquisa mostra que os estudantes têm 

dificuldades de conciliar trabalho e estudo, por sua própria condição social e, os que mostram 

resiliência frente às dificuldades encontradas fora do espaço escolar, ainda assim, enfrentam 

uma estrutura rígida e escola conservadora. Por isso, nem sempre o aluno se reconhece como 

parte dessa instituição, ocupando um lugar indefinido.   

O pedagogo responsável pelo PROEJA expressa nessa fala o que tem constatado nos 

relatórios: ―Se pegarmos os matriculados dos cursos de 2006 (ano em que foi implantado o 

PROEJA), vemos que até agora só tem apenas 5,08% de aprovação. É uma coisa gritante‖ 

(CPN, relato oral, 2018). Sabemos que a evasão é histórica e carrega dívida social que se 

precisa combater. O aluno evade diante de uma educação distanciada de sua realidade, que 

não faz sentido, por muitas vezes, não ser contextualizada. Neste cenário de diversos cursos 

profissionalizantes, este Campus atende a diversas faixas etárias, é o lócus do encontro de 

identidades diversas, onde os alunos-PROEJA passam a ser sujeitos sob o olhar desta 
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pesquisa, pois quando adentram esses espaços, sentem que a relação com a escola mudou, por 

serem advindos de escolas de realidade diferente.   

Também a Comissão de Evasão (BRASIL, 2014) pesquisou 488 alunos deste Campus, 

incluindo 94 (23,67%) dos Técnicos em Edificações, e constatou diversas causas iminentes da 

evasão. Os dados revelaram que 42% dos alunos já pensaram em desistir, considerando 

fatores individuais, internos e externos. No diagnóstico das disciplinas que têm mais 

dificuldade, 12% atribuíram à Língua Portuguesa e, com relação à relevância das atividades 

extracurriculares para a formação dos alunos, 76% declararam nunca ter participado. 

Nas turmas de PROEJA EDIF, há uma diferença perceptível entre o quantitativo de 

alunos matriculados e os que frequentam a sala de aula. Conforme dados do SAGE - Sistema 

de Apoio à Gestão Educacional (Figura 5), foram matriculados 102 alunos no semestre letivo 

2017.1, que formariam três turmas do curso PROEJA EDIF. Com estas respectivas idades, 

demonstra-se uma juvenização do PROEJA, destacados entre 18 a 25 anos (Gráfico 1).  

 

 GRÁFICO  1- IDADE POR TURMA  
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FONTE: A autora, 2017. 

 

Após estes 12 anos de implantação, isto é um indicativo que muitos jovens procuram o 

curso como um meio de profissionalização mais rápida, até mesmo porque alguns declaram já 

ter estudado em alguma série do EM e haver migrado para o PROEJA devido às facilidades 

de acesso em um exame de seleção, se não justo, pelo menos mais adequado. Atualmente, as 

listas de frequência indicam um total de apenas 43 alunos, mesmo incluindo os matriculados 

retardatários (que ficaram retidos em alguma(s) disciplina(s), ocupando turmas extras) e os 

volantes, perfazendo um total de 59 (57,84%) evadidos.  

Cabe observar que, dos 35 alunos que formavam a turma e estavam presentes na aula 

inaugural, apenas 15 alunos constam na lista de frequência do II PROEJA EDIF (2017.1), 

iniciado em maio, sendo que 01 ―paga disciplina‖, foi retido no semestre anterior e 21 

desistiram logo no 1º período do curso. Conforme dados de matrícula e de conclusão de curso 
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do Serviço de Controle Acadêmico, nestes 12 anos (2006-2018) de implantação do PROEJA, 

somente 34 alunos receberam certificados do curso, dado alarmante que nem sequer significa 

garantia de empregabilidade.  

O PROEJA EDIF é noturno, seu público é homogêneo, pois a maioria vem da periferia 

da cidade de Petrolina (Figura 3) dos bairros vizinhos: João de Deus, Cosme e Damião, 

Jardim São Paulo e Cacheado. Alguns destes alunos são oriundos de área de invasão ou 

moram distante da escola por terem recebido casa do Programa Minha Casa Minha Vida, fator 

que agravou o baixo índice de frequência, somado à dificuldade de transporte (BRASIL, 

2014). Muitos vêm a pé para a escola ou, se moram no extremo da cidade, pegam dois ônibus 

para chegar, quando não vêm direto do trabalho. 

 

FIGURA 3- MAPA DO ENTORNO DO IF SERTÃO - CAMPUS PETROLINA 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Google Maps, 2018. 

 

 

 Segundo dados extraídos do Questionário Socioeconômico (SAGE, 2017), a maioria 

(67,8%) dos alunos matriculados no Curso PROEJA EDIF declarou que não possui vínculo 

empregatício (Gráfico 2). Muitos são prestadores de serviços na Agricultura Irrigada e 

Construção Civil ou em atividades informais diversas, incluindo serviço doméstico e vendas 

ambulantes. As informações sobre as ocupações contemplam todos os alunos que se 

matricularam para as turmas atuais, embora as entrevistas revelem que a maioria está 

desempregada ou faz serviço informal.  
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GRÁFICO  2 - ÁREA DE OCUPAÇÃO/PROFISSÃO 
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FONTE: A autora, 2017. 

 

Percebe-se uma formação de grupos distintos pela faixa etária e aspecto social, o que 

leva os alunos a não interagirem com os demais de outros cursos. Geralmente, chegam 

atrasados, passam pelo pátio apenas para pegar a merenda escolar e se mantêm na sala de 

aula.  Esta modalidade de curso possui muitas fragilidades, pois sua implantação tomou como 

base os cursos já existentes e a grade curricular foi uma adaptação do Ensino Médio Integrado 

(EMI). Por isso persiste a dificuldade em entender que ―o perfil do aluno mudou e, por isso, 

ele não é compreendido‖ (UCHOA, 2015, p. 124).  

A respeito das desistências de curso, o PROEJA tornou-se o ‗calcanhar de Aquiles‘ do 

IF, enquanto lideranças se preocupam com altos índices que geram menos incentivos, desvia-

se a atenção da aprendizagem efetiva de elevação da escolaridade e profissionalização aos 

que, de alguma forma, tiveram seu direito à educação, interrompido.  Isto revela discrepância 

entre o discurso instituído - que funciona como uma fachada de vidros espelhados vista ao 

longe - e o real concreto, em que se apresentam muitas fissuras. Aproveitando esse 

descompasso, a evasão tem colocado em risco ‗o ideal‘ da Educação para Todos, configurado 

na Conferência Mundial (UNICEF, 1990), ocorrida em Jomtiem, Tailândia, que estabelece 

como chegar aos seus diversos objetivos. Em relação aos jovens e adultos, propõe-se 

―universalizar a educação e promover a equidade‖ (Art. 3) e ―concentrar a atenção na 

aprendizagem‖ (Art. 4).  

Não basta, então, garantir o acesso, mas uma aprendizagem efetiva. Entende-se que o 

aluno não pode desistir, por não encontrar na escola as condições para sua aprendizagem. Se 

já passou anos sem vir à escola e tem a oportunidade de retornar com este programa, ele 

precisa encontrar em ―seu lugar‖ condições que o acolham. Considerando que muitos alunos 

do PROEJA já possuem o EM; conforme a CPPS, fica menos evidente a necessidade de 

escolarização, porém a busca por profissionalização está latente entre os mesmos. A única 
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exigência para o acesso em curso PROEJA é que se tenha 18 anos, embora seu público alvo 

seja os egressos do Ensino Fundamental.  

O sistema de seleção para ingresso nos cursos é diferenciado das demais modalidades: 

uma entrevista ou redação e por último, avaliações com 20 questões das disciplinas Língua 

Portuguesa e Matemática.  Este modo diferenciado de avaliar tem garantido o acesso do aluno 

EJA, mesmo que não seja dos concluintes do 9º ano, conforme o Decreto de implantação 

determina (BRASIL, 2006), porém, não garante sua permanência, pois, ao saber que o curso 

tem longa duração (quatro anos, e não apenas dois como no subsequente), desiste de 

continuar. 

A EJA tem história marcada pela desigualdade social, por ser modalidade educativa 

para as camadas de baixa renda, que tiveram negado seu direito à educação e reflete a 

desigualdade social. Surgiu pelas exigências de mão de obra industrial, não como direito do 

cidadão. E no PROEJA estão os excluídos, de vulnerabilidade social, que historicamente são 

subempregados. As informações disponibilizadas pelo SAGE (2017) permitem ver que, dos 

102 alunos (as) matriculados (a)s no PROEJA EDIF, a maioria se autodeclarou negro (a) (46) 

e pardo (a) (40) e do total de 43 frequentes, apenas 16 são do sexo feminino, revelando maior 

identificação do público masculino com profissão na área de Construção Civil. 

 

 

2.3 OS SUJEITOS EDIFICADORES 
 

Há uma tendência que torna o público do PROEJA cada vez mais jovem, fugindo 

daquela idealização de uma sala cheia de idosos. Isso ocorre em função da dinâmica escolar 

brasileira e das pressões oriundas do mundo do trabalho. Outro fator marcante é o fato de sua 

escolarização anterior também ter sido em sala de educação de jovens e adultos. Num eco, 

marco a frase ‗PROEJA que já veio do EJA‘ como um mecanismo de aceleração dos estudos, 

pois, dos alunos entrevistados, a maioria tem este perfil: vieram do Pro-Jovem Urbano, do 

Travessia (programa de aceleração do Estado) e/ou do antigo Supletivo. É neste PROEJA que 

convivem múltiplos sentidos, ou seja, suas experiências de mundo são eivadas de muitas 

visões e discursos de várias origens que, pelo diálogo, se fundem no social diversificado.  

Portanto, não se pretende julgar suas falas, nem compará-los entre si, mas apenas reter o que 

for esclarecedor para a temática dos letramentos e favorecer o projeto de intervenção. 

Diante disso, para focar melhor no tema dos Letramentos, foi dado um zoom como são 

mostradas as plantas em escalas: primeiro a cidade – depois o loteamento – o terreno – até 

focar na casa e seus compartimentos. Assim, foi feito o recorte para uma visão melhor desta 
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obra: o IF Sertão – o Campus Petrolina - os três cursos do PROEJA (Eletrotécnica, 

Informática e Edificações) – o PROEJA EDIF – e alguns sujeitos. Estes sujeitos participam 

diariamente de uma coletividade, por isso foram escolhidos para comporem uma amostra da 

pesquisa, como a parte que forma um todo. Não pretendo, com a coleta das informações, fazer 

retrospectiva histórica com relatos dos sujeitos-alunos do PROEJA EDIF, ao contrário, é 

intencional o tom de projeção com enfoque no objeto da pesquisa.  Por isso, a necessidade de 

seleção de alguns sujeitos, valorizando principalmente as falas dos alunos. Na coleta dos 

relatos orais, tentou-se uma amostra balanceada (04 alunos, 04 professores e 02 

coordenadores), quando foram incluídos diferentes gêneros, idades, ocupações. No caso dos 

professores, ainda mixada entre a área comum e técnica. 

Os sujeitos estudantes são pertencentes às três turmas (II, IV e VII EDIF) com as mais 

diversas motivações e/ou circunstâncias ao estarem cursando o PROEJA, tais: estuda para 

acompanhar seu filho especial; está grávida e mora longe, mas nem por isso desistiu; passou 

43 anos sem estudar; estuda na mesma sala que seu esposo; ou  saiu de um centro de 

recuperação e vê o PROEJA como ―um renascimento‖ 

Os sujeitos professores são licenciados ou bacharéis, com pouca ou vasta experiência 

em turmas de EJA, efetivos ou substitutos, doutores ou não. Os entrevistados da Área Técnica 

(AT) são, na maioria, arquitetos, engenheiros civis e agrônomos. Os da Área Propedêutica 

(AP) são professores das disciplinas da base comum do EM. Independente da disciplina, eles 

serão identificados somente por suas respectivas áreas de atuação: LCT (Linguagens, Códigos 

e suas Tecnologias)  equivalente ora à Língua Portuguesa, à Informática ou ao Desenho; CHT 

(Ciências Humanas e suas Tecnologias); e, CNT (Ciências da Natureza e suas Tecnologias). 

Dentro da perspectiva de integração, os professores que atuam no Programa têm um papel 

fundamental no trato com as especificidades da formação dos sujeitos jovens e adultos. 

Porém, no geral, ficou evidente que eles não possuem formação voltada para a EJA e que a 

maioria dos professores entrevistados da base comum tem pouco vínculo com o curso, pelo 

tempo em que lecionam nesta modalidade, também porque estão na condição de substitutos 

ou cedidos em cooperação técnica.  

Os sujeitos coordenadores são da área técnica (CTE) ou com formação pedagógica 

(CPN), que estão no IF desde a implantação do PROEJA ou não. Nenhuma dificuldade em 

localizar e agendar um horário com os coordenadores, que também se encontravam nas suas 

respectivas salas. Os professores, pois, da AP ficam na sala dos professores e os da AT, na 

Coordenação Civil.  
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Apenas os sujeitos estudantes apresentavam dificuldade de agendar um horário para as 

entrevistas. Embora conste no horário escolar o ínterim das 18:00 às 19:00 horas como 

intervalo, não foi possível entrevista devido ao momento ser reservado para merenda escolar; 

e, até mesmo, porque a maioria não consegue chegar neste tempo. Por se tratar de entrevista 

individual, não foram entrevistados nas salas de aula, mas em locais diferenciados, sempre 

durante aulas vagas, como na quadra, enquanto alguns treinavam para os jogos interclasse ou 

após uma aula prática na construção do Teatro da própria escola e, também, nos bancos das 

passarelas e praças. 

É possível definir o perfil do sujeito estudante, além das mostras de entrevistados, pelo 

questionário socioeconômico realizado no momento da matrícula e pela constante busca pelos 

auxílios transporte, alimentação e moradia em que são avaliados, entre um público de baixa 

renda, que busca o Setor Social da escola. Apesar de conhecidos como jovens e adultos 

trabalhadores, o que apenas está patente para eles é a necessidade de tornar o trabalho uma 

categoria central, no sentido de tornar possível uma mediação entre o saber experiencial 

(LARROSA, 2002) e o conhecimento científico. 

Alguns alunos declararam possuir algum curso FIC, dando a entender que não 

significou muito esta formação aligeirada, por isso viram no PROEJA uma possibilidade de 

empregabilidade. Porém, mesmo na condição de trabalhadores, se percebe que revelam 

insegurança dada à própria baixa escolaridade.  

 A maioria desempregados, enquanto buscam um novo emprego, fazem alguns serviços 

informais, mas mostram-se mesmo confiantes por estarem na escola e renovados na chance 

que um Curso de Formação Profissional venha lhes oferecer. Percebe-se que esta perspectiva 

instrumentalista da educação lhes está inculcada: como um processo resultado de um conjunto 

de habilidades intelectuais, manuais e comportamentais capazes de garantir emprego.  

Enfim, para chegar a uma compreensão da realidade do contexto IF Sertão, as falas 

dos sujeitos têm papel preponderante neste estudo. Embora houvesse acordado que, nos 

recortes na transcrição das entrevistas, os alunos seriam identificados por um pseudônimo, 

percebi que se autodenominaram no diminutivo ou por traços marcantes que poderiam, 

mesmo assim, caracterizá-los. Por isso, preferi usar as letras iniciais dos nomes principais, 

formando uma sigla de três letras, seguida do ano da entrevista. 
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3. ENSINO PROFISSIONAL E EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

 

Entramos em campo! E, neste vasto canteiro de Edificações, as fundamentações - base 

de sustentação desta obra - são postas, mas para dar concretude (do real) serão permeadas 

pelas alocações de dados feitas em todo o trajeto.  E, nesta realidade, apesar de alguns 

entrevistados conduzirem suas respostas para um tom de ‗depoimento‘, não é nosso enfoque, 

por isso, devido a nuance dialógica deste estudo, evitamos termos como ‗processo 

investigativo‘, ‗testemunho‘ ou mesmo ‗conclusão‘ na indicação das falas. 

Neste capítulo, também não se pretende um enfoque histórico-retrospectivo destes 109 

anos do Ensino Profissional no Brasil, desde que foi implantada, a primeira instituição de 

ensino tida como profissional, pela nítida intenção de suprir a mão-de-obra das indústrias, 

conforme deixa inferir o Parecer CNE/CEB Nº 16/99 nas suas DCNs para a Educação 

Profissional de Nível Técnico.  

Porém, paralelamente, já vemos que a EJA tem ampla discussão política e de reflexão 

pedagógica, também necessariamente, considerada como parte integrante da história da 

educação em nosso país. E, quando se trata de EJA Integrada ao Ensino Médio (EM), ela 

surge inevitavelmente marcada por toda esta tradição da educação profissional e desafia os 

esforços para a democratização do acesso ao conhecimento. Já nesta pesquisa, como a 

estrutura de uma edificação, o EPT (Ensino Profissional Técnico) é tomado como o todo. E a 

EJA, no contexto deste estudo, como parte, muitas vezes seccionada para melhor 

detalhamento, através das visualizações dadas pelos sujeitos (coordenadores, professores e 

alunos), que permeiam as teorizações para a compreensão de que compõem não um concreto 

impermeável em meio à rigidez de suas malhas, mas um amálgama, resultante de forças 

convergentes em seu interior.  

E, embora nossa intenção seja de prospecção pelo ―PROEJA que se quer‖, para 

conhecer o contexto em que surgiu este programa, precisa-se brevemente compreender que o 

Ensino Profissional é marcado por estigmas históricos, devido a sua trajetória excludente 

desde que surgiu. E, até os dias atuais, quando se intenciona a formação de ‗mão-de-obra‘ 

voltada para a demanda de um mercado de trabalho, termo que adquire a conotação de força 

laboral, aquilo que dá ocupação e, principalmente, com caráter assistencialista, pelo público a 

que era direcionado.   

Desde a segunda metade do século XIX, várias sociedades civis foram criadas para dar 

iniciação ao serviço industrial, oferecendo ―instrução teórica e prática‖ (Parecer CNE Nº 
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16/99, p. 6), porém, não se tinha preocupações humanísticas, nem estéticas, mas apenas em 

articular o ensino das ciências aos ofícios da época. E, como um reflexo dessa época, ainda se 

percebe, nos relatos dos sujeitos nas entrevistas, discursos similares constantemente eivados 

de termos como ‗prática‘ com nítida referência a uma ação associada a uma ―qualificação‖ 

para o trabalho que ―agrega valores‖, mais no sentido econômico que ético da palavra. Assim, 

com a ―remodelagem do ensino Profissional Técnico‖, a partir da necessidade de suprir a 

demanda de trabalhadores gerada pelo rápido crescimento econômico, a proposta era que se 

atendesse ‗a todos‘ e, assim, faz surgir uma expansão na formação para o exercício de uma 

profissão.   

A partir dessa demanda histórica crescente de mão de obra, foram criadas as Escolas 

Técnicas Federais e, na promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB/61), foi 

consolidado o Ensino Profissional e destituindo do estigma de ‗aprendizagem para os pobres‘. 

Equiparou-se o ensino profissional ao acadêmico, ou seja, todos os ramos e modalidades de 

ensino passaram a ser equivalentes, para fins de continuidade de estudos em níveis 

subsequentes. Se, antes, a intenção era acabar a velha dualidade entre ensino para as elites 

condutoras do país e o ensino para os pobres; hoje este IF abriga além do Ensino Médio 

Integrado (EMI), cursos superiores e o PROEJA, buscando manter o acesso através de exames 

de seleção, adequados para cada modalidade de ensino. 

Ainda, com um zoom de ampliação no contexto histórico do EPT, vê-se que o ministro 

Capanema (1941), em um dos seus discursos, já sinalizava para o perigo do tecnicismo no 

ensino profissional, com uma perspectiva de primar pela formação técnica e descuidar da 

formação humana: 

 

É necessário que a educação industrial não se preocupe apenas em preparar o 

lado técnico do trabalhador, mas, também, o seu lado humano, isto é, o seu 

lado espiritual, o seu lado moral, [...] o principal critério da formação do 

trabalhador nacional tem que ser precisamente este – o de atingir, a um 

tempo, a sua preparação técnica e a sua formação humana (OLIVEIRA, 

2012, p. 3). 

 

  

3.1 O TRABALHO COMO PRINCÍPIO INTEGRADOR 

 

Ao se referir às décadas de 80-90 - período de implantação da ETFPE, que deu origem 

ao IF Sertão - coexistiam, na época, duas visões de educação: uma, cuja meta era a 

democracia e as oportunidades sociais; outra, que privilegiava a preparação das pessoas para o 
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mundo do trabalho, numa perspectiva individualista, para adequação a demandas econômicas. 

Porém, conforme comenta Evangelista & Seki (2017, p. 7), a primeira visão foi preterida em 

relação à segunda, devido às pressões externas a que as escolas estão sujeitas: o impacto do 

neoliberalismo derrubou as aspirações por uma educação focada no ser humano e no seu 

desenvolvimento e ―impôs a hegemonia da educação pragmática utilitarista por meio de 

políticas imediatistas de formação de sujeitos, centrada na rentabilidade econômica‖.  

 Retomando essa visão social, Scopel (2012) defende que a preparação para o 

trabalho, na perspectiva da formação humana e profissional, deve ser central no currículo  do 

PROEJA, considerando as especificidades dos sujeitos, ou seja, sua característica fundamental 

de serem estudantes/ trabalhadores. Dessa forma, a categoria trabalho deve ser compreendida 

como ―horizonte de formação integral (omnilateral) dos cidadãos e cidadãs na produção de 

sua existência‖, no processo de transformação do seu meio e humanização do próprio ser 

humano, ―superando o reducionismo que se convencionou chamar mercado de trabalho‖ 

(SCOPEL, 2012, p. 159). 

 Ciavatta (2008, p. 2) reforça que a educação básica integrada à profissional apresenta 

descompassos e ―caminhou na direção contrária aos objetivos da formação humana ao buscar 

atender às exigências dos processos produtivos‖, induzindo a uma formação acelerada de 

modo que as disciplinas da formação profissional fossem separadas dos fundamentos 

científico-tecnológicos e histórico-sociais.  Esta visão dual, distinta e marcadamente 

polarizada, geralmente, vem inculcada nos alunos que ainda não trabalham na área do curso.  

É possível, e necessário, assumir uma educação humanizada que, segundo Oliveira 

(2012), se dará a partir do momento em que ―cada indivíduo consiga se conscientizar de sua 

capacidade de atuar e modificar sua própria realidade e, não apenas, qualificar-se 

temporariamente para o mercado de trabalho‖. Do contrário, qualquer trabalho voltado apenas 

para a inserção do indivíduo neste mercado será efêmero, pois ―com a globalização, as 

mudanças capitalistas e mercadológicas acontecem simultaneamente à ação humana‖ 

(OLIVEIRA, 2012, p. 190). 

O IF promove essa oferta e, assim, dá condições de acesso a uma população que ainda 

está à margem de políticas públicas educacionais, tais como os habitantes do entorno da 

escola, alguns beneficiários do Programa Minha Casa Minha Vida, estudantes que não 

tiveram condições de se formar tecnicamente para atuarem na perspectiva do mundo do 

trabalho, nesse sentido,  
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a formação humana, que entre outros aspectos considera o mundo do 

trabalho, [...] impõe produzir um arcabouço reflexivo que não atrele 

mecanicamente educação-economia, mas que expresse uma política pública 

de educação profissional, integrada com a educação básica para Jovens e 

Adultos como direito, em um projeto nacional de desenvolvimento soberano, 

frente aos desafios de inclusão social e da globalização econômica 

(BRASIL, 2007, p. 14). 
 

A proposta idealizada para o PROEJA ainda não se concretizou, pois o processo de 

implantação do programa se deu pela justaposição (adaptação) da EJA ao curso integrado de 

Edificações já existente, o qual oferece um ensino voltado para alunos que querem ingressar 

no curso superior. Mas, dentro da perspectiva do programa, o principal objetivo de qualquer 

disciplina deve ser a reflexão sobre sua sociedade e ampliação de visão  do mundo, pois  

 
a construção de um processo formativo que tenha como fundamento a 

integração da EJA/EP coloca-se como uma necessidade mais que urgente se 

queremos formar e não adestrar os sujeitos jovens e adultos trabalhadores, 

formação essa que contribua para que os mesmos possam ter o direito a 

desenvolver todas as suas dimensões e potencialidades humanas 

(OLIVEIRA, 2012, p. 162). 
  

A institucionalização do PROEJA trata do reconhecimento de que esses sujeitos são 

trabalhadores - projetados no mundo do trabalho sem um saber profissional – e possuem ―o 

direito de ter uma formação que relacione seus saberes construídos na prática social e cultural 

como os saberes mais diretamente vinculados a uma atividade produtiva‖ (FERREIRA, 2012, 

p. 115). Para a autora, o PROEJA se insere na luta para que a formação humana não seja 

subordinada às leis do mercado, pois se entende que ―os conteúdos considerados gerais são 

profissionalizantes, isto porque uma sólida formação geral tem sido reconhecida como um 

requisito de qualificação profissional no atual mundo do trabalho (idem, p. 115)‖.  

Santos (2010, p. 120) aponta quais são as lições básicas para o PROEJA: um curso 

inédito para um público inédito; a implementação imposta para parceiros tradicionais (os já 

existentes CEFETs); a formação continuada dos seus profissionais; a conformação de uma 

desordem escolar, (ao fazer-se implantar no meio do ano e no noturno); pelo caráter aleatório 

dos seus resultados, quando ainda não se tem parâmetros de comparação e, principalmente, 

pela existência de um currículo integrado, quando ocorre a ―fagocitose‖ da Educação Geral 

com a Educação Profissional, em que uma potencializa a outra, explicitado no 

reconhecimento de que: ―o PROEJA não é um currículo de EJA, tampouco um currículo de 

Educação Profissional, mas um currículo voltado para pessoas que trabalham, ou que querem 



29 
 

trabalhar, e não há possibilidade de acesso e permanência na escola regular‖ (SANTOS, 2008, 

p. 13). 

Teorizar a relação da EJA com a educação profissional é fundamental para a superação 

do preconceito com esta modalidade e da dualidade que tem caracterizado a história da 

educação. Nóvoa (2002) destaca que a interlocução entre os diversos segmentos que 

compõem o espaço escolar possibilita a troca de experiência e a partilha de saberes.  

Enquanto base da educação, o trabalho na escola deve, conforme destaca Pistrak 

(2000, p. 10), estar ligado à produção real, a uma atividade socialmente útil, como ―resultado  

da prática pedagógica, da sistematização de uma experiência concreta‖, ou seja, um trabalho 

pedagógico eficaz, que possa contribuir efetivamente para a superação das dificuldades 

apresentadas pelos alunos. O primeiro ganho significativo que esse diálogo tem proporcionado 

aos sujeitos que atuam no PROEJA, consiste na compreensão sobre as especificidades da EJA 

enquanto modalidade da educação básica  e na necessária relação dessa modalidade com a 

educação profissional. 

O estudo permitiu ver que muitos dos ingressantes no PROEJA já haviam concluído o 

EM ou cursavam umas das séries, quando interromperam para vir estudar um ―curso técnico 

no IF‖. A presença destes estudantes - que retornam às salas de aula do PROEJA em busca da 

formação técnica - indica sua preocupação com a aquisição de emprego, dada à exigência de 

qualificação profissional de um mercado de trabalho competitivo. Porém, esta professora 

reforça que, ―além de quererem a profissionalização, eles também ‗precisam‘ da 

escolarização, porque é um EM que estão fazendo‖ (LCT1, relato oral, 2018). Assim, em sua 

disciplina, tenta motivá-los, ao constatar que ―muitos perdem a noção de que o ensino técnico 

compreende também as disciplinas do EM e, muitos deles, vão perdendo o prazer pelo curso 

que desejavam fazer, imaginando que já iam direto pras aulas práticas‖. E acrescenta:  

 

Não gostam de ver os conteúdos da base geral, porque a grade do curso 

começa por aí, o que contribui pra que tire o estímulo de alguns como me 

relataram: ‗a gente vem pro curso, pensando vai estudar só o Técnico‘. Mas, 

quando chegam, se deparam com um currículo diferenciado.  Não acho que 

devem tirar as disciplinas propedêuticas. Ao contrário, fazer com que, de 

algum modo, consigam perceber a importância destas disciplinas (LCT1, 

relato oral, 2018)  

 

O PROEJA prevê, dentre suas ações, o desenvolvimento de referenciais teórico-

metodológicos, embasados na concepção de currículo integrado, conforme os princípios de 

formação do programa: ―na integração de trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e 
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cultura geral‖, dando a entender que este ensino pode ―contribuir para o enriquecimento 

cientifico, cultural, político e profissional das populações, pela indissociabilidade dessas 

dimensões no mundo real‖ (BRASIL, 2007, p. 28). Na ótica deste Coordenador da AT, os 

conteúdos do EM ―são integrados, sim‖, embora sempre tenha discutido ―pra integrar mais‖: 

 
 Mas há coisas que dificultam, porque a gente tem a Coordenação do curso 

com os professores da AT e, há do outro lado, uma Coordenação da AP 

abrangendo as disciplinas da área comum que atende também a outras 

modalidades. Temos lotado na Coordenação Técnica o professor de Física e 

o de Matemática, que a gente vai trocando algumas ideias e vai integrando. 

Mas, dada à situação dos alunos do PROEJA, (a integração) funciona bem, 

porque os professores abrem debate, discussão, Visita Técnica (CTE, relato 

oral, 2018) 

  

Este professor entende que ocorre uma integração com as Disciplinas Técnicas pelo 

diálogo que há com professores da área de ciências exatas, lotados na Coordenação Técnica, e 

considera um problema o fato de os demais professores da área comum não serem lotados na 

Coordenação Edificações, como específicos do PROEJA. Na verdade, ele acha que ocorre 

interdisciplinaridade apenas ao partilharem conteúdos de áreas afins. Porém, Oliveira (2012) 

reforça esta fala de modo diferente, ao colocar que os princípios: trabalho, ciência, cultura e 

tecnologia devem ser considerados sempre sob uma perspectiva dialógica, entendendo seu 

fundamental papel,  

 

Tanto para a compreensão não fragmentada desses quatro itens, quanto para 

colaborar com a formação integral do estudante. Portanto, podem contribuir 

par uma formação capaz de inserir o estudante do PROEJA no mundo do 

trabalho, mas, sobretudo, contribuir para uma formação para a cidadania. 

Além disso, permite que esse estudante lute por práticas democráticas no que 

diz respeito ao seu posicionamento nos meios sociais e aos processos de sua 

construção de reconhecimento, de forma autônoma e responsável 

(OLIVEIRA, 2012, p. 237). 

 

Ainda há uma visão de que a educação profissional existe para atender aos que não 

podem prosseguir nos estudos superiores, porém é rebatida por Ciavatta (2008, p. 14), ao 

afirmar: ―a lógica da produção é do tempo breve, dos interesses do mercado, e a lógica da 

educação é do tempo longo, da formação do ser humano‖. A autora cita uma necessária 

sintonia nesta modalidade de ensino, pois a ideia de formação integrada sugere ―superar o ser 

humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho entre a ação de executar e a 

ação de pensar, dirigir ou planejar‖. Também entende que, na formação humana, ―o que se 

busca é garantir ao jovem e adulto trabalhador o direito a uma formação completa para a 
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leitura do mundo e para a atuação como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente 

à sua sociedade política‖ (idem, p. 3). 

Se, por muito tempo, a forma de organização social estava em reservar a educação 

geral para as elites dirigentes e destinar a preparação para o trabalho aos desamparados, a 

ideia de integração entre formação geral e educação profissional tem origem recente, no 

primeiro projeto da LDB, em consonância com os princípios de educação da Constituinte de 

1988, na qual se buscava assegurar uma formação básica, que superasse a dualidade entre 

cultura geral e técnica e já pretendia superar a distinção entre trabalho manual e intelectual, 

entre instrução profissional e geral. 

 Não se pode negar que a escola busca a formação dos sujeitos para o mundo do 

trabalho. Porém, na perspectiva ressaltada por Lima Filho (2008), esta não deve ser reduzida a 

uma formação para profissões ou para práticas específicas, mas pode ser ampliada para atuar 

no ―processo de formação integral do ser humano, cidadão e trabalhador, direito social 

inalienável e base de autodeterminação do sujeito no contexto dos complexos processos 

produtivos que caracterizam as sociedades contemporâneas‖ (LIMA FILHO, 2008, p. 121). 

 Porém, os estudos analisam a existência de um predomínio da perspectiva 

instrumentalista, que tem a educação como potencializadora da capacidade de produtividade. 

Apresentando, assim, uma visão tecnicista da educação, vista apenas como fator de 

desenvolvimento econômico do país, em detrimento dos demais aspectos. Segundo a autora, 

―o processo educativo fica, então, reduzido à transmissão de um conjunto de habilidades 

intelectuais, manuais e comportamentais capazes de criar emprego‖ (OLIVEIRA, 2012, p. 

101), distinto de um ensino técnico profissional emancipador, em outras palavras, que difere 

um conhecimento instrumental destinado a produzir os bens e serviços daquele conhecimento 

especulativo, que produz o novo. 

Na perspectiva teórica do ―trabalho como princípio educativo‖, Ciavatta (2008, p. 2) 

destaca que o termo integrar abrange o sentido de completude, de compreensão da unidade no 

diverso, pois se trata de superar ―a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto 

operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese cientifico-

tecnológica e na sua apropriação histórico-social‖. Segundo a autora, o trabalho - na visão 

pedagógica e política - é visto no seu caráter ontológico e traz ao nível da consciência sua 

complexidade e riqueza como produção do conhecimento e da autonomia do sujeito, pois - na 

escola de EM - a perspectiva do trabalho não está, necessariamente, atrelada a uma 

profissionalização, mas a uma experiência escolar mesclada entre a teoria e a prática.  
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Assim, a educação escolar é capaz de ter um maior significado na vida dos jovens e 

adultos, que não seja o meramente funcionalista. Deve, segundo Saviani (2006, p. 3), ser visto 

como processo histórico, pois a essência do homem é o trabalho, ―produzida pelos próprios 

homens. A essência do homem é um feito humano. É um trabalho que se desenvolve, 

aprofunda e se complexifica ao longo do tempo‖. Dos muitos fatores favoráveis à produção 

coletiva do PROEJA, um deles é o resgate inovador do sentido de politecnia, defendida por 

Moll (2010) ao falar sobre a dupla função do EMI de preparar para a continuidade de estudos 

e, ao mesmo tempo, para o mundo do trabalho:  

 

A noção de politecnia postula que o processo de trabalho desenvolva, em 

uma unidade indissolúvel, os aspectos manuais e intelectuais. Um 

pressuposto é que o trabalho humano envolve conjuntamente o exercício das 

mãos e da mente. A separação dessas funções é produto históricos-social 

construído particularmente nas sociedades capitalistas. (MOLL, 2010, p. 

113). 

 

Até então, os estudos focavam a educação profissional de forma distinta da educação 

EJA, apesar de que a LDB/96 (Lei Darcy Ribeiro), já declarava: ―a educação de jovens e 

adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a educação profissional‖ (BRASIL, 1996, 

Art. 37). E nossa Constituição Federal, há duas décadas, já afirmava que a educação deve 

visar, também, a qualificação para o trabalho.  

E, até a implantação do PROEJA como uma Política Pública no Brasil, não se falava a 

nível nacional em EJA integrada à profissional, mas apenas em EJA, como ilustra o 

documento de uma das conferências da UNESCO, que  apenas ressaltava a importância da 

EJA como direito humano: A educação de adultos ―torna-se mais que um direito, é a chave 

para o século XXI, é tanto consequência do exercício da cidadania, como condição para uma 

plena participação na sociedade‖ (DECLARAÇÃO, 1997, p. 18). Esse documento embasa 

toda a argumentação em favor da educação de EJA, nas ―bases da democracia, da justiça e da 

igualdade‖, considerando todas as especificidades no campo da EJA e seu histórico bastante 

excludente, que por muitos anos reproduziu os ideais capitalistas de mão de obra barata para 

atender ao mercado profissional. 

 Libâneo (2017), ao comentar sobre a formação de professores para a EJA, no livro 

Leituras a Contrapelo, tece uma crítica em referir-se ao capitalismo neoliberal como uma 

lógica bem arquitetada, que coloca a educação como uma das condições necessárias para a 

―reprodução econômica e ideológica do capital‖. E que, para ser viabilizada dentro desses 

interesses, precisa se adequar: 
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à estratégia de aliviamento da pobreza e das desigualdades, já que estas 

podem se constituir em graves obstáculos à expansão do mercado 

globalizado. Desse modo, na estratégia de proteção social aos pobres, 

institui-se o ensino instrumental, utilitário, aligeirado, numa organização 

escolar baseada em formas de acolhimento e integração social visando 

abrandamento de conflitos. (apud EVANGELISTA; SEKI, 2017, p. 5) 

 

A iniciativa governamental sobre a EJA, a nível nacional, já visava responder às 

orientações emanadas das agências internacionais, como a UNESCO, com destacado valor na 

―universalização de uma educação elementar comum, como estratégia de desenvolvimento 

socioeconômico e manutenção da paz‖ (DI PIERRO, 2001, p. 61), deixando nítida a intenção 

de aplacar conflitos, quando se sabe que há desigualdades educativas a serem enfrentadas. 

Recentemente, com uma crítica contundente às intenções subjacentes nas políticas públicas, 

Ribeiro (2013) faz um levantamento das questões políticas de educação e traça uma rota em 

relação aos acordos envolvidos:  

  

cruzou documentos do Aparelho do Estado, movimentos e UNESCO, 

mostrando haver entre eles uma aliança cujo objetivo era educar 

adolescentes, jovens e adultos para o trabalho simples, articulada à ideologia 

da ineficiência pública e incentivam a parceria com Sistema S, Ação 

Educativa, Fóruns de EJA. (apud EVANGELISTA; SEKI, 2017, p. 14) 

 

Para Di Pierro (2001, p. 60), há um fortalecimento da EJA ante a necessidade de 

realizar uma ―educação crítica, voltada à transformação social e não apenas à adaptação da 

população a processos de modernização conduzidos por forças exógenas‖ e, também, de 

impulsionar uma mudança de paradigma: o diálogo como estruturante e o assentimento ―dos 

educandos adultos de seu papel de sujeitos de aprendizagem, de produção de cultura e de 

transformação do mundo‖.  

Segundo o parecer CEB nº 11 (BRASIL, 2000), a escola cumpre sua função 

reparadora ao garantir o acesso ao PROEJA e uma função equalizadora, afirmando o ―direito 

a uma escola de qualidade e o reconhecimento daquela igualdade ontológica de todo ser 

humano‖. Já na função qualificadora, a escola tem a tarefa de propiciar a todos (as) a 

atualização de conhecimentos por toda a vida. Nessa função, se vê o próprio sentido da EJA, 

ou seja, quando a escola tem como base o caráter incompleto do ser, cujo potencial de 

desenvolvimento e de adequação pode se atualizar dentro ou fora da escola. Mais do que 

nunca, essa função é um apelo para ―a educação permanente e criação de uma sociedade 
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educada para o universalismo, a solidariedade, a igualdade e a diversidade‖ (BRASIL, 2000, 

p. 7).   

As reflexões sobre a EJA, segundo Di Pierro (2001), transbordam a escolarização ao 

abarcar processos formativos diversos: qualificação profissional, formação política e questões 

culturais, que traspassam o espaço escolar.  Para ele, embora a EJA esteja num campo 

fronteiriço como uma educação marginal e secundária, que não desperta o interesse das 

políticas públicas e da reflexão pedagógica, ela também é terreno fértil para a inovação prática 

e teórica. E, acerca da escolarização de EJA, Fávero (2009) a destaca como um suporte à 

possibilidade de comunicação, locomoção, inserção social, exercício de liberdade e de 

cidadania das pessoas: 

 
 

Ela não tem fim em si mesma, afina-se a desejos dos indivíduos e sintoniza-

se a conjunturas sociais e históricas; conecta-se às demandas do mundo no 

qual as pessoas se inserem, um mundo fortemente marcado por relações de 

trabalho, das que precisa questionar, quanto as que têm possibilidade de 

construir (FÁVERO, 2009, p. 91). 

                                                                                                          

Compreender o sujeito EJA é, para Di Pierro (2001), considerar os requisitos 

formativos cada vez mais complexos ao exercício de uma cidadania plena; as exigências 

crescentes por qualificações de um mercado de trabalho excludente e seletivo; e, as demandas 

culturais peculiares a cada subgrupo, principalmente etário, ocupacional e socioeconômico. 

Para ele, a cidadania como conceito histórico abrange interpretações variáveis e diversas, mas 

quando aplicado à educação, ―privilegia a formação de sujeitos livres, autônomos, críticos, 

abertos à mudança, capazes de intervir em processos de produção cultural que tenham alcance 

político‖ (DI PIERRO, 2001, p. 74).  

O Decreto 5.478 (2005) de implantação do PROEJA, reflete uma conquista da 

sociedade civil que já sinalizava para uma concepção de ―formação profissional integrada à 

formação geral nos seus múltiplos aspectos: humanísticos e científico-tecnológicos‖ 

(FRIGOTTO, 2005, p. 26). Este mapa (Figura 4) procura mostrar a transformação do 

programa numa síntese do que se definia separadamente como a Educação Básica, a 

Educação Profissional e Técnica e a Educação de Jovens e Adultos, formando um complexo e 

indissociável PROEJA. 
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FIGURA 4 - MAPA CONCEITUAL DO PROGRAMA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

 

Fonte: Adaptado de PROEJA Linhares, 2010. 

 

Numa perspectiva crítica, Oliveira (2012, p. 109) destaca, no contexto social e político 

no qual o PROEJA está inserido, a dupla função social cumprida por este programa na 

contemporaneidade: ―podemos compreender o PROEJA como um programa criado no limite 

do desenvolvimento da cidadania na sociedade capitalista contemporânea e como uma política 

criada para cumprir uma dupla função: qualificação para o trabalho e promoção da justiça 

social‖. Porém, há de se atentar para uma ―ideia de inclusão‖, difundida no sistema 

hegemônico que é ambígua, segundo Bonilla (2011), pois considera os que não conseguiram 

alcançar um patamar de competitividade como uma peça favorável à engrenagem capitalista.  

Neste texto, Martins (1997) denuncia que a exclusão econômica é uma forma de 

inclusão no atual sistema, pois esta ‗falsa inclusão‘, na visão neoliberal, é a fatal necessidade 

de inserção num mundo globalizado, ou seja, a criação de um espaço na ótica econômica, que 

justifique o arranjo capitalista: 

 

O Capitalismo, na verdade desenraiza e brutaliza a todos, exclui a todos. Na 

sociedade capitalista essa é a regra estruturante: todos nós, em vários 

momentos de nossa vida, e de diferentes modos, dolorosos ou não, fomos 

desenraizados e excluídos. É própria dessa lógica de exclusão, a inclusão. A 

sociedade capitalista desenraiza, exclui, para incluir, incluir de outro modo, 

segundo suas próprias regras, segundo sua própria lógica (MARTINS, 1997, 

p. 32). 

 

O tratamento da exclusão é deslocado do campo da política e é inserido no campo da 

técnica, ao elegermos os especialistas para cada problema social e esvaziarmos o conflito 

presente em cada um deles. Então a exclusão passa de problema político à questão 

administrativa, medidas pela produtividade e eficácia das ações.  
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Apesar de todo contexto de uma ‗política de inclusão social‘, melhor focar no que a 

proposta do programa pretende possibilitar: acesso à educação geral e profissional na 

perspectiva de uma formação integral, cujo projeto pedagógico representa um avanço, ao 

proporcionar para o jovem e o adulto um currículo que se ocupe com a formação cidadã 

integrada à preparação para o emprego e que, na prática, as ações traduzam-se no 

imbricamento da teoria com a prática, numa perspectiva interdisciplinar.  

 

3.2 O PROEJA NO CONTEXTO DO IF SERTÃO-PE 

 

Ainda num corte seccional, vê-se que foi na perspectiva de ensino integrado que 

ocorreu o marco histórico nos Direitos Humanos em relação à Educação: é instituída pela 

primeira vez a EJA integrada à educação profissional, quando o Governo Federal, através do 

MEC/SETEC, cria o PROEJA .  

 
FIGURA 5- RESERVA DO PROEJA: CUMPRIMENTO DOS 10% DAS VAGAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: SAGE, IF Sertão-PE, 2017. 

 

Através do Decreto 5.840/2006, define-se para as Instituições Federais de Educação 

Profissional a obrigatoriedade de oferecer no mínimo 10% de suas vagas para a EJA. Em 

relação às características desses sujeitos jovens e adultos, Marta Kohl observa que não se trata 

de uma questão ―etária, mas, primordialmente, de uma especificidade cultural‖ (DE 

OLIVEIRA, 1999, p. 1).  São ―sujeitos do conhecimento e da aprendizagem‖ que, apesar de 

algumas diferenciações no contexto social, se assemelham nestes aspectos: possuem saberes 

adquiridos ao longo da vida; tiveram que abandonar a sala de aula por diversos fatores, como 

a necessidade de trabalhar para o sustento da família; e, retornam à escola para exercer seu 

direito à educação, que lhes foi negado.  
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 Fica constatado que custa enorme sacrifício para esses educandos - que se submetem a 

uma tripla rotina cotidianamente: família/trabalho/estudo - conciliar tudo isso, até mesmo 

porque essa decisão em retornar à escola e prosseguir com seus estudos para a elevação da sua 

escolarização depende de um esforço pessoal de autodeterminação. Porém, segundo a fala de 

um dos Coordenadores pedagógicos, a escola não está preparada para amparar esse público e 

isso é um agravante para o desestímulo do aluno, pois ―a escola ‗não funciona‘ no noturno, 

são problemas que envolvem outros setores da escola e que até hoje não foram resolvidos 

devido às questões internas de cunho administrativo‖.  E acrescenta: 

 
Eles estão numa situação que é realmente alarmante. Preciso insistir pra 

tentar resolver algumas coisas. É preciso fazer uma mudança total, estrutural, 

em todos os sentidos. Desde o projeto, até o modo como ele tá se passando 

dentro de aula e o empoderamento deles aqui dentro. Porque, no início (2008 

a 2010) eles eram mais animados, tinham uma ânsia de resolver os 

problemas, iam à Direção de Ensino. Hoje, eles já estão desesperançados, 

desgastados (CPN, relato oral, 2018). 

 

Reforçando este depoimento, Scopel (2012) cita que os sujeitos com marcas 

identitárias da EJA, quando voltam à escola, quase sempre trazem uma autoestima afetada 

pelo sentimento dos fracassos anteriores, pois sua experiência escolar, geralmente, tem 

 

(...) origem nas classes populares, com trajetórias escolares descontinuadas, 

que incluem o fracasso escolar. Muitas vezes, o retorno à escola já se deu, no 

ensino fundamental, pela mesma modalidade, pela condição de 

trabalhadores, que só lhes permite o acesso à escola noturna (SCOPEL, 

2012, p. 154).  

 

Esta realidade foi constatada, pois os dados evidenciaram que os educandos 

frequentaram escolas públicas, tiveram seus itinerários formativos caracterizados pela 

descontinuidade nos estudos e anteriormente cursaram programas de políticas públicas 

reparadoras do déficit educacional, como o Pro-Jovem urbano, classes de aceleração como o 

Programa Travessia e até o Supletivo. Também deixa inferir que o significado que a 

escolarização tem para esses sujeitos é de tanta importância, quanto à oportunidade que essas 

políticas de compensação oferecem. 

Porém, não é justo que estes alunos, ao chegarem ao IF, continuem por um itinerário 

ainda marcado por um tempo maior na escola, com repetências e dependências, com 

interrupções no seu percurso e, ainda,  um leque de disciplinas com dependências para 

cumprir. Percebe-se que os alunos lutam contra forças internas e externas para não desistir do 

curso e conseguir concluí-lo. Assim, trazem consigo concepções  de práticas pedagógicas já 
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cristalizadas da dinâmica escolar, até compreensíveis porque se afastou da escola, marcado 

por uma educação bancária.  

De fato, após uma década de implantação, alguns entraves já se diluíram, mas ainda 

falta a consciência de que este programa seria voltado para alunos com um perfil 

socioeducacional bem diferenciado daqueles que, tradicionalmente, ingressam na instituição, 

cujo foco está na preparação para o ENEM.  Por isso, a fala deste Técnico em Assuntos 

Educacionais tem tanta propriedade, ao afirmar que, 

 
Alguns professores não gostam de ensinar no PROEJA, por vários fatores: 

desde a vaidade, porque são doutores, à falta de entendimento deste público, 

por terem uma formação técnica restrita e tão acadêmica, que os levam a 

tratá-los do mesmo jeito que tratam os adolescentes do EM, que estudaram 

regularmente o Fundamental. Por isso, não veem esse público trabalhador, 

que passou por intermitências escolares, precisam de atenção e não tem o 

mesmo tempo. Não se pode se exigir da mesma forma que no EMI. Nem tem 

a visão com relação ao material e como dar ensejo às aulas deles (CPN, 

relato oral, 2018). 

 

Acerca da troca de experiências neste contexto, sobretudo o significado de estudar no 

IF, os alunos igualmente mostram grande entusiasmo e destacam ser muito valiosa a 

oportunidade de estar estudando num curso da ‗Escola Técnica‘. Assim se expressaram, com 

adjetivos redundantes: ―bastante feliz‖, ―muito alegre‖, ―contente‖. 

Os que cursam os últimos períodos (turma 2015.2) ainda participaram da seleção de 

turmas: ―depois de muitos anos sem estudar, para mim é uma conquista: fiz uma redação e 

passei‖ (SJP, relato oral, 2018).  Representa o aluno que, mesmo tendo cursado um EM, está 

ciente que não conseguiria ―passar na modalidade subsequente, que é mais difícil‖ (idem, 

2018). Não fosse este programa, certamente não conseguiria acesso a uma instituição desse 

porte. Para os que não trabalham na área do curso, o IF representa ―uma grande oportunidade 

de concluir os estudos e de adquirir novas experiências, profissionais também‖, afirma uma 

aluna de 33 anos, que já fez alguns minicursos no SENAI e no próprio IF, porém ainda ‗vive 

de bicos‘ para sustentar a família. 

 As salas são mistas: há um aluno concluindo, que esteve afastado por décadas do 

espaço escolar; outro, por 14 anos; e, a maioria, por um período inferior a quatro anos. 

Infelizmente, para muitos, a euforia da chegada não permanece. Sem entender como agem as 

forças exógenas e endógenas que impulsionaram (mais uma vez) o aluno para fora da escola, 

a fala deste senhor, com 100% de frequência, destaca a determinação e a resiliência como a 

maior característica dos que permanecem: ―a escola é pública, a gente não tem gasto, às vezes 
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só com material. Tudo isso significa muito pra mim, tanto que começamos numa turma de 

trinta e cinco e só tem sete‖ (SJP, relato oral, 2018).   

A escola foi elogiada. Uma das meninas disse: ―é muito bom estudar numa Instituição 

Federal. Só o nome já tem peso, ao saberem que você foi formada no IF Sertão, que tem uma 

boa qualidade de ensino‖. E ainda, ―só não se qualifica quem não tiver força de vontade. Os 

professores são bons, dão oportunidade pra que se desenvolva, são seus amigos, estão sempre 

tentando ajudar de alguma forma, mesmo os que não nos dão mais aula, querem saber como a 

gente tá indo‖ (ERS, relato oral, 2018). Sobre o que o IF representa para eles, o mais 

extrovertido, atento ao tablet, diz: ―entrar aqui foi momento de muita ansiedade e expectativa. 

Estou recomeçando e, quando a gente inicia, é sempre um desafio‖. Ele faz referência, mais 

que ao recomeço no estudo, a ―um recomeço da vida: o PROEJA passa isso pra gente‖. E, 

  

este projeto é uma grande oportunidade. O IF abriu as portas. Estava parado 

e surgiu essa extensão pra que eu pudesse treinar os meninos no Futebol de 

Campo. A Coordenação ajuda com o transporte, o material e a divulgação, 

pra gente participar dos Jogos Escolares.  As turmas de PROEJA jogam, 

mesmo sem treinar, apenas com o conhecimento, pois não tem tempo de dia, 

nem à noite (CLD, relato oral, 2018) 

 

O tom das falas dos sujeitos alunos aponta o IF como grande instituição de ensino, que 

dá oportunidade de estarem se atualizando nas novas tecnologias ―de material e de produção‖, 

sempre se referindo às tecnologias específicas ao curso, como o uso do nível a laser e o 

programa AutoCAD. O curso é bastante exaltado: ―agrega valor no conhecimento da pessoa‖. 

Para outro protagonista desta história (nordestino de sotaque paulista) ―estudar aqui já é fazer 

parte da instituição‖, o que mostra sua noção de pertencimento. E fala com a identidade de um 

profissional: ―na minha área de construção civil‖, tenho amigos arquitetos e engenheiros: 

 

Ser aluno PROEJA significa muito: estar no meio das pessoas que traz algo 

pra vida, agrega muito conhecimento no dia a dia. E me sinto uma pessoa 

mais realizada. Como na minha turma tem outras pessoas da mesma área, eu 

trago minha experiência pra cá (como pedreiro), a gente debate, troca ideias. 

Meu conhecimento é válido, por isso me sinto respeitado e admirado (FAS, 

relato oral, 2018). 

 

E quanto à busca desse aluno, por formação, Dubet (2001) sintetiza três motivações 

distintas e articuladas: o sentido da utilidade dos estudos, a integração com a vida e a 

identificação subjetiva com os estudos.   
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3.2.1 UM PROEJA EM CONSTRUÇÃO: EXPECTATIVAS SOBRE O CURSO 

 

Com o Doc Base - explicitando os propósitos reais do PROEJA - e os estudos em 

torno  do programa, notou-se que o concretizado não era o que se tinha almejava. As 

inquietações dos professores, em relação às questões sobre o currículo integrado e  sua 

implantação, impulsionaram o pensar de um  novo projeto politico pedagógico, buscando uma 

real articulação entre o ensino propedêutico e o técnico, visando à formação integral do 

sujeito.  

Embora a Matriz Curricular do PROEJA Edificações (Anexo A) distribua igualmente a 

carga horária (CH) de 1600 horas para a formação geral e 1600 para a formação profissional 

(perfazendo um total 3400 de curso, incluindo o estágio) - baseado no princípio da integração 

de um único eixo organizado nas categorias ciência, cultura, trabalho e tecnologia - as 

pesquisas apontam para uma ‗tendência tecnicista‘ (FERREIRA, 2012, p. 116) da 

supervalorização das últimas categorias em detrimento das duas primeiras, quando deveriam 

ocorrer interseções. Para esse autor, a presença da ciência é fundamental para a ―apropriação 

do conhecimento pelas classes populares, munindo-as de capacidade de reflexão e crítica da 

ordem estabelecida‖, enquanto que a cultura, compreendida aqui no seu sentido mais amplo, é 

a ―articulação entre o conjunto de representações e o modo de vida de uma determinada 

população‖.   

É consensual, entre os profissionais docentes, a necessidade de uma alteração na forma 

de organização no que tange ao  currículo do curso PROEJA Edificações. Atualmente, uma 

comissão para sua restruturação (Portaria nº 170/abril, 2018), composta por professores do 

curso, coordenadores, técnicos educacionais e pedagogos, está se mobilizando para rever o 

PPC (2010) e elaborar novas ementas das disciplinas, com a finalidade de construir um novo 

projeto de curso, que se adeque às especificidades dos alunos, um PROEJA FIC Mestre de 

Obras. 

A fala deste profissional do NAP (Núcleo de Apoio Pedagógico) reforça esta 

necessidade e indica o teor das discussões: 

 

Um PROEJA FIC onde vão sair do EM com formação técnica de dois anos e 

meio, porque identificamos no programa essa formação longa. A formação 

técnica terá menos tempo: ao invés de 1.200h, vão ter a CH de 400 horas, 

que vai exigir uma complexidade menor pra que, ao concluírem o EM, eles 

possam fazer o Subsequente, outro FIC ou ir pra universidade. Deixar o 

curso atrativo e mais enxuto, dando a qualificação boa, mas focando no EM 

voltado ao PROEJA. As disciplinas da AP vão ser todas revistas. Adequar 

algo voltado pra eles, não no sentido de desmerecer, mas que tenham a 
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possibilidade de aprender as mesmas coisas que o aluno do Médio. Esse é o 

olhar: dar uma formação boa, mas com a cara desse público, que eles 

aproveitem o melhor possível essa grade curricular (CPN, relato oral, 2018). 

 

  Ainda esclarece que não é por ser um curso FIC, que a formação de nível propedêutico 

não vá ser boa, pois a proposta é ofertar realmente algo considerável, mas tornar o curso mais 

agradável e mais acessível, porque esse público vem com uma defasagem de aprendizagem.  

Sobre isso, Scopel (2012) destaca   certa dualidade da educação brasileira enraizada na nossa 

história da qual decorre o distanciamento das ―atividades curriculares e pedagógicas existente 

entre os docentes que ministram as disciplinas de formação técnica e especifica e os 

profissionais das disciplinas do núcleo comum e o consequente processo de fragmentação 

dessas disciplinas‖ (SCOPEL, 2012, p. 157).  Muitos desses docentes da AT são bacharéis 

(administradores) e não possuem uma formação sólida no que concerne a área pedagógica. 

Vemos o tempo como fator dificultador para o contato, o encontro e a interação dos 

alunos entre si e destes com os professores   e  demais profissionais. A primeira e a última 

aula são geralmente as mais prejudicadas, pois muitos alunos chegam atrasados, devido ao 

horário de saída do trabalho. E outros saem mais cedo, porque estão exaustos ao final do dia. 

Eles também não têm muito tempo para estudar em casa. É possível verificar a predominância 

de uma concepção de aprendizagem muito centrada no esforço individual dos estudantes, 

segundo a qual caberia ao aluno esforçar-se e estudar mais fora da escola. 

Nas respostas, alguns professores demonstraram a preocupação com um trabalho que 

possa auxiliar os estudantes em seus percursos de aprendizagem e, consequentemente, 

contribuir com sua formação. Ilustra bem a visão desta professora sobre a experiência em dar 

aula para esta modalidade, ao estabelecer quais as reais necessidades para a aprendizagem de 

seus educandos: 

 

A instituição, primordialmente, entender e respeitar a diversidade desse 

aluno. Não há apoio as suas necessidades, fora de uma sala de aula, pois a 

escola não é só de docente e discente.  É desde a parte pedagógica à parte 

administrativa, médica e de apoio ao ensino. Mas eles se sentem excluídos, 

porque são tratados isoladamente.  Que a escola funcione em tempo integral, 

pois temos quatro modalidades diferentes (médio integrado, PROEJA, 

subsequente e superior) e com cada uma temos uma forma trabalhar, mas 

para eles, não é igualitária. O conteúdo é o mesmo, (do integrado), mas sua 

aplicação é diferente. Que a parte pedagógica da instituição abrace esse 

alunado, que requer atenção, e aos docentes que trabalham com eles (LCT3, 

relato oral, 2018) 
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Nesta ótica, ainda é um desafio, para as gestões dos IFs, garantir a oferta do PROEJA 

sob as bases teóricas e metodológicas que o orienta, sendo que a preocupação fundamental da 

integração curricular é organizar a escola de modo a garantir a formação cidadã e técnica.  Há 

de se considerar o atendimento deste público com suas marcas identitárias de sujeitos EJA, na 

perspectiva da integralização enfatizadas nos objetivos do programa: ―uma formação humana 

na vida e para a vida, e não apenas de qualificação do mercado ou para ele. Não se pode 

sobrepor a cidadania à inserção no mercado de trabalho, mas assumir a formação do cidadão 

que produz, pelo trabalho, a si e o mundo‖ (BRASIL, 2007, p. 13).  

Outra discussão é sobre como garantir, ao concluinte do PROEJA FIC, o acesso direto 

a um curso técnico subsequente (de dois anos) àqueles que quiserem dar continuidade a 

profissionalização. Embora ainda não esclarecido, precisa-se ser justo com os que já 

concorrem à vaga pelo PS. É nesta demonstração de interesse em prol da cidadania 

democrática, que estão caminhando as sugestões para a reelaboração de currículos do 

PROEJA, conforme fala do presidente comissionado: 

 
Acontece que eles (os professores) só olham o procedimento em relação ao 

Técnico em Edificações, mas os alunos precisam ter habilidades em 

Matemática e Língua Portuguesa, pra acompanhar essas disciplinas, mas não 

estão tendo. E os professores da Propedêutica têm dificuldade de fazê-los 

acompanhar o conteúdo do EM. Então, isso, não acontece somente com os 

da AT. Os da AP também têm essa dificuldade, apesar de citar menos. 

Entendo que, nessa formação de técnico integrado, o PROEJA não vai 

conseguir, necessariamente, avançar levando-se em consideração o aluno 

que não tem o tempo que o aluno do EM tem pra estudar; que ele não tem a 

vida pregressa escolar que o aluno do EMI tem, nem vive a sua realidade 

(TAE, 2018) 

   

Deve-se evidenciar que não são organizadas, semanalmente, para os professores do 

PROEJA, reuniões com o propósito de discussão e de planejamento. O que se tem são 

encontros da AT, uma vez que os professores são os mesmos da modalidade Médio Integrado 

e Subsequente. Porém, as discussões dessa comissão de transição começam a ganhar força 

entre os sujeitos diretamente envolvidos com o PROEJA, produzindo um movimento em 

busca de novas alternativas metodológicas e reafirmando a importância da revisão   dos 

currículos vigentes nos cursos técnicos, tendo em vista a elaboração de novas propostas 

curriculares que contemplem as especificidades dos sujeitos do PROEJA.  

O diálogo, dos participantes envolvidos com o curso, é visto como aspecto importante, 

pois, além de permitir o exercício de uma pedagogia crítica por parte dos docentes, deve 

contribuir para a afirmação do direito destes jovens e adultos da ampliação de seu 



43 
 

conhecimento, possibilitando compreender o contexto em que eles vivem, de forma que 

atenda às condições sociopedagógicas e produzam sentidos. Pois, 

 

uma das finalidades mais significativas dos cursos técnicos integrados no 

âmbito de uma politica educacional publica deve ser a capacidade de 

proporcionar educação básica sólida, em vínculo estreito com a formação 

profissional, ou seja, a formação integral do educando. A formação assim 

pensada contribui para a integração social do educando, o que compreende o 

mundo do trabalho sem resumir-se a ele, assim como compreende 

continuidade dos estudos. Em síntese, a oferta organizada se faz orientada a 

proporcionar a formação de cidadãos – profissionais capazes de 

compreender a realidade social, econômica, politica, cultural e do mundo do 

trabalho, para nela inserir-se e aturar de forma ética e competente, técnica e 

politicamente, visando à transformação da sociedade em função dos 

interesses sociais e coletivos (BRASIL, 2007, p. 35) 
  

 Essas questões relatadas podem ser corroboradas com alguns relatos. Um dos mais jovens 

valoriza o fato de estudar as disciplinas integradas e a importância do EMI para vestibulares e 

concursos. Porém, outro diz: "não vejo distinção no ensino entre as disciplinas, acho que 

prepara a pessoa como profissional, pra saber entrar e sair em qualquer empresa‖. Nesta fala o 

aluno almeja uma futura ‗ocupação‘, seja pelo EM ou pelo EP, demonstrando, também, uma 

dupla esperança: 

 

Eu gosto desse projeto, porque a gente revê o que já estudou e também o que 

ainda não viu. Não só o específico daquele curso, mas também serve 

extracampo (linguagem do futebol), porque a gente tá estudando, 

aprimorando, praticando pra concurso. Com certeza, a gente estuda o que cai 

no ENEM. Também a Construção Civil hoje ainda é o polo que mais 

emprega, mesmo num momento de crise. Eu sou muito bom de cálculo e aí 

juntou tudo isso. Quero me qualificar, ‗tá‘ sempre apto e conseguindo as 

oportunidades (CLD, relato oral, 2018). 

 

 Em todas as falas dos alunos, do quarto e sétimo períodos, é bem perceptível o nível de 

linguagem e termos utilizados, geralmente associados às Edificações, como: construir, 

qualificar, degrau e agregado (material como areia e brita que fortalece o concreto). Um deles 

disse: ―O curso ficou dentro de minhas expectativas: é você lutar, mas saber que no final vai 

valer a pena. Cada dia vai construindo, degrau por degrau.‖ E outro: ―A experiência foi muito 

significativa, de muito aprendizado, que veio agregar muito conhecimento à minha profissão e 

já mudou a minha relação com o cliente‖:  

 
Na minha profissão, o curso só abriu portas, pois hoje me indicam como 

profissional autônomo. Financeiramente, há uma grande diferença que 

provoca impacto: quando dou um orçamento e digo que faço o Técnico de 
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Edificações, a gente nota que as pessoas nos dão mais credibilidade, pois o 

IF tem nome. É obvio que estou mais preparado pra realizar o serviço na 

casa do cliente. Na obra, vou colocar o material de boa qualidade e sei 

explicar porque aquele é melhor. Tudo isso faz com que o cliente confie em 

você (FAS, relato oral, 2018) 

 

Não são projetos separados: um do Técnico em Edificações, que busca a formação de 

sujeitos para atender  ao mercado de trabalho e o médio que se volta para a formação dos 

sujeitos com vistas a atender as demandas sociais da comunidade. A pesquisa permite inferir 

aproximações entre o técnico e a proposta de formação do PROEJA, que vem como resposta a 

formação mais ampla dos sujeitos. Ramos (2011) esclarece que no ‗currículo integrado‘ 

conhecimentos de formação geral e específico para o exercício profissional também se 

integram:  

 
Um conceito especifico não é abordado de forma técnica e instrumental, mas 

visando a compreendê-lo como construção histórico-cultural no processo de 

desenvolvimento da ciência com finalidades produtivas. No currículo 

integrado nenhum conhecimento é só geral, posto que estrutura objetivos de 

produção, nem somente especifico, pois nenhum conceito apropriado 

produtivamente pode ser formulado ou compreendido desarticuladamente 

das ciências e das linguagens (RAMOS, 2011, p. 777)  

 

É possível o diálogo entre as disciplinas para concretização e materialização do 

currículo integrado, conforme os princípios e concepções defendida pelo Doc Base do 

Programa, que prevê uma organização curricular flexível, com ênfase na ―integração teoria-

prática, entre o saber e o saber fazer‖ (BRASIL, 2007, p. 34). Isso não significa manter uma 

prática pedagógica enfatizando uma Matriz Curricular com caráter tecnicista, em que as 

atividades experimentais são valorizadas como necessárias ao desenvolvimento de habilidades 

técnicas, porém realizadas em um curto espaço de tempo, apenas para demonstrar conceitos 

apresentados previamente nas aulas expositivas. Atualmente, a grade curricular é distribuída 

de acordo com os oito períodos de forma que nos três primeiros anos o aluno tenha visto as 

disciplinas básicas. Ocorre de, nos últimos períodos (7º e 8º), o aluno vê apenas disciplinas 

técnicas.  

 
Em relação aos pré-requisitos, os projetos precisam levar em conta que o 

aluno, pra ter uma disciplina técnica no primeiro semestre, precisa dessa 

base que não teve anteriormente ao PROEJA.  O projeto atual selou quatro 

anos para a formação, mas sem levar em consideração os professores já 

estarem desgastados. Utilizar o horário das 18:00 às 19:00h e dar um pouco 

dessa base é uma ideia que, realmente, já foi aventada e estamos discutindo 

se eles têm condições de chegar mais cedo, porque é um público trabalhador 

(TPN, 2018). 
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É importante ressaltar que o Doc base do PROEJA é enfático ao estabelecer como 

direito aos alunos da EJA o acesso à educação de qualidade. Ela deve ser equiparada a 

ofertada ao EM integrado regular, respeitando obviamente as peculiaridades e necessidades 

que concernem ao público da EJA (BRASIL, 2007). Ao analisarmos o currículo do PROEJA, 

em relação ao Médio Integrado, a importância dada ao EMI é maior: ―a começar pelo tempo 

de aula e pela preocupação com a aprendizagem, se estão preparados com os letramentos 

necessários ao vestibular‖ (CT, 2018). Outro fator é que os professores desses alunos dão 

aulas somente durante o dia. 

Diante dos desafios destacados pelos próprios sujeitos e identificados no percurso da 

pesquisa, podemos também vislumbrar as perspectivas de oferta de cursos do PROEJA na 

modalidade FIC. A  escola começou a discutir a formulação de um novo projeto de curso, 

mais real e menos idealizado para essa modalidade de ensino. E esta necessidade de se 

reconstruir o curso se deu pelo fato de que o projeto em vigor não contou com a participação 

dos sujeitos na sua formulação, além de ser um documento construído em caráter emergencial 

para a implantação de um Programa Federal dentro da Instituição. 

Nas discussões sobre o currículo integrado, os envolvidos nessa modalidade de ensino 

se inquietam diante do fato de não verem na prática o que era almejado na teoria.  A discussão 

em torno do PROEJA FIC propõe explorar com profundidade dois momentos distintos, porém 

complementares: um currículo oficial e a sua efetivação, ou seja, que se concretiza  em sala de 

aula e pode contribuir na construção  de um currículo integrado para o curso na modalidade 

PROEJA, neste campus. Apesar dos desafios pontuais da oferta e da permanência, um ponto 

bastante favorável está na formação de monitoria para atuar junto aos próprios colegas nas 

turmas de EJA, que funciona como um estágio paralelo para os que trabalham e não podem 

deixar suas atividades.   

Longe da pressão por resultados que, muitas vezes, põe o professor na encruzilhada 

entre a formação humana e ‗para o sucesso‘, há de se pensar no êxito do PROEJA, para além 

de uma formação meramente instrumental em que cada disciplina isolada faz ‗sua parte‘, de 

forma simplificada e rotinizada, sem dar espaço ao protagonismo do aluno. Portanto, para 

amenizar alguns fatores que fazem esses estudantes evadirem, é necessária uma formação que 

permita conhecê-los melhor, pois esses sujeitos, em sua grande maioria, têm trajetória e 

expectativas de vidas diferentes. É o que explica um pedagogo do NAP (apesar de não estar 

na Comissão de Evasão), percebendo o número gritante de evadidos: 
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Estou me aproximando dos professores, pedindo que informem os alunos 

que estão evadindo e estou começando a receber um feedback deles.  Pra 

chamá-los, individualmente, pra conversar e conhecer a realidade, como a 

gente faz com o EM. É uma das ações, dentre várias outras, que a gente 

devia ter feito no começo, pra abrigar esses alunos, pra que aproveitem o 

curso da melhor forma possível. E saíam daqui qualificados, tanto com o 

certificado de nível EM, quanto com formação profissional. Então, preciso 

desse contato e estou me estreitando mais. Enviei uma cartinha aos 

professores pra que me indicassem cada aluno que ‗tá evadindo, com 

dificuldade de aprendizagem ou apresenta qualquer tipo de problema. Pra 

começar a criar um relacionamento também com eles e saibam que têm um 

apoio pra procurar fora de sala de aula (CPN, relato oral, 2018). 

     

 Embora Desenho ocupe carga horária maior, que parecia ser um desafio para os 

alunos, eles amam essa disciplina (seja na prancheta ou no PC), especialmente, se demonstra 

seu conhecimento prático. ―Quando têm dificuldade de interpretar o desenho, é porque não se 

trabalha com o objeto, mas com sua projeção, o que requer percepção visual, ou seja, a 

capacidade de abstração, pois sempre se coloca no papel aquilo que não existe‖ (LCT3, relato 

oral, 2018). Quem já trabalha na área de Construção Civil consegue aperfeiçoar o 

conhecimento de plantas, usar novos equipamentos como teodolito e trena digital, nível a 

laser. Tudo que o avanço tecnológico traz de inovador para sua profissão: ―Informática eu 

acho mais difícil, mas deu pra aprender alguma coisa. Vi a computação gráfica, foi 

complicado, mas passei. É a questão da prática, a gente fez as aulas, mas não exercita em 

casa. Tô pensando em quando concluir, fazer melhor um curso de AutoCAD‖ (SJP, relato oral, 

2018). E,  

  

Gosto de desenho, consegui pegar direitinho, não tenho dificuldade, não 

(apesar das mãos grossas), porque já rascunhava ‗planta de casa‘. Tudo eu 

vejo na obra, entendo até de hidráulica e elétrica. Só Topografia é coisa nova 

pra mim. Sempre via o pessoal fazendo, usando o teodolito e tinha 

curiosidade. Hoje, se me derem, fecho uma caderneta de campo, só usando 

os ângulos. Mas, a altimetria, estamos fazendo agora (idem, 2018). 

 

Frisamos o papel central do trabalho na construção das identidades desses sujeitos, 

pois é um fator importante, especialmente nas camadas sociais em que ele é uma fonte 

exclusiva para prover os meios de subsistência e, consequentemente, torna mais explícita e a 

necessidade de qualificação profissional das pessoas adultas. Quando 

 
(...) o público da educação básica é constituído por jovens e adultos já 

inseridos no mercado de trabalho, entretanto, essa segmentação entre 

formação geral e capacitação profissional dificilmente se sustenta. É 

evidente que a base geral comum da formação e dos saberes científico-

tecnológicos é igualmente importante, pois caso contrário iria reproduzir-se 
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o velho dualismo de sistemas formativos propedêuticos e profissionalizantes. 

(DI PIERRO, 2001, p. 71) 

 

Para o autor, não há razões para não potencializar a formação geral e a capacitação 

profissional e que reforçar ainda mais a integração para não se perder o sentido, inclui: 

valorizar, sobretudo a horizontalidade do vínculo pedagógico e a comunicação 

―intersubjetiva‖, como um espaço que permita ―a expressão de uma pluralidade de discursos e 

a resolução pacífica de conflitos e a elaboração democrática de consensos perante os dilemas 

que afetam a sociedade contemporânea‖ (Idem, p. 74). 

E, na produção de dados com outros sujeitos envolvidos na pesquisa, também ficaram 

evidenciadas as percepções de muitos profissionais da escola que são expostas no cotidiano 

escolar sobre a oferta dessa modalidade de educação para a população de baixa renda. O que 

se apresenta aqui como elemento dificultador, detectado nas entrevistas, com algumas 

colocações mais enfáticas que outras, é a percepção de como os próprios colegas e os 

professores veem a presença deles na escola e, mais especificamente, na sala de aula. É 

importante considerar, diante de algumas colocações, que o cotidiano dessa modalidade ainda 

é marcada por insatisfação.  

Práticas fragmentadas e verdades instituídas não podem servir de parâmetro de que 

esses  alunos adultos das camadas populares não têm condições de frequentar e terminar com 

êxito um curso profissionalizante de nível técnico. São opiniões contrárias e depreciativas 

sobre os sujeitos do PROEJA e que retrata uma realidade latente e presente no instituto.  Um 

destaque é a especificidade do público em foco: sujeito da EJA com marcas socioculturais 

inseridos em uma instituição centenária, que oferta educação profissionalizante há 35 anos na 

região.   

No início da implantação, acostumados com um perfil de aluno mais jovem e de 

preparo acadêmico de melhor qualidade, parte da comunidade escolar não concordava com o 

atendimento dessa clientela oriunda das camadas populares, com trajetória escolar 

interrompida e advinda de uma educação de baixa qualidade. Generalizando o contexto do 

EJA, segundo Dubet (2001),  a igualdade no acesso à educação cresceu,  não sendo 

considerado um bem raro, porém se tornou hierarquizada. É perceptível, apesar das bolsas de 

assistência estudantil que servem de incentivo ao PROEJA, que os alunos do EMI  continuam  

recebendo a educação de melhor qualidade, sem contar o material e tipo de estágio também 

melhores. O que se entende é que as melhores condições de didáticas e organizacionais, 

incluindo o material, deveriam estar à disposição para esta população em busca de 

escolarização e de profissionalização. 
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É comum, nas famílias das camadas populares, que os membros comecem a trabalhar 

muito cedo, pois com o rendimento coletivo do grupo é possível assegurar as sua 

necessidades básicas de subsistência.  E essa inserção ocorre em postos de trabalhos precários. 

Os motivos dessa trajetória de escolarização descontinuada são descritos pelos próprios 

alunos: para os meninos são atividades ligadas aos serviços de ajudante de pedreiro, pintor e 

consertos e, para as meninas, relacionadas ao serviço de limpeza e alimentação.  

Nenhuma aluna do curso trabalha na construção civil, apesar de uma afirmar que faz o 

curso porque pretende trabalhar junto com seu esposo, que já é pedreiro, pois precisa do 

cadastro como microempreendedora para poder contratar serviços de terceiros. A aluna com 

mais idade e há mais tempo no curso, enquanto estagiava no laboratório de construção, disse 

ter seu filho cursando Engenharia como motivação: ―era meu sonho, por isso eu disse que ia 

passar pra Edificações!‖ Seja qual for a função que exercem, somente um ou outro não teve 

que parar os estudos para trabalhar e ajudar a complementar a renda familiar. Para muitos, 

completar o nono ano até se inscrever no PROEJA para dar continuidade aos seus estudos nos 

cursos técnicos do IF, foram tarefas difíceis, pelo percurso escolar irregular, pelas dificuldades 

da própria realidade socioeconômica e pelas determinações das relações sociais. 

Com base nas palavras de Larrosa (2002, p. 26), de antemão já se pensa numa 

intervenção que procure valorizar nestes alunos seus saberes que vêm das suas experiências, 

pois: ―o saber da experiência se dá na relação entre o conhecimento e a vida humana‖, ou seja, 

―o sentido que damos ao que nos acontece e ao que sentimos‖. Para o autor, o saber da 

experiência é a forma pela qual conduzimos o que nos acontece, que sentido dá às nossas 

experiências, ao longo da vida, e qual sabor damos aos passos seguintes. É a maneira de 

sentir, pensar e sonhar de cada um. A experiência não é o que se aprende, mas o valor e o 

sentido que se dá aquilo que se aprende. 

Daí desenvolver práticas não tradicionais, com estratégias colaborativas entre os 

alunos, visando a uma construção e apropriação significativa dos saberes necessários para 

uma formação cidadã, considerando-se a complexidade do cenário atual. Nesta 

contemporaneidade, a ação colaborativa passa a ser parte de relacionamentos estabelecidos a 

partir dos objetivos comuns de tarefas conjuntas no cotidiano que, através do diálogo, buscam 

soluções para desafios propostos.   

Foi fácil a interação com os demais sujeitos que não participaram diretamente das 

entrevistas: alguns porque já prestaram serviços nos setores do IF como alunos colaboradores; 

os atrasados sempre comparecem à Gráfica pedindo impressão de apostilas ou cópia do 

material do colega, por haver faltado naquele dia; outros, faziam questão de ‗puxar‘ conversa, 
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menos pela curiosidade e mais pra saber ‗o porquê‘ das coisas, como da frustação de não ter 

conseguido um ‗trabalho na prefeitura, mesmo que não fosse estágio, ―fazendo cadastro de 

IPTU mesmo, porque já ia aprendendo e a gente tá precisando muito trabalhar‖. Quanto a 

isso, estes alunos esperam que a escola cumpra um papel de ‗agenciadora de emprego‘, pois 

sabem que o Setor de Estágio (DAEC) articula os com as empresas e divulga quando há 

‗seleção de pessoal‘. 

No geral, os alunos deram destaque à força de vontade e autodeterminação deste grupo 

ao retornar à escola, apresentando também motivações como realização pessoal, e fatores 

externos como apoio aos filhos, busca por emprego e qualidade de vida. Por muitas vezes, os 

professores intercalaram as falas com exemplos de experiências marcantes dos alunos, que 

dariam para registrar muitas narrativas. Estes relatos demonstram como a troca de experiência 

pode fazer a diferença no relacionamento professor-aluno, quando o docente se propõe a ouvir 

e compreender o aluno: ―Bem impressionante o caso de um senhor que havia parado de 

estudar há 18 anos, mas tinha muita vontade de aprender, porém sentia muita dificuldade. 

Então me pediu que passasse livros paradidáticos pra ler e indicasse uma gramática, que 

levava pra tirar dúvidas na sala (LCT1, relato oral, 2018)‖. 

 O diálogo descontraído com os alunos, no momento da chegada, nos coloca diante de 

um senhor com a farda da escola, cujas marcas de sol denunciam que já possui uma profissão 

(Topógrafo), embora esteja fazendo outro curso técnico, agora no PROEJA, pois todos os 

dias, pontualmente, precisa acompanhar seu filho especial que estuda neste Campus.  Nestes 

exemplos, as professoras ilustram bem as motivações dos alunos: ―Tem um que voltou a 

estudar porque as filhas já eram universitárias e ele não queria ser um pai que não tivesse 

formação. Um dos melhores alunos, aquém da turma, porque tirava dúvida com as filhas e 

frequentava a Biblioteca‖ (LCT3, relato oral,   2018). E, mais: ―exemplo de perseverança de 

quem sabe o que quer é o motorista de Van, que vence o cansaço, após dirigir o dia todo pra 

várias cidades, muitas vezes, chegando atrasado, mas mesmo assim tá ali, na aula, durante 

todo o semestre‖ (LCT2, relato oral, 2018). 

De modo geral, e mesmo diante deste panorama exposto pelo estudo, os alunos tem 

expectativas positivas com relação ao seu futuro, pensam em dar continuidade em seu 

processo formativo e acreditam que sua inserção no mundo do trabalho vai acontecer de 

forma mais competitiva, porque acreditam na certificação de um curso profissionalizante feito 

em uma instituição federal, que prima pela qualidade.  E, a partir dos resultados da pesquisa, 

inferimos que a conclusão do processo de escolaridade em qualquer modalidade de educação 

é requisito fundamental para o crescimento destes jovens e adultos.  ―O PROEJA não vai 
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acabar‖ (fala de um Técnico Educacional), pois entende que é na defesa das políticas públicas 

que se desenvolvem ações de qualificação profissional articuladas com a elevação da 

escolarização específicas deste público trabalhador. 

É certo que esta modalidade de curso possui muitas fragilidades, tendo em vista 

inexistência de diálogos anteriores entre os campos da EJA e da Educação profissional e a 

recente implantação do programa, configurando apenas uma década de integração. Outra 

fragilidade se reflete no seu PPC (Projeto Pedagógico do Curso), que é um croqui construído 

nos moldes do EMI voltado para adolescentes, e necessita de reformulação, pois precisa 

deixar visualizar um desenho tridimensional (3D) pelas interfaces que nele envolvem: a EB, a 

EPT e a EJA. 

Sobre o percurso num curso técnico, os alunos reconheceram que os estudos 

proporcionaram uma visão e um conhecimento de um mundo profissional, desconhecido até 

então por eles, e apontaram como aspecto positivo as matérias técnicas e suas respectivas 

aulas de laboratório. A sondagem também revelou alguns aspectos desta interação com a 

turma e a escola, que favorecem os letramentos desse público tão diverso culturalmente. E, ao 

tratar desses eventos, a intenção não é tomar a cultura como objeto, mas apenas valorizar as 

iniciativas de socialização. Um aluno já avô lembrou-se de sua ida ao teatro SESC: ―foi 

importante, porque passa lição de vida‖, mas referindo-se a uma atividade pontual de artes no 

início do curso.  

A respeito das Visitas Técnicas (VT) e culturais, aparece como o único espaço/lugar 

para que o diálogo interdisciplinar  aconteça de forma proposital. Como uma disciplina está 

intimamente ligada à outra, a VT contribui para a socialização, favorecendo  ato de conhecer 

melhor o   aluno. Elas são citadas por todos os alunos como algo inovador, o evento (de 

letramento) que mais se repete.  Ficou evidente que as VTs, como o nome já diz, tem o cunho 

mais profissional que cultural, pois a maior parte refere-se a viagens para fábricas de gesso, de 

cimento e de estruturas metálicas. O foco na relação teoria/prática é percebido pelo 

detalhamento dessas ‗aulas de campo‘. Independente de estar ainda nos primeiros períodos, 

todos os alunos afirmaram ter participado, pelo menos, de uma dessas VTs, incluindo-se 

algumas capitais dos Estados. Embora haja uma luta da equipe pedagógica pra justificar no 

projeto a inclusão de um ‗itinerário cultural‘ (com cinema, teatro e praia), quando o objetivo 

da viagem é ‗conhecer fábricas e construções‘.  

Um desses eventos culturais e interdisciplinar, envolvendo as disciplinas Geografia, 

História e Biologia numa viagem à Serra da Capivara-PI, foi bastante citado pelos alunos 

como ‗muito bom‘, porque ‗houve interação entre as turmas‘, referindo-se às turmas Eletro e 
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Info que, até então, só se encontravam aos sábados nas aulas de Topografia, que precisa 

ocorrer durante o dia. Esta aluna fala com muita empolgação: 

 
Aprendemos muito da cultura e dos estudos específicos. Não somente da 

análise de solo e cerâmica. Conhecemos o Museu do Homem Americano, a 

história do Homo Sapiens da época das cavernas. Tinha um fóssil de uma 

preguiça gigante que só a pata era maior que eu.  Nosso grupo ficou 

responsável por falar da fauna e flora do Bioma Caatinga. Fizemos um slide 

com as fotos e com o áudio das gravações do que o guia da trilha tava 

explicando (ERS, relato oral, 2018). 

 

Como culminância, os alunos podiam apresentar maquetes ou vídeos, mas o que 

prevalece ainda são as apresentações de seminários na sala de aula, com a intenção de 

desinibi-los a vencer a timidez e avaliá-los, mais que socializar.  

  

Esse Curso de EDIF é bom, bastante vinculado aí com esta área de pedreiro. 

Na sala eu já mostrei um pouco do que sei. Eu sabia aquela aula sobre 

metragem. Aí, peguei um tempinho do professor e, o que aprendi, já passei 

pros meus colegas. Acho que pelo menos uma vez no mês devia ter um dia, 

assim, pra gente demonstrar, mesmo pro superior, levantando uma parede, 

instalando um chuveiro. Pra mostrar que a gente aprendeu mesmo e que é 

muito proveitoso esse curso. Também integrar as disciplinas com as outras: 

uma turma demonstra uma vez, depois a outra e assim sucessivamente 

(CLD, relato oral, 2018). 

 

Este aluno ainda acrescenta que andou lendo sobre o curso EDIF, ―que só fica atrás de 

Engenharia‖, mas pensou que era ―uma área pesada, mas não, hoje tem muito maquinário, 

assim, moderno e dá pra trabalhar bem, não só na parte administrativa‖. Outro aluno citou que 

poderiam ―apresentar mais‖, ou seja, socializar mais aquilo que conhecem para as demais 

turmas.  Embora alguns disseram nunca terem tido a oportunidade de ―dizer‖ o que sabem, 

afirmaram que sentem aptos para demonstrar ―o lado prático, sim, como sentar uma cerâmica, 

dar um minicurso de pedreiro, fazer exposição de material e equipamentos, explicar cada 

um‖. E outro acrescenta: 

 
No momento em que estou discursando algum trabalho, as pessoas escutam, 

valorizam. Mesmo sendo um conhecimento prático, eu considero minha 

experiência muito válida. No início do curso, eu tive mais dificuldade. Era só 

texto, texto e escrevendo, não tinha assim aquela aula mais dinâmica. A 

partir do 2º ano, com as disciplinas técnicas, aí os professores incentivaram a 

fazer os seminários na sala. A gente teve mais estimulo. (FAS, relato oral, 
2018) 
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Dá para inferir que aluno desiste no início do curso, desestimulado, desejoso de 

aprender algo específico do curso, ou seja, o lado prático da profissão. Nas disciplinas da área 

comum, citaram a participação em atividades pontuais que foram ‗diferentes‘, referindo-se a 

um ‗joguinho‘ numa única aula no Laboratório de Química e outra ‗dinâmica‘ em grupo na 

aula de Biologia.  Além da experiência na AT, este aluno também citou as atividades de que 

participou pra demonstrar a experiência adquirida na sua vivência: ―assim, no meu projeto 

como orientador do time do médio integrado, eu dou meu testemunho, ensino o jovem a ser 

focado, que a pessoa cresce com o esporte e que não conheço quem ‗cresça‘ sem o estudo‖. E 

diz mais: 

 

O IF é bom, dá oportunidade pra gente interagir, falar o que sente. Os 

professores respeitam, dão tempo pra nos expressar, gostam de nos ouvir. 

Entendi que também aprendem com a gente. Eles têm aquela experiência 

acadêmica e a gente tem a prática do dia-a-dia, do nosso cotidiano, das 

demais profissões que a gente já passou (CLD, relato oral, 2018). 

 

Há uma nítida separação entre o letramento ‗da escola‘, muito voltado para textos 

técnicos da profissão (formulários, tabelas, gráficos, normas, instruções, desenhos, plantas, 

memoriais descritivos, relatórios de estágio) e o letramento social, adquirido no cotidiano 

familiar, no trabalho e nas redes digitais. São conhecimentos de esferas diferentes, porém 

letramentos não dissociados da realidade. Quanto ao letramento digital, o aluno vem ávido por 

conhecer novas tecnologias, especialmente as voltadas para sua área de atuação. Porém, a 

escola ainda está aquém dos avanços tecnológicos, conforme expressa um professor, ao 

entender que a instituição deveria se tornar um centro de referência em educação tecnológica, 

fazendo jus ao nome. 

No bloco de perguntas, queríamos sugestões de como deviam ser socializadas as 

atividades, ou seja, como se davam os eventos de letramento na escola. Uma das alunas mais 

jovens e mais extrovertidas disse: ―na era das redes sociais, é inconcebível ter pessoas que já 

estão terminando e não se conhecem. Convivem todos os dias (por quatro anos) no mesmo 

local e não vão se conhecer‖ (ERS, relato oral, 2018). E, passou a sugerir: ―fazer feira 

estudantil, gincanas, trazer pro Pátio, né? Fazer coisas em que os alunos possam se conhecer, 

até mesmo porque uma área contribui com a outra‖. A aluna, apesar de elogiar a estrutura da 

escola, sente um contraste de ‗dinâmicas‘ em relação à escola municipal/estadual onde 

estudou e compreende que deva haver mais eventos interdisciplinares para socialização entre 

as turmas e cursos. 
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Os professores, especialmente os da área de linguagem, têm clareza de que esse 

momento é essencial. Os alunos ressaltam essa interação, para o seu bom desempenho durante 

o percurso escolar, e atentam para aqueles professores que conseguem fazer a articulação com 

os seus conteúdos e com os demais. Eles têm consciência dessa importância e, contudo, 

também apontam as disciplinas que não estão tecendo este diálogo e como isso dificulta o 

processo de ensino aprendizagem. 

O aluno vem pensando que vai ter só disciplinas específicas e acaba mostrando 

desinteresse pelas aulas da área comum. Um aluno deixou a inferir que essa ‗aparente 

indiferença com o ensino‘ deve-se mais pela dificuldade que eles têm: ―achei a parte mais 

difícil, mas passei‖ (SJP, relato oral, 2018). Também mostra a preocupação em ser avaliado, 

principalmente em provas escritas muito abertas, sem um enunciado contextualizado que os 

permita ‗lembrar‘ do que foi estudado. Há também aqueles que afirmam a importância da 

‗abertura‘ dos professores, que contribui para que o processo pedagógico aconteça, 

principalmente ao se referirem ‗às aulas mais difíceis‘, quando estes complementam o 

conteúdo enviando material por e-mail e/ou permitindo tirar dúvidas pelo WhatsApp. 

            Registram, contudo, outras dificuldades durante esse percurso formativo, também 

impostos pela ordem familiar. Dentre elas nos chamam a atenção, as referências que foram 

unanimidades, sobre as dificuldades de conciliar os estudos ao trabalho doméstico. Os 

desafios persistem e apontam para a necessária continuidade do diálogo entre esses campos de 

conhecimento, mas para Machado (2011) este saber-fazer no currículo, demanda formação 

docente constante, de forma a assegurar 

 
o necessário trabalho coletivo e colaborativo dos professores de conteúdos 

da educação geral e profissional; a compreensão de como desenvolver os 

princípios educativos do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura; o 

diálogo entre a teoria e a prática; o pensar e o agir na lógica da 

interdisciplinaridade; a sintonia com o desenvolvimento tecnológico e o 

contexto socioeconômico e ambiental (MACHADO, 2011, p. 694). 

 

Diante da leitura dos dados da realidade da oferta de educação profissional para EJA, a 

escola tem feito um movimento de ressignificação dessa oferta para se pensar melhor esta 

relação EP/EM, ou seja, o PROEJA traz uma nova forma de se pensar a educação profissional 

para os jovens e adultos, pois  propõe uma formação plena dos sujeitos, mesmo sabendo dos 

grandes desafios a serem enfrentados, tais como: formação de professores, integração do 

currículo e oferta de cursos que se aproxime da realidade dos sujeitos. 
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A partir das dificuldades e necessidades, que foram expressas pelos próprios alunos, 

entende-se uma abordagem do ensino mais que interdisciplinar, no sentido de ser mais 

atualizada e conectada com o mundo deles.  Talvez seja uma boa tentativa de conciliar as 

necessidades dos alunos com a prática de ensino que vem sendo exercida. E foi discutindo a 

formação dos estudantes que surgiu a ideia de implementação de um curso PROEJA na 

modalidade FIC. A demanda de alunos evidenciados no estudo, coloca como perspectiva para 

a escola a necessidade  de repensar a sua oferta para os sujeitos que vem sendo formados 

nessa rede. 

 Em relação à socialização e troca de experiências, o IF ultimamente vem promovendo 

eventos culturais, alguns espetáculos e recitais, através do curso de música.  Com relação a 

esses momentos, um professor afirma que vê ―a interação do PROEJA com os demais alunos 

no sentido de não haver distinção de curso, as aulas são liberadas pra eles participarem‖ 

(CNT, relato oral, 2018), porém deixando claro que o PROEJA participa apenas como 

espectador. E continua: ―há uma preocupação em fazer com que o PROEJA realmente 

apresente um trabalho de cunho científico, um seminário (além da sala), uma oficina, uma 

mostra‖. Para ele ―faltou tato em dar oportunidades pra eles se descobrirem e se sentirem mais 

integrados‖. Mas reconhece que ―pra o aluno ser estimulado, precisa realmente que o 

professor se envolva e veja o PROEJA com outros olhos‖, sem escamas de preconceito, como 

deixou inferir: ―acho muito importante o aluno ser incluído nessas outras atividades (eventos 

culturais), ajuda muito na socialização, na própria identificação com a instituição, ao ver que 

o ensino não é só na sala de aula‖. 

 Professores que ministram há pouco tempo no curso não souberam responder sobre 

atividades interdisciplinares e de letramentos digitais. Um deles afirmou que vê necessidade 

de mais atividades noturnas e sugere produção e mostra de vídeos como apresentação das 

experiências vivenciadas na escola: ―Cada um fica na sua sala, se preocupa com suas 

atividades, seus próprios trabalhos e, na verdade, eles precisam mesmo dessa divulgação pra 

prestigiá-los e se sentirem valorizados‖ (LCT1, relato oral, 2018). 

 Este professor reforça diferente: ―de fato, eles não participam dos eventos promovidos 

pela escola que, normalmente, são manhã e tarde, quando se tem um público maior e uma 

infraestrutura administrativa‖ como staff (LCT3, relato oral, 2018). A administração deve 

‗casar‘ com a docência e com o alunado para que os projetos no noturno possam funcionar. E 

ainda, falta engajamento dos docentes, dos alunos, do apoio pedagógico, em eventos que 

façam com que se sintam privilegiados em participar como autores. Uma professora de 
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linguagens, há um semestre com essas turmas, diz não ter promovido ainda atividades em que 

eles pudessem participar como protagonistas. 

 
Sei que tem gente que toca, dança, participa, enfim, que sabe poema.  É 

interessante, mas aqui não visualizei isso. Até agora eles foram convidados a 

fazer leitura, pois fiz também uma lista (diferente do EMI) com alguns livros 

pra que eles pudessem ler, mas não cobro. Também utilizamos o espaço da 

Biblioteca para que pudessem pesquisar alguns trabalhos que iriam ser 

apresentados, viram o que tava faltando de material, o que podia fazer. 

Usaram uma aula para planejar e na outra, apresentaram. Foi diferente 

(LCT1, relato oral,  2018). 

 

Ainda sugere que se poderia ir além dos ‗tapumes‘ do IF, em atividade que não 

demandaria recurso por utilizar o ônibus da instituição: ―acho que seria possível: fazer visitas, 

no noturno mesmo, nas universidades daqui ou até mesmo em outras instituições públicas 

estaduais; e, levar o que foi construído, na sala de aula, ou seja, desconstruir essa ideia de que 

eles não podem‖.  

 Outro afirma: ―ao menos, tentamos fazer os eventos, como palestras e minicursos nos 

três turnos, de forma que todas as modalidades (EMI, EJA e Subsequente) pudessem 

participar‖. E sobre isso ilustra: ―há dois anos e meio fiz uma Feira de Materiais de 

Construção e eles, mesmo com dificuldade, fizeram sua exposição que foi muito boa e, como 

a gente convidou outras instituições pra virem, eles se sentiram importantes e privilegiados‖ 

(LCT3, relato oral, 2018). Nos últimos períodos tem o mínimo de alunos, daí a necessidade de 

juntar as três turmas dos três cursos, o que leva o professor a pensar que atividades 

extracurriculares seria uma forma de ajudá-los a permanecer no curso e de concluírem, pois 

muitos perdem a noção de que o Ensino Técnico compreende também as disciplinas do EM. 

 
Como alguns como me relataram: ―a gente vem pro curso técnico, pensando 

vai estudar só o técnico‖, mas quando 'chegam, se deparam com um currículo 

diferenciado'. Precisamos fazer com que, de alguma maneira, eles consigam 

perceber a importância destas disciplinas.  Eles vão perdendo o prazer mesmo, 

pelo curso que desejava fazer e imaginava que já ia direto pras praticas.  E, 

dentro do eixo linguagens e códigos, tento motivá-los (LCT1, relato oral, 

2018). 

 

Sabemos que uma visita técnica não é turismo, mas o aluno que nunca saiu da cidade 

necessita, mais que conhecer uma fábrica de cimento, ter essa visão global que também faz 

parte do curso: ―o ideal era se fazer várias visitas, mas a gente ainda consegue pelo menos 

condensar algumas juntando disciplinas‖ para que eles tenham esse momentos, que são 

eventos de letramento. Precisa haver mecanismos de conscientização, pois ―o aluno PROEJA 
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não consegue ver a importância de atividades extracurriculares como palestras, porque eles 

têm pressa em ir pra casa‖. Precisam ser estimulados ―a participar mais dessas atividades, está 

muito incipiente, precisando mostrar o que podem e estão fazendo‖. Não faltam sugestões dos 

docentes que, diariamente, lidam com estes alunos. Ainda acrescentam: 

 

O estágio é uma questão bem difícil, muitos não concluem o curso, porque 

não estagiam. Enquanto os do EMI estagiam paralelamente ao curso, eles 

precisam terminar primeiro, porque muitos trabalham em outras áreas que 

não é da construção e precisam desprender de tempo pra estagiar as 400h. 

Alguns vêm pra gente como estágio-monitoria (noturno) em algumas 

disciplinas ou nos laboratórios (LCT2, relato oral, 2018). 

 

Outra questão é uma Assistência Estudantil muito focada - segundo o próprio setor - 

em auxílios moradia e transporte, embora no seu documento esteja prevista também auxílios 

para projetos culturais, porém o apoio necessário demanda ter mais pessoal para isso.   

 

No geral, não há o interesse em fazer projetos que envolva o PROEJA, 

reconhecemos que as ações estão mais focadas na AT. Vejo que o Setor de 

Psicologia e os Assistentes de Aluno ainda estão direcionados pra ao aluno 

adolescente e que não há pessoal voltado ao PROEJA, pra fazer um trabalho 

de acompanhamento dos alunos, mesmo na sala de aula.  Eles precisam ter 

uma resposta positiva, pra saber reagir e não desanimar: ―aqui é a minha 

meta‖. Uma prontidão no sentido de articular para ocupar aulas vagas e 

trabalhar com eles. Inclusive, poderia ter na Coordenação do EM um pessoal 

já preparado só para aulas no PROEJA, resolveria a questão da 

descontinuidade, pois eles mudam muito professor (CTE, relato oral, 2018) 

 

 Além disso, alguns  professores admitem certo despreparo e muita insegurança diante 

do desafio de construir um novo currículo que integrasse a EB/EPT, sem deixar de privilegiar 

os princípios básicos da modalidade de EJA, desconhecida por parte dos docentes. Os 

professores da AT demonstram ainda o receio  de que o déficit educacional dos alunos dessa 

modalidade venha comprometer a reconhecida qualidade  dos cursos técnicos oferecidos.  

 
A gente sabe que é muito importante ter qualidade daquele profissional da 

Área de Edificações, porque ele vai tá num cargo lidando com vidas. Mas 

eles se colocam vitimizados e a gente acaba excluindo, porque não pode 

cobrar o tanto que a gente queria. Tá faltando reconhecer seu potencial, mas 

a escola toda precisa ter essa visão, pois somos bacharéis da AT, ninguém é 

licenciado ou tem uma formação específica em EJA.  A gente precisa de 

orientação pedagógica para acolher melhor o aluno (LCT3, relato oral, 
2018). 
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Com o PROEJA FIC, surge a possibilidade de   esses  alunos continuarem seus estudos 

em uma área profissionalizante como Técnico em Edificações na modalidade Subsequente no 

próprio instituto. Essa proposta também sinaliza para uma preocupação manifesta por alguns 

professores, revelando tensões existentes, no sentido da dificuldade que o concluinte do 

PROEJA FIC Mestre de Obras em concorrer no Exame de Seleção com alunos que 

concluíram o médio em tempo hábil.  Alguns desses sujeitos procuram a escola para conseguir 

uma certificação e atuar como autônomo no mundo do trabalho, pois com a permissão para 

tirar o CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) poderá registrar microempresa 

e contratar serviços. A grande maioria procura a escola para ter uma formação integral onde 

consegue alinhar a escola, a família, a comunidade e o mundo do trabalho. E, para escola dar 

conta de tudo isso, precisa fazer a diferença na sua formação.  

Este mesmo trabalho que levou o sujeito a interromper os estudos, torna-se elemento 

central na sua formação escolar, por meio da sua inserção em cursos de educação profissional 

(EP), ou seja, o que antes o excluía da escola, agora aparece como elemento de inclusão, 

porque as mudanças no contexto escola e na sociedade o exige. Para Evangelista & Seki 

(2017, p. 7), intencionalmente se instaura uma crescente desvalorização das ―razões 

pedagógicas para mudanças dos currículos e na organização das escolas‖ e um descrédito que 

a postura e ação dos professores dependam ―das mudanças na sua prática pedagógica‖.   

  Além de um descuido pelo PROEJA, a fala deste Técnico em Assuntos Educacionais 

deixa transparecer também o desmerecimento da pedagogia em setores do campo acadêmico 

da educação, que reverbera na escola e nas salas de aula. Também é perceptível que este 

público não tem participação efetiva nos eventos da escola, nem como espectador, nem como 

protagonista. Exemplos foram citados: o bolo de aniversário dos 35 anos da instituição 

somente nos dois outros turnos, e, mais recente, o ‗bem-vindo às aulas‘ feito com alarde por 

toda a escola, logo na recepção, mas ―nada à noite‖, que soa mesmo como eco dos 

‗remanescentes‘. 

 
Fui incumbido de ficar com o PROEJA e forcei uma discussão para que o 

NAP funcionasse até 22h e não somente até às 20 horas, pra que pudesse 

atendê-los melhor, pois entram 19 horas, vão pra aula e não tem esse espaço 

de atendimento como os demais alunos. Fiz uma reivindicação alertando, 

inclusive, ao Diretor Geral, sobre os eventos que só ocorrem manhã e tarde. 

O nível de evasão noturno é 100% maior que nos turnos anteriores. Existe, 

sim, uma orquestra desfavorecendo esse público. ‗Tou sendo muito incisivo 

(TPN, 2018). 
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A fim de garantir maiores oportunidades de acesso, a CPPS veio alterando os 

processos seletivos para ingresso no PROEJA, que deixou de ter a prova objetiva como uma 

das etapas do processo. A última estratégia foi enfatizar aos candidatos inscritos, antes de 

efetuarem a matrícula, sobre a duração e o caráter integral, por meio de palestras. Há certo 

consenso entre os professores da necessidade dessa conscientização: ―acho importante 

esclarecer antes, pois muitos vêm sem essa noção, pois quatro anos é muito tempo, 

praticamente uma Graduação ou Licenciatura‖ (LCT2, relato oral, 2018). Não fosse essa 

posição da comissão, em fazer alteração na seleção, se perpetuaria a história da exclusão 

educacional que marca a trajetória escolar dos sujeitos da EJA. Percebe-se uma preocupação 

em relação ao perfil dos ingressantes na instituição que tem levado muitos docentes a se 

manifestarem em reuniões propondo alterações no PS. Há, porém, os que consideram que a 

‗isenção de testes‘ representou um retrocesso, uma vez que valorizavam os saberes 

acumulados socialmente pelos jovens e adultos. 

Porém, estas reformulações no PS promoveram alterações significativas no perfil 

educacional dos ingressantes, pois as novas turmas apresentam dificuldades de leitura, escrita 

e interpretação de textos, o que para eles, inviabiliza o desenvolvimento dos conhecimentos 

básicos do EM. Tem-se, de um lado, o acesso democrático e, por outro, a falta de base, a 

proficiência em leitura para a compreensão das demais nas disciplinas.  Porém, não é a forma 

de acesso que está errada, por não fazer uma triagem por nível, faixa etária, como alguns 

pensam, mas o modo como esse público é acolhido. Estes alunos precisam de assistência 

individual para sondar as formas de garantir sua permanência, com satisfação pelo respeito a 

seus sonhos, no cultivo da sua autoestima.  

Segundo o pedagogo e pesquisador Uchoa (2015, p. 134), o PROEJA IF Sertão ―causa 

muitos impactos e sofre o desafio de adequar propostas pedagógicas às suas especificidades, 

valorizando vivências e saberes trazidos pelos alunos‖. Sem dúvidas, um grande desafio para 

os professores: ensinar a alunos jovens e adultos, que interromperam sua escolarização na 

escola regular, ao tempo em que respeita sua origem, cultura, visão de mundo, história, 

condição socioeconômica, etnia e sexualidade sem reproduzir as condições e situações 

vivenciadas por estas pessoas quando interromperam seus estudos. 

Nestes 10 anos de IF e de PROEJA, foi acrescentado o diálogo teórico buscado entre a 

EJA e a EPT com foco na formação de estudantes inseridos em cum curso profissionalizante 

integrado ao EM. Mostraram aproximações importantes entre esses três campos teóricos e 

possíveis relações que indicam um fazer integrado. Nessa nova perspectiva, um PROEJA FIC 

propõe-se um ensino que atinja as demandas de um mundo globalizado, possibilitando a 
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comunicação no seu sentido mais amplo sem, no entanto, perder a ênfase na especificidade 

profissional pretendida.  

Hoje, o professor se depara com questões educacionais e culturais, o que não pode se 

restringir apenas ao aspecto prático de sua disciplina. O ensino abrange também ciência e 

tecnologia, por isso precisa ser pautado na formação do ser como um todo, buscando 

desenvolver a capacidade critica dos alunos, preparando-os para mudanças e inovações, como 

cidadãos conscientes de seu papel e se sintam realmente inseridos neste mundo globalizado 

(BRASIL, 2007). 
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4. CURRÍCULO: DIMENSÕES POSSÍVEIS  

 

 

 A pesquisa encontra um PROEJA Edificações que, mesmo após uma década de 

implantação, ainda está em trans-formação, não no sentido de que em todo momento se 

aprende, mas principalmente como uma construção em constante reestruturação que, ao 

longe, aparentemente são visualizadas apenas linhas de fachadas espelhadas, mas, num zoom 

de aproximação, são projeções inacabadas com suas imperfeições.  Como o currículo não é 

estático, mas sua política é marcada pela ―heterogeneidade, conflito e ambivalência―, sempre 

se faz necessária sua discussão dada à importância de ―valorizar o empoderamento do 

contexto da prática‖ (LOPES, 2011, p. 250).  

 Para esta autora, além dos guias propostos pelas redes de ensino, da grade disciplinar, 

das ementas, dos programas das atividades e dos planos de ensino dos professores, o currículo 

é também ―as experiências propostas e vividas pelos alunos‖. É mais que a organização destas 

experiências ou situações de aprendizagem realizadas por docentes num processo educativo. 

Sua organização deve apresentar estes princípios gerais: afirmar as desigualdades e conferir 

espaço para as vozes da diversidade social; focar nas relações escola-sociedade e a 

desconstrução das fronteiras entre cultura erudita, popular e de massa; fortalecer 

globalizações contra hegemônicas de forma a contemplar o trabalho como eixo principal, em 

torno do qual os conteúdos sejam ‗historicizados e transversalmente organizados‘ (LOPES, 

2011, p. 243). 

 Numa proposta contemporânea, não se separam discursos e práticas. Para Lopes 

(2011, p. 243), é positivo ―não desconsiderar os múltiplos conflitos na própria fixação 

discursiva, ao constituir um projeto de fixação de identidade do aluno por meio do 

conhecimento‖. Mas ainda certa centralização convive com a defesa de um currículo aberto, 

que respeita as diferenças individuais e o contexto em que será aplicado, explicitando uma 

alternância em todo o modelo.  Essas abordagens explicam o quanto a noção de currículo 

formal é insuficiente, para dar conta da multiplicidade de experiências, pessoais e coletivas, 

dentro ou fora da escola, dos sujeitos que o compõem. 

 Num zoom de ampliação, em tempos de mudança no EM, vale lembrar que muitos 

curriculistas criticam o processo de elaboração dos Currículos Nacionais a serem ‗adotados‘ 

pelas escolas, ―considerado como autoritário e verticalizado‖, por não contar com a 

participação ampla da comunidade educacional. Em outras palavras, quem decide porque 

estes e não outros conhecimentos estão no currículo e em favor de quem, os quais legitimam 
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culturas, seja dos alunos ou no conhecimento selecionado como objeto de escolarização. 

Sobre isso, Ball (1995)  questiona modelos prefixados que não deixam espaço para a ‗ação 

humana de contestação‘, desempoderando os sujeitos da prática educacional, cujas 

abordagens tendem a interpretar diferentes textos e ‗discursos circulantes sem uma 

interlocução com o discurso pedagógico, com as demandas educacionais da sociedade mais 

ampla e com  as tradições curriculares das escolas e do meio educacional.  

 Ainda nos propósitos de Ball (1995), as politicas curriculares devem ser 

compromissadas com a eficiência e os resultados instrucionais, mas que estes não devem ser 

considerados em detrimento do compromisso com justiça social. Nessa direção, Moreira 

(2007) reitera que as culturas são produções discursivas e o resultado de discursos diversos da 

realidade. Ao invés da criação de componentes curriculares específicos, ou da substituição 

pura e simples dos saberes e valores, incentiva a explicitação dos conflitos entre tais saberes e 

valores. Não apaga a pluralidade cultural e identitária, mas permanece como aspecto a ser 

considerado pelos currículos. 

 Nesta ótica, Lopes (2011, p. 193) defende ―ações no sentido de viabilizar uma 

educação intercultural que expressem uma integração, visando inclusive a valorização das 

culturas das minorias capaz de ampliar as oportunidades de êxito escolar dos sujeitos desses 

grupos‖. A autora frisa que a própria organização da escola e do currículo deve ser posta em 

xeque: ―toda a universalidade pressuposta na ação educativa tem que ser desestabilizada como 

o questionamento do caráter monocultural da escola e das escolhas curriculares‖ (idem, p. 

193), para a educação não ampliar as desigualdades sociais e as discriminações. 

 E, focando na emancipação dos sujeitos, como principal função da escola, Giroux 

(2000) entende que todos os sujeitos do campo didático-pedagógico são protagonistas, cujo 

empoderamento vem desta experiência cultural, que gera força educacional (apud LOPES, 

2011, p. 200). A valorização dos sujeitos e de suas culturas no ambiente da escola, ao tratar de 

suas experiências e das comunidades, é uma forma de ampliar o contato com a diferença. 

Deixa entender que a interação e o hibridismo das culturas se modificam no contato e no 

reconhecimento do outro, tanto nos conflitos como na busca por uma forma de superá-los, 

pelo empoderamento sem o qual não há mudanças profundas. 

 Os que defendem uma educação dialógica (Giroux, 2000) propõem que as 

contradições básicas das situações concretas vividas por professores e alunos estejam no 

centro do currículo, tarefas que só podem ser desenvolvida por ambos em um planejamento 

participativo, única opção pela qual o mundo cultural do aluno pode ser respeitado. Esta 

pedagogia baseada no diálogo tem uma importante influência para um a concepção de 
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currículo focado na compreensão do mundo-da-vida dos indivíduos que convivem no espaço 

da escola.  

 Entende-se que as decisões do currículo devem levar em conta uma espécie de 

diagnóstico da realidade em articulação com um conjunto de princípios como conhecimentos 

prévios e aprendizagem significativa. Daí a importância de um constante planejar, pois novas 

possibilidades podem surgir da negociação em sala de aula, como consequências dos 

encontros entre professores e alunos, que não podem ser previamente definidas.  Por isso, tão 

importantes as interações entre esses sujeitos, ao negociarem como significam o mundo.  

 Nesse sentido, a pesquisa identificou a iniciativa da discussão de uma nova proposta 

curricular para o curso PROEJA EDIF, partindo das instâncias pedagógicas, articulando 

estruturas pelo espaço conferido ao discurso. E as novas articulações (coordenadores, 

professores, alunos, pesquisadores) envolvidas fazem surgir novas linguagens, gerando novos 

sentidos. Alivia-nos este parecer de Lopes (2011, p. 35): ―currículo é uma conversa 

complicada de cada individuo com o mundo e consigo mesmo‖. Considerando que a 

experiência educacional dos sujeitos é parte de sua situação de vida, de sua própria história, o 

currículo deve proporcionar ao sujeito entender a natureza dessa experiência. Por fim, há o 

momento em que deve ser capaz de responder qual o sentido do presente para si, ou seja, qual 

a contribuição da atividade escolar para este sujeito como um todo.  

 A implementação do seu currículo neste Campus foi acelerada, mas as ações no 

sentido de abrandar as diferenças de aprendizagens desse público em relação ao EMI, se 

tornaram pontuais, por parte de alguns professores. Por conta disso, ultimamente uma equipe 

vem discutindo a possibilidade de transformá-lo em um curso PROEJA FIC com a 

certificação Mestre de Obras. Nestes 12 anos do programa, foi marcado por discussões 

necessárias na tentativa de mediação de conflitos entre a primeira proposta e sua 

implementação. E agora é importante para essa proposta que as discussões de um PROEJA 

FIC envolvam os profissionais das Coordenações dos dois núcleos, Comum e Técnico.  

 Estas reuniões da comissão de discussão em torno do PROEJA FIC, ao invés da 

criação de componentes curriculares específicos ou da substituição pura e simples dos saberes 

e valores, incentiva a explicitação dos problemas em torno deles. Quanto aos conteúdos não 

atenderem às especificidades do público EJA, Moreira (2007) faz crítica a estruturas 

disciplinares que promovem a naturalização e privilégio dos conteúdos tradicionais, visando a 

uma cultura comum, mas que silenciam os conflitos entre saberes na sociedade. 

 Logo, os discursos pedagógicos sobre o currículo são atos de poder para significar, 

criar sentidos diante de uma tradição curricular, que já é um discurso que se hegemonizou. Se 
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as discussões políticas sobre currículo considera um sujeito pleno, emancipado e consciente, 

de igual modo, a condição para a ação de mudança, segundo Lopes (2011, p. 253), leva em 

conta um sujeito particionado, a quem falta algo. Enquanto se cria um sentido para o 

currículo, este deve ser visto como algo que pode ser alterado, uma vez que a norma para o 

currículo não deve ser o consenso, mas a instabilidade, por se tratar de um processo em 

constante construção. 

 No campo das discussões do currículo PROEJA, a ideia de uma malha de inter-

relações dos sujeitos (figura 6) que, embora não percebam tanto a importância, formam esta 

rede de Ensino Técnico. Sobre isso, estudos recentes dizem não haver um único centro de 

poder, mas relações que se constituem como múltiplos centros formadores, sem assumir 

qualquer determinação que seja prefixada, como essencial e absoluta (LOPES, 2011, p. 235).  

 

FIGURA 6- SIMULAÇÃO DAS RELAÇÕES DOS SUJEITOS PELO PROEJA FIC 
 

 

 

 

 

 

 
Fonte: A autora, 2018. 

 

 E, no movimento em prol de um PROEJA FIC, estes sujeitos se inter-relacionam, 

embora os alunos não participem diretamente das reuniões da comissão. Numa analogia, 

como forças localizadas, atuando invisivelmente em uma viga estrutural podem fazê-la 

desabar, leva a compreender que estas mesmas forças, quando bem distribuídas, também 

fazem sua sustentação.  

 Segundo Gentili (2001), um ensino verdadeiramente integrado quer se distanciar da 

visão neoliberal, que vê a atuação do sistema educativo como uma preparação dos sujeitos de 

cada classe social para assumir os papéis que lhes são destinados pelo sistema capitalista. E, 

do mesmo modo, dos curriculistas instrumentais que defendem que a escola deve distribuir 

conhecimento técnico para ampliar o sucesso no mundo produtivo.  

O surgimento deste Campus da Escola Técnica coincidiu com o processo de abertura 

política pós-militarismo, marcando a educação pela valorização do tecnicismo. Os críticos do 

neoliberalismo chegam a concluir: com os processos de restruturação produtiva, a educação 
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passa a ter que dar conta de formar eficientemente alunos com competências capazes de gerar 

uma força de trabalho estratificada adequada à sociedade. Corroboram com essa ideia, 

discursos ainda recentes centrados em amplas competências (Perrenoud, 1999) que abarcam 

uma série de habilidades, consideradas fundamentais numa área e que devem integrar o saber 

(-fazer, -ser, -aprender, -cooperar) expresso como características gerais da ação humana, mas 

que por trás das recentes políticas curriculares reforçam uma demanda por trabalhadores 

‗polivalentes‘ para um mercado em transição.  

 Lopes (2011, p. 10) analisa esta correspondência direta de veicular a participação 

controlada do trabalhador no mercado de trabalho, como uma construção a partir da 

organização das experiências escolares e de um discurso hegemonizado por um conjunto de 

articulações cotidianas, onde os conteúdos de ensino sempre são ―saberes didatizados ou 

discursos recontextualizados‖.  

As Diretrizes Curriculares da EJA realçam a educação permanente, que considere as 

necessidades e incentive as potencialidades dos educandos; promovam a autonomia dos 

jovens e adultos, para que sejam sujeitos da aprendizagem e defende um projeto pedagógico e 

conteúdos curriculares baseados nestes princípios: contextualização, reconhecimento de 

identidades pessoais e das diversidades coletivas (BRASIL, 2000).  Segundo Di Pierro (2001, 

p. 71), os muitos estudos sobre políticas de formação de pessoas jovens e adultas como forma 

de educação continuada se combinam nestas proposições: no reconhecimento do ―direito dos 

indivíduos traçarem com autonomia suas próprias biografias formativas‖; ao deixar de 

conceber a oferta educativa a partir de padrões únicos (parâmetros de educação de 

adolescentes), ―passando a concebê-la a partir da diversidade de demandas concretas dos 

diferentes segmentos sociais‖; e, ao reconhecer que, não apenas a escola, muitos outros 

espaços sociais têm potencial formativo, ao dar legitimidade ao conhecimento adquirido por 

meios extraescolares. 

Em outras palavras, a EJA deve ter suas formas de organização, de currículos, 

métodos e materiais da educação próprios, pois: ―a experiência internacional recomenda 

flexibilizar currículos, meios e formas de atendimento, integrando as dimensões de educação 

geral e profissional, reconhecendo processos de aprendizagem informais e formais‖ (DI 

PIERRO, 2001, p. 71), combinando meios de ensino, de modo que os indivíduos possam 

obter novas aprendizagens, mediante diferentes trajetórias formativas.  Entende-se que o IF 

pode usar sua autonomia para formular seus projetos pedagógicos pertinentes às necessidades 

educativas do público EJA, como base de desenvolvimento e flexibilização curricular. Com 

um PROEJA FIC estaria facultando aos indivíduos que autodeterminem suas biografias 
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educativas, optando pela trajetória mais adequada às suas necessidades e características; ou 

seja, se continuará numa modalidade subsequente (2 anos) relativa ao seu curso ou fará um 

ENEM para ingressar num curso superior.  

 Seja qual for a tradição ou metodologia tomada como parâmetro, há consenso de que 

os currículos da educação de jovens e adultos necessitam interseccionar alguns desafios 

éticos, políticos e práticos da vida social contemporânea, relacionados ao exercício da 

moderna cidadania. Para um PROEJA FIC, importante que se parta do que foi feito até então 

e pretenda considerar o currículo real, aquele que está ocorrendo na sala de aula, começando 

por organizar: os conhecimentos que dialogam com conhecimentos das disciplinas da 

formação geral; também aqueles que dão apoio aos conhecimentos das disciplinas da 

formação específica; além dos conhecimentos que reforçam 

 
(...) a formação de cidadãos-profissionais capazes de compreender a 

realidade social, econômica, politica, cultural e do mundo do trabalho, para 

nela inserir-se e atuar de forma ética e competente, técnica e politicamente, 

visando à transformação da sociedade em função dos interesses sociais e 

coletivos, especialmente os da classe trabalhadora (BRASIL, 2007, p. 35). 

 

 À formação dessa história do PROEJA dentro neste campo, observou-se que há 

sentidos mais ou menos compartilhados pelos sujeitos que o constituem. ―Nenhum 

compartilhamento de palavras ou de experiências é pleno ou sem conflitos, ainda que nos 

relacionemos como se o que falássemos pudesse ser compreendido pelo outro exatamente 

como supomos expressar.‖ (LOPES, 2011, p. 10). Assim, a percepção horizontal dos 

contextos desse campo será proporcionalmente menos rica pela ausência desses sentidos 

compartilhados. Construir sentidos para o currículo é levar o aluno a construir outros sentidos 

em diálogo com outros sujeitos nesse seu percurso.    

 Ao abrir espaço para discussão e a intenção de implantar uma nova modalidade de 

curso PROEJA, fica patente que há uma política de currículo cuja prática da escola não se 

encontra fora dela e nem seu espaço de implementação de orientações são definidas por 

poderes externos a ela, mas o que se vê, durante a fase de observação, é um movimento dos 

sujeitos implicados com o público PROEJA. 

 Para além de toda a estrutura, permanece a ideia de que todos os sentidos na escola são 

produzidos em negociação com a tradição do conhecimento. Então, ao copiar a grade do EMI, 

se focalizou no conhecimento visto como conteúdo por excelência ou como recheio básico 

desse planejamento. Daí os muitos problemas dessa ‗seleção‘ e organização ainda hoje 

traumática. Para Pretto (2011), o currículo continua sendo uma grade, embora identificado 
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com outras palavras, quando assume o papel de regulador dos processos de produção do 

conhecimento, ao se basear numa lógica vertical, linear, ordenado e contraditório. Contudo, 

que se faz contemporaneamente nas demais áreas do conhecimento, ao conceber uma escola 

centrada na objetividade, com rígidos procedimentos burocráticos para dar conta dela própria, 

enquanto parte de um enorme sistema, fechada em si mesma, na crença de que, com controles 

mais rígidos, se pode chegar a melhores resultados. Por isso o autor propõe 

 

pensar em outras educações, neste momento contemporâneo, [...] que 

compreenda as múltiplas possibilidades trazidas pela complexidade. Esse 

conjunto de relações leva-nos a pensar nos caminhos e no caminhar. A 

pensar no labirinto, enquanto uma importante metáfora para os processos 

educacionais. Pensar, quem sabe, na ideia de uma escola-labirinto, espaço 

com magníficas possibilidades de caminhos diferenciados, onde o se perder 

é valorizado, porque possibilita uma enorme diversidade de caminhos e 

soluções; onde chegar a um lugar é importante, mas sem que isso imponha a 

perda da riqueza do caminhar, do se perder e do experimentar as inúmeras 

possibilidades trazidas pelo próprio caminhar (e agora, navegar). Espaço, 

portanto, da criação e da experimentação.  (PRETTO, 2011, p. 15) 

 

 E, nessa realidade, interessa a ideia de aluno construída na interseção entre vários 

discursos inseridos nessa comunidade, a escola, em que o diálogo funcione como ‗liga‘ numa 

imbricada relação entre o poder e o conhecimento. Mas, ao discutir questões da organização 

curricular, a integração não deve ser tratada de forma periférica, ao se abordar somente as 

experiências de aprendizagem, dentro de cada disciplina, pois ela também se refere à 

organização horizontal e indica, apenas, que as experiências vividas na mesma fase da 

escolarização devem interagir de modo que o aluno perceba certa unidade.  

E, nesse processo de formação, baseado em Freitas & Jordane (2011), precisam 

comtemplar a relação entre EPT, EMI e EJA; as trocas feitas nos espaços de produção de 

saberes na sociedade; as experiências  de vida dos alunos como ‗pedra fundamental‘; os 

saberes em diferentes espaços sociais; o uso das TDs; a definição de temáticas específicas 

para a EJA com contextualização dos conceitos numa abordagem interdisciplinar; e ainda a 

autonomia nas  ações dos alunos na valorização da cultura local e global.  Em síntese, estas 

discussões possibilitam dar visibilidade aos sujeitos no contexto do PROEJA, bem como 

repensar o fazer pedagógico, contribuindo dessa forma para a formação continuada dos 

mesmos e para a construção do currículo integrado.  

Tudo isso traz a compreensão de que o ser e o currículo se formam nos pilares do 

diálogo e da valorização das particularidades dos alunos jovens e adultos. Num esforço 

coletivo no sentido de conceber, segundo Lopes (2011), um currículo que: a) produza saberes 
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(visões de mundo, habilidade, valores, símbolos, significados e culturas do ser humano) e 

construa conhecimentos como síntese da transformação do outro e de si próprio; b) promova 

uma formação integrada a fim de superar a desarticulação dos conteúdos e incorpore saberes 

sociais e extracurriculares (os midiáticos) c) trabalhe conteúdos significativos em conexões 

com a realidade do educando e reconheça a experiência dos alunos ao construir este 

conhecimento. E ainda acrescenta um currículo comprometido com metodologias 

―interdisciplinares, transdisciplinares e interculturais e com o resgate da formação, da 

participação, da autonomia, da criatividade e das práticas pedagógicas emergentes dos 

docentes‖ (LOPES, 2011, p. 161). 

 

 

4.1 INTERSECÇÕES IN LOCO: ABORDAGENS DIDÁTICAS 

 

Os Documentos Institucionais, incluindo a Organização Didática e o PDI (2014-2018), 

sugerem a necessidade de mudanças na instituição, uma vez que estudantes EJA ainda são 

marginalizados em seus processos de formação, principalmente quanto às atividades 

humanizadoras. Para tanto a utilização do conhecimento prévio dos alunos, ou seja, suas 

experiências de letramentos são necessárias para a aprendizagem das disciplinas técnicas, nas 

quais sentem muita dificuldade e, consequentemente, torna-se fator de retenção ou até mesmo 

de reprovação e evasão. Um aluno, que na prática é pedreiro, tem muito conhecimento 

empírico a acrescentar às aulas sobre Construção. Quem lida na prática com ferramentas 

como esquadros ou sabe dizer quantos blocos tem um metro quadrado de parede, com certeza, 

a partir de uma adequação de linguagem do professor, assimilará mais facilmente o conteúdo 

sobre ângulos nas aulas de matemática. De igual modo, quem tem acesso às simulações de um 

computador, terá mais capacidade de abstração nas aulas de desenho.  

As respostas dos professores à entrevista apontaram que as dificuldades enfrentadas no 

ensino de suas disciplinas estavam relacionadas àquelas existentes no PROEJA como um 

todo. Por exemplo, as advindas das próprias características dessa modalidade de ensino, 

como: as constantes faltas dos alunos, a impossibilidade de participar de atividade extraclasse, 

os atrasos nas primeiras aulas (mesmo começando às 19 horas) e a diferenciação etária 

existente. Outras dificuldades estavam relacionadas às atribuídas aos alunos e sua 

consequência para o processo de ensino na EJA, como a falta de base deles, seu ritmo lento de 

aprendizagem e o pouco aprofundamento dos conteúdos. Nas fala dos professores, é 

recorrente a ideia de que o maior entrave para a aprendizagem dos alunos, além do déficit 
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educacional desses sujeitos, é o tempo reduzido destinado a cada disciplina, agravado pelo 

fato dos alunos não disporem de tempo para se dedicarem ao estudo. 

Também  observei que, na Coordenação de Cursos, há mais encontros entre os 

professores da Área Profissional, pois, devido às disciplinas técnicas comporem maior carga 

horária, estes são destinados exatamente para trabalhar com turmas específicas do curso, 

enquanto os da AP têm carga horária menor, complementada com aulas em outros cursos e 

modalidades. Também a CH das disciplinas específicas do curso, mais exatas e técnicas, 

costuma ser maior que a da área de humanas. Tomamos, como exemplo, a disciplina Língua 

Portuguesa, com apenas duas aulas por módulo (ANEXO A), o que dificulta a sequência do 

assunto e não permite maiores discussões nos trabalhos em grupo, quando se quer fazer um 

seminário ou apresentar filmes, conforme fala de um professor da disciplina: ―a CH de 

Linguagens deveria ser maior, pois se precisa aprender a se comunicar melhor do modo oral e 

do modo escrito. Acho pouco somente duas aulas, pra passar um vídeo, um documentário. 

Nunca dá tempo‖ (LCT1, relato oral, 2018).  

Visando à construção de proposta curricular que proporcione a capacidade de reflexão 

e formação integral do sujeito, vemos que a questão da carga horária mínima é atribuída ao 

ensino  de disciplinas básicas como  português e matemática é apontada como uma das 

grandes dificuldades. Sendo a carga horária semanal destinada a Português, geralmente 

distribuída em duas aulas geminadas de 50 minutos, a tarefa de ajudar no letramento dos 

alunos se torna complicada. Em relação ao letramento matemático e em linguagens,  os 

professores sugerem um aumento de carga horária, equiparada à que hoje é destinada ao EMI, 

mas fazendo com que haja certo ‗nivelamento‘ (de conteúdos) proporcionando uma atenção 

mais individualizada para os sujeitos do PROEJA. 

A dificuldade que expressaram alguns professores, ao terem de ensinar determinados 

conteúdos no PROEJA que pareciam tão simples de compreender, evidenciava que o curso 

não havia se preocupado muito com a dimensão epistemológica, no que diz respeito à 

mediação do professor para o ensino nesta modalidade.  Durante as aulas observadas, convém 

destacar o empenho dos professores (independe de ser da área básica ou técnica), que sempre 

buscavam alternativas que promovessem maior envolvimento dos alunos com os conceitos 

científicos.   

Outras experiências observadas foram as aulas práticas realizadas na parte externa do 

prédio, mais especificamente no muro lateral do bloco de aulas, como um ‗canteiro de obras 

permanente‘ com mosaicos cerâmicos, moldes de concretagem, ferragens das vigas e pilares, 

deixando as marcas das demonstrações das aulas práticas e de estágio desses alunos, que por 
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muitas vezes ensinam e podem dizer: ―fui eu que fiz‖. É importante pontuar que  os alunos 

utilizaram os termos ‗dinâmica‘ e ‗prática‘ para se referir às atividades que eles gostariam de 

ver desenvolvidas em sala, com mais aulas envolvendo TDs. Convém ressaltar que a 

realização de atividades diversificadas nas aulas por si só não garante uma abordagem 

contextualizada dos conteúdos, ou seja, um letramento crítico. 

 Quanto à organização disciplinar, ou seja, uma tecnologia de controle de saberes, 

sujeitos, espaços e tempos em uma escola, identificou-se que a sistemática do trabalho 

pedagógico se mostra bastante flexível, ao passo que adota o sistema de dependências e 

abertura de turmas extras para alunos retidos em alguma disciplina, mesmo após cursar o 

oitavo período. Também, como mecanismo de estímulo, permite a junção do PROEJA EDIF 

com turmas de outros cursos durante aulas de alguma disciplina, quando o número de aluno se 

torna muito reduzido, especialmente nas séries finais.  

 Lopes (2011) concorda que as disciplinas são construções sociais que atendem a 

determinadas finalidades da educação. Por isso, reúnem sujeitos sustentados por ―relações de 

poder que produzem saberes‖, mas não um saber compreendido como ‗em si‘, mas das 

tradições que condicionam o modo de vida e diferentes interpretações dos sujeitos na luta pelo 

saber. Assim, ―essas tradições hibridizam sentidos pedagógicos, científicos, sociais e 

psicológicos e vão constituindo um discurso disciplinar que contribui para a ideia de que 

existe uma cultura comum a ser ensinada a todos‖ (LOPES, 2011, p. 121).  

 Assim cabe buscar, não uma totalidade do saber, mas uma ―pluralidade de saberes‖ 

decorrente das demandas e articulações, que não tem uma única direção, um único processo 

de significação e que, segundo a autora, não impede que se trabalhe no sentido de inter-

relacionar sujeitos e saberes. Com relação ao ensino aprendizagem, foram identificadas: 

atividades de ensino individualizado do aluno, trabalhos em grupo para pesquisa de 

determinados temas sob orientação docente, aulas práticas em laboratório ou em instituições 

fora da escola, como as VTs, por sinal, atividade considerada significativa por todos os 

entrevistados.  

A maioria dos alunos das séries finais considerou a base comum  ―a parte mais difícil‖, 

no início do curso. Contudo, também deu para perceber uma ênfase no conteúdo específico da 

disciplina, sem uma relação explícita com as experiências concretas vivenciadas pelos alunos.  

No geral, os alunos elegeram a Matemática como a disciplina que eles têm mais dificuldade. 

Por se tratar de um curso técnico preparatório para ingressar na Engenharia Civil, o 

letramento matemático é muito requisitado em outras disciplinas como Física, Mecânica dos 

Solos, PCO (Planejamento e controle de Obras) e, principalmente, em Resistência dos 
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Materiais I e II (cálculo das forças nas lajes, vigas, pilares e fundações), onde há maior 

número de alunos em dependência para o semestre seguinte. Sobre isso, o aluno explica: ―a 

dificuldade é que a gente passou pela Física, mas as notas não eram boas‖ (SJP, relato oral, 

2018) 

 Outro acrescenta: ―Resistência dos Materiais é muito importante. Hoje, por exemplo, 

se tiver uma fissura (rachadura), eu vejo se há perigo na obra: se for na vertical já é 

preocupante‖ (FAS, relato oral, 2018). Felizmente, as fissuram no currículo não implicam a 

estrutura no sentido de imposições verticalizadas, porém, na horizontalidade, o diálogo ainda 

se embate com entraves administrativos. E uma das alunas reconhece sua defasagem de 

aprendizagem devido aos processos de aceleração de ensino nas escolas por onde passou: 

  
Falta base, porque tem pessoas que já concluíram o EM e têm mais 

facilidade pra pegar. Mas eu, e outros na minha turma, estamos vendo agora 

pela primeira vez. São assuntos que eu não tinha visto antes no Ensino 

Fundamental (EJA). Achei que teria mais explicação pra entender o assunto 

e saber resolver, porque nem todo mundo tá apto pra pegar de primeira. Mas 

estou estudando, inclusive assisto web aula em casa, pra ver se consigo 

acompanhar. (ERS relato oral, 2018) 

 

A aluna até sugere um ‗reforço escolar‘ para quem tiver disponibilidade em outro 

horário. Outra ideia seria utilizar o mesmo sistema de ‗plantão tira dúvidas‘ como uma espécie 

de ‗laboratório de matemática‘, como já ocorre pro EMI, em que o professor fica disponível 

ao atendimento em horário e espaço preestabelecidos.  

 
Gosto mais de aprender na prática do que só na teoria, porque você visualiza, 

vai conhecendo melhor. Tem coisas que em sala de aula, você não pega. 

Quando vai pra prática, diz: 'ah, já sei, é assim!‘, você aprende a lidar 

melhor, complementa o assunto. Eu já falei muito pros meus professores, 

que a gente deveria ir mais pro laboratório, ajudaria bastante. (FAS, relato 

oral, 2018) 

  

 O aluno não está se referindo às aulas práticas das disciplinas técnicas que já ocorrem 

nos Laboratórios de Solos e Construção, mas às disciplinas do núcleo comum que poderiam 

ser ―mais visuais e práticas‖, dado ao nível de abstração exigido para a compreensão, 

disciplinas como Matemática, Física e principalmente Química e Biologia que dispõe de 

laboratórios, mas não é utilizado pelo PROEJA. 

  Quanto ao letramento literário, os que tiveram acesso às leituras no fundamental 

afirmaram que ―amam Português‖. Porém, há outros que têm ‗dificuldade‘ na interpretação de 

texto, ou seja, em compreender os enunciados que são contextualizados: ―Olha, o que a gente 
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lê mais na obra, basicamente são notas de material de construção, manual de instrução de 

fabricante. Essas coisas do canteiro: avisos, placas, sinais, símbolos e as plantas‖ (FAS, relato 

oral, 2018). A professora de linguagens reitera 

 
Uso muitos textos escritos, mas observo que há uma dificuldade.  Costumo 

imprimir alguns interessantes e levar com alguns pontos pra gente discutir, 

pois a maioria não tem o livro e não leem muito em casa. É muito importante 

que leiam e façam alguns questionamentos em sala.  Então, a gente usa os 

outros gêneros como: charge, história em quadrinho, mas são mais 

complementares (LCT1, relato oral,  2018). 

 

  E intencionando saber como a oralidade do aluno era valorizada e se o letramento 

digital era requisitado nas atividades escolares, captamos como preferiam ser avaliados.  Deu 

para perceber que há muita flexibilização por parte dos professores, porém, em nenhum 

momento, citaram a produção de vídeos, documentários ou qualquer método utilizando os 

meios digitais ou as redes.   

 

Apresentação de trabalho é muito bom, porque você vai resumir tudo que 

aprende e da forma que entendeu. Então é muito válido. Uma dinâmica, 

também. Tem professor que avalia a presença e a participação na aula, isso é 

bom, porque incentiva o aluno: ―vou me esforçar mais, vou procurar 

aprender‖, mas não quer dizer que você aprendeu. Tem que ser aliado a 

outros métodos. (ERS, relato oral, 2018) 

 

No geral, os alunos gostam das atividades em que podem se expressar oralmente, 

através de apresentação de trabalhos em grupo. Preferem ser avaliados por sua participação, 

no dia-a-dia na escola. Eles também citaram o debate em sala de aula, que os permite tirar 

dúvidas, quando têm dificuldades. Isso mostra que lhes são facultados espaços de 

interlocuções. O aluno não consegue avançar na disciplina, mais por ter deixado de cumprir as 

atividades e, menos, por não ter conseguido acompanhar. É compreensível que aquele mais 

frequente terá maior desempenho, porém não se eliminam alternativas para ‗reparar a 

aprendizagem‘ dos que faltaram por motivos justificáveis. 

 
Tenho mais facilidade com as atividades em grupo, a gente vai conversando, 

discursando. E mais dificuldade de compreender por vídeo-aulas e slides, 

porque passa muito rápido. Tem que ficar na memória, você não recebe nada 

pra rever depois. Nesse caso, o professor enviando, a gente acaba vendo 

mais de uma vez e aprende. Mas escrever é melhor, fixa. Na hora que você 

quer dar uma olhada, é só ir lá no caderno (CLD, relato oral, 2018). 
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A abordagem metodológica focada no PROEJA tem vários papéis importantes, 

especialmente se possibilita a abertura para o respeito daquilo que o estudante já traz de 

outros momentos de sua vida escolar. Assim, busca-se por meio de elaboração de um 

‗módulo‘ adequado, materializar alguns princípios norteadores do trabalho pedagógico no 

PROEJA, traduzindo-os em propostas de ensino que se concretizem na sala de aula. Podem-se 

analisar criteriosamente os materiais didáticos disponíveis, buscando fundamentar a opção por 

produzir um novo material, a ser pensado e construído tendo um público específico: os 

estudantes do PROEJA, com foco nas disciplinas, sem esquecer que seu papel na  formação 

cidadã está diretamente  relacionada com uma formação profissionalizante. 

 Lopes (2011, p. 58) esclarece que a experiência educativa, diante das demandas do 

mundo contemporâneo em constante mudança, não mais pode: a) atender aos resquícios 

racionalistas (o conhecimento como representante de uma realidade e a ciência, relevante na 

descoberta de uma única verdade); b) pretender medidas utilitaristas (importância do saber 

pela capacidade de gerar uma ação); b) nem julgar pela competência (em relação a patamares 

predefinidos). Historicamente, desde que o IF era Escola Técnica, o PS era um mecanismo 

que buscava escolher os alunos supostos como os mais aptos. Os que mais tinham acesso 

eram os advindos de escolas particulares. Nem sempre a comunidade do entorno entrava aqui, 

com a chegada do PROEJA, se quebrou essa tradição. 

 Esta autora (idem, p. 33) afirma que as experiências curriculares transcendem às 

atividades planejadas nos documentos escritos, pois há uma lacuna entre os planos 

curriculares e sua aplicação. Porém, para o PROEJA, há um hiato maior ainda, até mesmo 

porque não se pode desenhar uma experiência educacional dada aos contextos das 

individualidades dos alunos muito diferentes daqueles dos professores. Fica mais difícil 

trabalhar, sem conhecer a realidade deste aluno. Para este professor da AT, os alunos têm 

dificuldade de se enxergarem trabalhando como profissional, porém se focassem à frente, na 

profissão, teriam mais empenho: ―A maioria dos concluintes ou que conseguiram trabalho, já 

estava dentro da Indústria da Construção Civil como pedreiros e armadores, pois desejavam 

atuar como Técnico em Edificações e se motivaram nesse sentido‖ (CTE, relato oral, 2018).  

 Outra dificuldade  na escola é o tempo  reduzido (somente três horas) e, por isso, 

precisam de mais horas de estudo. A Instituição tem contribuído da melhor maneira possível, 

fazendo o atendimento àqueles têm condições de vir em outro horário, porém os demais ficam 

desassistidos.  Uma sugestão seria começarem a aula mais cedo, às 17:00 ou, pelo menos, às 

18:00 horas. Mas, para isso, ―precisaria de uma força-tarefa com o envolvimento de todos, 
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porque não temos alunos somente da Construção Civil, mas também, do Comércio e da 

Agroindústria‖ (LCT1, relato oral, 2018).  

 Pelo registro das falas, são muitas as experiências significativas. Este professor diz 

que é motivado pra ensinar no PROEJA, mais que em outras modalidades, porque vê a 

satisfação que o aluno tem quando ele começa a progredir: 

 
Ele começa a enxergar a educação profissional e deixa aquela visão de 

apenas tirar nota.  A gente vê experiências muito boas de alunos concluintes. 

Um deles veio nos mostrar a sua carteira do CREA. Menino aqui do bairro 

vizinho, já trabalhando e fazendo Engenharia Civil. Isso aí indica que 

realmente é sem limite o sucesso do PROEJA (LCT1, relato oral, 2018)  

 

Este professor sugere, como melhoria, um curso de nivelamento paralelo ao curso, 

como se fosse um pré-técnico: a dificuldade básica está em leitura e interpretação de texto, 

―que inviabiliza que se lecionem os conteúdos propostos. Costumo cobrar muito a produção 

textual, lá do início, no quadro mesmo, começando por cada parágrafo, como se nunca 

tivessem passado por aquilo, pra ir internalizando‖ (LCT1, relato oral, 2018). Já se sabe que o 

aluno tem grande dificuldade no processo ensino-aprendizagem, mas se espera, conforme a 

opinião deste professor de Humanas, em relação aos colegas: ―que tenha vivência direta com 

o aluno e que o esforço dele seja considerado, no sentido de propiciar maior engajamento‖. E 

também uma opinião: ―rever nosso papel, que haja uma dedicação mais direta do professor 

com o aluno, uma relação muito boa traz sentido pelo compartilhamento de suas vivências, 

que são extraordinárias‖ (CHT, relato oral, 2018).  

 Quanto ao que o aluno espera do curso, afirmam: ―adquirir experiência e crescer‖ e 

―sair mais preparado‖, o que este professor endossa: ―eles realmente saem renovados, com 

outra maneira de pensar‖. Até mesmo porque ―a gente tem tato, a facilidade de se comunicar 

no sentido de levar-lhes o conhecimento. Mas, na verdade, eles já (o) têm com a própria 

experiência. Só falta destrinchá-lo de forma mais eficaz. Como se a gente apenas desse a mão 

pra ajudá-los a crescer e abrir espaço‖ (CNT, relato oral, 2018). Diz procurar trabalhar, 

mostrando que as disciplinas são interligadas: ―por exemplo, as coordenadas geográficas 

interligadas à Matemática e relacionadas à Topografia, porque lá na frente eles vão trabalhar 

com o teodolito‖. 

―Uma experiência muito válida,‖ relata este professor, ao falar da admiração dos 

alunos em conhecer o acervo bibliográfico da disciplina, também porque ―podiam pegar 

livros‖. Sua linguagem técnica revela ser da AT, ao complementar que a escola ―apresenta a 
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Biblioteca, mas o professor não os leva‖ e acrescenta que o ensino ainda está muito 

‗propedêutico-técnica‘. 

 Há, na fala de alguns professores da AT, certa nostalgia em relação à grade curricular 

não ser mais a mesma do início (anos 90), com maior carga horária para as disciplinas 

específicas do curso, quando algumas da área comum eram suprimidas a favor do tecnicismo. 

Percebe-se que há certa luta por ‗espaço‘ entre as duas áreas. E, ainda, persiste a ideia de um 

currículo ‗oculto‘, que esconde as relações de poder na base das escolhas curriculares em 

relação ao conhecimento e a certos procedimentos que, cotidianamente, são reforçados pelas 

ações curriculares. 

 Com a presença do PROEJA, há uma aparente harmonia que oculta a contradição, um 

importante aspecto de revelação de que as desigualdades existem. Em outras palavras, há 

sentidos ocultos a todo currículo organizado segundo os moldes das perspectivas técnicas. 

Entra em cena a classe trabalhadora, representados e identificados no PROEJA, porém, se 

acredita aqui que uma formação crítica devolve ao sujeito a possibilidade de mudar a sua 

história. Estudar as interações cotidianas dos alunos, a forma do conhecimento no currículo 

(também normas e valores) e a ação dos professores são elementos que permitem identificar 

como as relações são produzidas culturalmente pela escola.  

 Um dos fatores que talvez esteja prejudicando a unidade no PROEJA é a constante 

troca de professores da área comum, que gera descontinuidade e fragmentação em todos os 

sentidos, além de não permitirem criar maiores redes de comunicação entre os sujeitos alunos-

professores. Por outro lado, o trabalho do professor é intensificado em decorrência da 

ampliação dos processos de avaliação dos alunos, assim como não se pode privilegiar uma 

disciplina em detrimento de outras: 

 

Se o aluno vai fazer um relatório, precisa de Português, mas tem que 

conseguir aliar o Português à minha disciplina e, quando estiver no campo de 

trabalho, ele vai ter que saber montar uma planilha. Então, as disciplinas elas 

são multidisciplinares e são transcendentais e por isso gente não pode focar 

só nos 90°, só sei isso! Mas ter uma visão panorâmica, realmente bem ampla 

do contexto (LCT2, relato oral, 2018) 

 

 Como ilustração, Dewey (1972) introduz a ideia de que o currículo não é dependente 

apenas da lógica das disciplinas, ele deve ser construído para além da representação de um 

corpo de verdades a serem utilizadas em novas descobertas, pesquisas e conclusões. Em 

outras palavras, o professor deve ver a matéria escolar como um saber a ser inserido com base 

na experiência viva e pessoal do aluno, pois para este, as disciplinas são organizadas nestas 
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três dimensões: a experiência de vida dos alunos, o desenvolvimento gradual da complexidade 

do conhecimento e a vinculação a aspectos da vida social mais ampla como trabalho, relações 

sociais e problemas do cotidiano. 

 Por muito tempo, o aspecto cognitivo do conhecimento deu fundamento à construção 

de uma didática e de um currículo, porém agora se sobrepuja a aquisição de novas formas de 

compreensão e conhecimento, agora validado como o conjunto da experiência humana. Mas, 

muitas vezes, o conceito de currículo é diluído como um plano formal de aprendizagem, com 

certa centralização e bastante distanciado do dia a dia e da sala de aula. E, num momento 

marcado pelas demandas tecnológicas, a escola ganha novas responsabilidades e precisa 

adaptar-se às mudanças geradas pela sociedade e, mesmo que os conteúdos ou as experiências 

vividas não correspondam ao saber instituído, eles precisam ser aplicáveis: 

 

A interface com a máquina ainda é a maior dificuldade. Principalmente, 

porque os alunos mais idade vivenciam a tecnologia mais simples, só no 

celular, Eles sentem dificuldade da parte inicial de informática, do manuseio 

da máquina. Dou uma disciplina em que os softwares são em Inglês, e como 

eles não conhecem bem outra língua, eles têm dificuldade em pronunciar, de 

escrever. Então, isso dá um pouco mais de trabalho e prejuízo ao 

aprendizado (LCT2, relato oral, 2018) 

  

 Lopes (2011) baseia-se em Bernstein (1998) ao conceituar a contextualização que, de 

forma mais ampla, busca entender as modificações nos discursos pela circulação de textos nos 

diferentes contextos sociais, para além do que é (re) produzido na sala de aula. Este é um 

processo inerente à circulação de textos, ou seja, quanto mais circulam, mais se multiplicam 

diferentes leituras contextuais, como no caso dos gêneros multimodais que hoje circulam na 

internet, mas que antes era usado para fins jornalísticos.   

  A autora explica que a contextualização ocorre quando se reposiciona os diferentes 

textos produzidos: a escola participa quando reinterpreta diferentes saberes sociais para fins 

de ensino; o professor atua no processo de ‗escolha‘ dos saberes, mas que são produzidos 

pelos alunos. Afirma ainda que compreender o conhecimento escolar e suas características 

passa a ser importante se quisermos entender o currículo e suas finalidades sociais. Com o uso 

da internet, fica ainda mais evidente que os saberes circulam socialmente, fazem parte da 

cultura e estão sempre se hibridizando a outros saberes, não mais possível de ser categorizado 

como escolar ou científico. Abre espaço para compreendermos a pluralidade de saberes que 

circulam no contexto social e conceber que a contextualização pode se desenvolver pela 

produção de híbridos culturais (LOPES, 2011, p. 106).          
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 Quanto à percepção de conhecimento pelos professores, há enfoques distintos. Ainda 

há algumas centralizações, numa perspectiva acadêmica de abordagem das disciplinas 

escolares, como se percebe nas falas sobre ―cumprir a ementa‖. Como também algumas 

percepções vinculadas a vida social dentro e fora da escola, como se percebe certo tom 

‗progressivista‘ nas falas, sobre ―o aluno ter sucesso‖. Para Dewey (1972), a escola é vista 

como expressão da comunidade em que o aprendizado não é uma preparação para uma 

possível vida futura, mas um processo contínuo e ativo, que faz sentido para a vida atual do 

aluno.  

 

Um dos principais desafios: fazer com que tenham letramento: o mínimo de 

leitura e de interpretação dos textos básicos, pra que a gente possa dar 

continuidade ao conteúdo exigido na formação de um bom técnico. São 

pessoas que tiveram um histórico de leitura deficiente, fazendo com que sua 

escrita se tornasse precária. Isso decorre de duas dificuldades: terem passado 

muito tempo sem estudar e terem uma base muito aligeirada, advinda de uma 

formação em EJA fundamental que condensa duas séries em um ano (LCT1, 

relato oral,  2018). 

 

 Para Goodson (1983), as disciplinas no currículo estão vinculados a finalidades 

utilitárias e pedagógicas de uma tradição curricular, que pode tornar as disciplinas cada vez 

mais próximas de "padrões acadêmicos‖ e afastar ―o ensino de uma perspectiva de educação 

de massa, na qual o conhecimento é associado à linguagem comum e aos interesses dos 

alunos‖ . Na mesma perspectiva critica, Popkewitz (2004) acrescenta que ―as disciplinas 

escolares pouco se relacionam com as práticas culturais de produção do conhecimento‖ na 

escola (apud Lopes, 2011, p. 119- 120) 

 A proposta do PROEJA FIC surge mais pela necessidade real de ‗ganhar‘ este o aluno 

que não consegue permanecer no curso.  Também se intenciona que uma metodologia 

direcionada ao uso das diversas mídias digitais passa a ser mais que um conteúdo a ser 

introduzido no currículo escolar vinculado às disciplinas e às finalidades pedagógicas, com 

base em argumentos de pertinência social. Porque o interesse dos alunos está relacionado à 

capacidade do conteúdo dar conta de questões que façam sentido em seu cotidiano. Uma 

proposta curricular cuja integração seja vista - não como o cimento que tem ‗pega‘ e se 

enrijece na base de um concreto armado - mas como um amálgama, moldável com os 

interesses do principal grupo envolvido: os alunos jovens e adultos. 

 E, nesse construir, mais areia é necessária às FUNDAmentaÇÕES, até se desenvolver 

uma ação no ambiente social de maneira que os alunos resolvam, em sala de aula, problemas 

reais de seu cotidiano favorece uma maior socialização dos alunos. Uma proposta de ensino-
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aprendizagem articulada, tanto à valorização dos saberes prévios dos alunos, quanto à ideia de 

uma aprendizagem significativa, na qual ―o aluno deve incorporar novos saberes a esses 

saberes prévios e entender a importância dos mesmos na sua vida cotidiana‖ (LOPES, 2011, 

p. 130). Ainda em Dewey (1972), os saberes devem fazer sentido e favorecer experiências 

democráticas, cujos temas sejam definidos em função dos interesses dos alunos e da 

perspectiva de desenvolvimento crítico da comunidade da escola. 

 Numa discussão sobre o que modificaria na grade curricular, este professor de ciências 

humanas afirma a necessidade de algumas disciplinas voltadas à educação ambiental , às 

relações humanas e à questão cultural: ―Somos uma diversidade cultural fenomenal, então 

acrescentaria, sim, essas disciplinas como uma forma de integração, de movimentação do 

aluno e, sobretudo, do conhecimento dele nas relações interpessoais‖. Mas pensar ―uma 

atualização para viabilizar uma formação mais integral, no sentido de direcionar as 

necessidades que se busca a título de PROEJA, sobretudo, na relação professor-aluno‖ (CHT, 

relato oral, 2018). 

 
Sou bastante observador dos alunos e a maior dificuldade deles advém do 

cansaço físico- mental. Quando trabalho a coordenada geográfica, requer 

conhecimento de matemática, o que se torna uma dificuldade para eles. Mas 

cabe justamente ao professor ter o cuidado de trabalhar, mostrando pra eles 

que é fácil de compreender. Aí explico quantas vezes for preciso. Paciência é 

fundamental com essa rapaziada. (CHT, relato oral, 2018) 

 

 Este professor reconhece que o fato de a grade não ser atualizada para o alunado, faz 

com que a evasão aumente. 

 

A grade do PROEJA foi feita sem um estudo prévio, apenas adaptaram a do 

EMI, mas são públicos totalmente diferentes. Mas o aluno do PROEJA vem 

de formações e processos seletivos variados, além de a maioria estar, há 

muito tempo, fora da escola. A gente precisa condensar o ensino nas aulas e, 

mesmo que trabalhe 100% da CH, não foi da forma que é pra ser dada, como 

é no EMI e subsequente (LCT2, relato oral,  2018) 

 

 Outro diz que ela precisa ser revista e sugere como modificação que as disciplinas 

Matemática e Português fossem locadas logo no início.  

 

Muitas vezes, o aluno fica retido nas Disciplinas Técnicas, porque não tem 

conhecimento básico das Propedêuticas, que não podem ser trabalhadas 

isoladamente, mas tem que estar linkadas às Disciplinas Técnicas. Além de 

precisar acompanhar o processo da informatização da Construção Civil, que 

requer novas práticas profissionais e precisa abranger esse aluno para 
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prepará-lo como profissional para o mercado externo (LCT3, relato oral, 
2018). 

 

 Porém, este reconhece que o currículo é um pouco engessado, alguns conteúdos 

desatualizados e que modificaria no sentido de haver maior articulação com o Curso Técnico. 

Desta forma, ―a gente precisa colocar pra o aluno o que ele realmente precisa aprender, 

porque os propósitos são outros: normalmente, vêm aqui pra ter o curso e aprimorar a carreira 

profissional, pra complementar o que já fazem no trabalho. Existem especificidades diferentes 

do aluno que quer ir pra Universidade‖ (LCT1, relato oral, 2018).  

 Este professor percebe que as disciplinas são integradas e tem discutido para integrar 

mais, porém ―há coisas que dificultam, porque temos a Coordenação de Edificações com os 

professores da AT e há do outro lado uma coordenação da AP que abrange os outros cursos‖. 

Deixa inferir que, para melhor integração, precisa haver mais diálogo entre os profissionais. 

Para isso devem pertencer à mesma coordenação, participarem das mesmas reuniões e se 

encontrarem numa mesma sala dos professores. Segundo este professor, que está acostumado 

a acompanhar os alunos em atividade extraclasse, o fato de estar nesse ambiente escolar, de 

educação tão vasta, faz com que o aluno desperte o senso crítico e não mais seja só ouvinte: 

―ele muda o costume de sair toda hora, também sua linguagem e postura nas empresas‖ (CTE, 

relato oral, 2018). 

 Veiga-Neto (2002) discute como o currículo é um dispositivo pedagógico que nos 

geometriza: ―o currículo organiza rotinas e ritmos de tempo e nos faz relacionar o tempo com 

determinado espaço‖ (Lopes, 2011, p. 135). Na ideia deste, o currículo disciplinar não exclui 

a ideia de currículo integrado, pois não são termos opostos e dicotômicos. A integração 

propõe flexibilização das estruturas disciplinares e se apoia nessa tentativa inovadora 

―visando adequar o currículo as mudanças espaçotemporais‖. Cada vez mais se promove uma 

adequação onde as disciplinas são não lugares e deixam de ter identidades fixas, numa 

perspectiva curricular onde se busca abrir espaço para o aluno selecionar o que deseja estudar, 

mais adequada ao seu interesse. A partir do abrandamento das distinções entre as disciplinas, 

conferir maior iniciativa aos professores e alunos, mais inserção dos saberes cotidianos dos 

alunos, de maneira a combater a visão hierárquica do conhecimento.  

 Ao referir-se às visitas técnicas, comum confundir o termo ‗integrado‘ com 

interdisciplinar. O ensino não é integrado só pelo fato de uma disciplina utilizar conhecimento 

de outra. Entender que as disciplinas escolares formam os sujeitos e a inter-relações entre 

saberes desenvolvidas na escola e as diferentes comunidades disciplinares conferem sentidos 
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ao currículo. As Coordenações compõem uma lógica ‘compartimentada‘, cada uma com seu 

papel distinto, com seus tempos e espaços: ―nem na reunião pedagógica, no início do 

semestre, a gente se encontra com os demais profissionais pra planejar, pois somente ver no 

site a ementa da disciplina do colega, não é suficiente para um trabalho interdisciplinar‖ 

(CNT, relato oral, 2018). Também a discussão sobre currículo não pode desprezar o que 

ocorre na escola, ou seja, a prática cotidiana dos sujeitos. Em Dewey (1972 apud OLIVEIRA, 

2012, p. 141), há a preocupação em aproximar a experiência humana no desenvolvimento do 

currículo do pensar da vida prática: ―a escolarização só faz sentido na medida em que constrói 

condições para que os sujeitos possam resolver problemas sociais reais‖.  

 A escola é vista como um espaço em que sentidos e ações são construídos por 

intermédio da interação entre os sujeitos, mas ela tem uma cultura própria.   Há que se 

considerar a cultura da escola, produzida no contexto específico, mas ir em direção das 

culturas diferentes que adentram aqui, como culturas de pertencimento dos sujeitos, ―sem dar 

atenção a essas culturas, é impossível a construção social dos sentidos no contexto‖ (LOPES, 

2011, p. 148). 

 Assim, um projeto valorizando as falas (histórias, experiências) dos alunos é estratégia 

para reintroduzir a vida cotidiana no currículo. Os sujeitos PROEJA, ao descreverem suas 

trajetórias pessoais (sua carreira como alunos/técnicos), envolvem, tanto a visão do sujeito 

sobre si (suas intenções, metas, projetos), quanto de sua inserção num curso técnico. 

Valorizando a oralidade, que a escrita bloqueia as possibilidades de inúmeros sentidos que a 

fala permite, percebe-se que o aluno sente a necessidade de ser ouvido, de falar. Ficou patente 

que se sentiram importantes em participar de uma entrevista. Um aluno, na passarela de 

acesso a um evento de pós-graduação, dava ênfase na voz quando passava algum professor e 

até interpelou o diretor, pedindo ‗incentivo pros esportes‘, mostrando-se muito à vontade e 

valorizado por estar ‗colaborando‘ com a escola. Felizmente, bastou um pause na gravação! 

De fato, a escola é um ambiente de interações, requer compreensão ao que se 

apresenta na prática, por se tratar de uma realidade complexa em que se interseccionam 

muitos sentidos, mas, para o aluno que chega, não é um contexto natural. Dado o tempo de 

afastamento da escola, um dos grandes aprendizados (daquele que retorna a escola depois de 

uma educação bancária) é reaprender a ser aluno. Portanto, se inserir num ambiente que nunca 

é estático e agora, menos ainda, com sua inserção no mundo das TDs. Alguns docentes 

precisaram ‗aprender a ser professor do PROEJA‘, o que tem a ver com os deslocamentos que 

a chegada deste programa provocou. Importante, aqui, a perspectiva de um professor reflexivo 



80 
 

que entende que o currículo se constitui na prática. A formação do professor é continua e se dá 

através da reflexão sobre o seu próprio trabalho, segundo Oliveira (2012, p. 152): 

 
 Isso significa que qualquer currículo formal é reescrito pelo professor, na 

medida em que se reflete sobre sua prática docente. Assim, o docente se 

configura como formulador do currículo vivido nas escolas e, a separação 

entre desenvolvimento e implementação curricular torna-se sem sentido. 

 

 Nessa reflexão, são produzidas as saídas práticas de que o docente se vale no seu 

cotidiano, o qual constrói novos conhecimentos que são mobilizados por eles mesmos, o que 

também envolve a problematização das situações vividas em sala de aula e o pensar sobre 

elas, evitando o desempenho das atividades docentes como simples rotina. O principal 

elemento dessa experiência é a reversão do lugar ocupado pelo professor na elaboração do 

currículo, agora como instituinte.  

 Mais que os procedimentos didáticos ou a dimensão individual do trabalho diário do 

professor, uma reflexão efetiva envolve o contexto em que o trabalho é realizado e, também, 

as decisões curriculares que os docentes tomam sobre o que e como ensinar e avaliar, que 

devem ampliar as possibilidades dos alunos.  Nas falas, foram identificadas avaliações 

diferenciadas, cada um a seu modo, em que um professor desconhece a prática do outro.   

 
Acho mais adequada uma avaliação cotidiana. Faço minha radiografia da 

participação e interação do aluno: o fato de a gente estar com ele, 

observando seu comportamento e como as experiências que eles trazem de 

casa se inter-relacionam com o que estamos falando.  Costumo avaliar a 

participação do aluno em relação à aula que a gente tá ministrando, até 

chegar a uma compreensão, (por isso) não utilizo provas (CHT, relato oral, 
2018). 

 

Já este professor valoriza aula expositiva em que o aluno ―consiga participar e não 

durma‖, conforme explica: ―se coloco slide, tenho que explicar. Se, vídeo, vou de mesa em 

mesa (prancheta, desktop) pra que sinta esse interagir. A gente faz oficinas em algumas 

disciplinas e simula eventuais situações que vão passar. Atividades em que se colocam como 

formandos, técnicos, pra ver como vão se sair‖ (LCT2, relato oral, 2018). Outro professor 

afirmou: ―o PROEJA é bem animado com Desenho, querem participar de tudo e eles têm 

aprendido bem, porque só tem 15 alunos e a gente tem mais condições de trabalhar com 

atendimento individual‖ (LCT3, relato oral, 2018). Mostra uma dinâmica de avaliação 

diferenciada, pois faz certo ‗contrato didático‘, ao expor os critérios técnicos e quantitativos 

de avaliação, além de considerar todos os aspectos:  
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A presença, o prazo, o compromisso, são atitudes do ser, pois trabalhamos a 

avaliação contínua e paralela. Exemplifico que estamos numa escada: a 

primeira atividade é um nível; a dois é outro nível. O nível de complexidade 

das atividades vai aumentando aos poucos até chegar ao último aspecto e o 

aluno vai evoluindo com certeza.  E para um aluno pedreiro que tem a mão 

calejada e não faz um traçado tão limpo, fininho, eu considero seu avanço ao 

construir gradualmente o conhecimento (LCT3, relato oral, 2018). 

 

 Este professor da área de Linguagens trabalha atividades que valorizam o discurso, o 

que favorece o letramento crítico destes sujeitos: 

 
Costumo fazer entrevistas, rodas de leitura, debates.  E sai cada coisa 

interessante. Uso texto que induz o aluno a falar sobre suas vivências e 

experiências que eles tiveram. A gente aprende muito com eles. Quando é 

para apresentação, que o trabalho seja construído no decorrer da aula ou dou 

algum tempo pra eles se reunirem. Também gosto de avaliações subjetivas 

com consulta (LCT1, relato oral, 2018). 

 

 Já este outro, embora não seja de Linguagens, busca favorecer a oralidade e o senso de 

coletividade: ―promovo um ou dois debates e seminários por semestre, embora tome tempo da 

disciplina. Tento trazer o que vivenciaram do conteúdo, a informação transformada em 

conhecimento, pra ver a desenvoltura, porque às vezes não é bom na escrita, mas na oralidade 

é (CNT, relato oral, 2018)‖.  

Teve a culminância de uma visita técnica, onde ―desenvolveram o que aprenderam em 

cada área e apresentaram no pátio, pra todos. Sentiram-se valorizados, foi muito bom! Mesmo 

as equipes expondo as maquetes, ainda faziam uma apresentação oral do trabalho‖ (CHT, 

relato oral, 2018).  

Nesta modalidade de ensino, é um professor de Humanas que reconhece a prática 

como fundamental, por despertar de imediato o interesse do aluno: ―realmente, o livro 

informa e o professor mostra melhor com sua linguagem pra que o aluno venha compreender, 

mas a prática é essencial. O aluno absorve numa facilidade incrível e responde com 

segurança‖ (CHT, relato oral, 2018). 

 Toda disciplina deve oportunizar ao aluno expressar seus conhecimentos, experiências 

e vivências, reforça o professor, admirado da capacidade de liderança e de trabalho coletivo 

dos alunos, quando lhes são colocadas atividades desafiadoras. E continua sua fala, num tom 

de exaltação, ao tomar como exemplo ex-alunos que se tornaram destaques por estar cursando 

o nível superior ou ter constituído microempresa. As atividades valorizadas pelos professores 

nas aulas são apresentação oral, oficina, VT e aula prática: ―Trabalho em grupo pra casa não 

flui, porque eles não têm tempo de se encontrarem, nem de estudar pra provas, então, tem que 
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ser o que é mais prático‖. E, quando sua disciplina é teórica, diz:  ―dou assunto numa semana 

e, em seguida, já avalio pra não acumular e eles não perderem aquele conteúdo‖ (LCT2, relato 

oral, 2018).  

 Os professores da AT confirmaram que o aluno sempre tem a oportunidade de relatar o 

que sabe, porém reconhecem que há mais diálogo com os que ‗são da área‘. Há, sim, uma 

troca de experiências, não de forma estruturada, assim: ―hoje é o dia, mas, por exemplo, o 

pessoal no assentamento de cerâmica, uns ensinam aos outros a parte prática e o professor 

passa a teoria. Eles se sentem realmente bem animados nessa parte‖ (LCT1, relato oral, 2018) 

e acrescenta: ―esta prática funciona bem, porque o aluno fica mais a vontade com o colega 

‗monitor‘ ajudando. Esta é uma boa iniciativa: facilita o ensino, a avaliação, em todos os 

aspectos, porque é importante você conhecer o aluno‖. 

 Apesar da dificuldade em agendar um laboratório e da falta de laboratorista no 

noturno, este professor fala da dinâmica de sua aula: ―a aula prática é o dobro de tempo pra 

elaboração, exige todo o roteirozinho da aula e vir com antecedência pra preparar o material 

no laboratório, com todo o cuidado no manuseio, porque as peças são sensíveis‖. E, comenta: 

―eles adoraram estar ali, mexendo naquele instrumento (microscópio). Então, é uma coisa pra 

se ver, mas quando a gente não consegue ir ao laboratório, trago a lâmina pra eles na imagem 

aumentada‖ (CNT, relato oral, 2018). Este outro diz: 

 
Às vezes, o professor acha que o uso das ‗novas tecnologias‘ vai fazer com 

que o aluno aprenda. Eles aprendem, sim, quando há interação. Essa é uma 

observação muito importante! Muitas vezes, uma aula simples - em que você 

coloca tópicos, vai explanando e construindo a aula com eles - é muito mais 

importante pra o processo de ensino aprendizagem que aquilo que você já leva 

pronto. Aprendi isso, percebi que eles detestam que coloque em slides. Só uso 

quando tenho que passar algumas imagens. Não fico enchendo o meu aluno de 

texto, no dia-a-dia. Então, a gente constrói junto a aula; eles não têm vergonha 

de participar. É muito interessante e passa rápido (LCT1, relato oral, 2018). 

  

 Tudo isso leva a uma nova concepção do currículo e amplia o espaço de ação dos 

sujeitos da escola, no caso dessa emergente reforma de curso, mesmo que experiencial. E 

propor uma reformulação a partir do que ocorre no cotidiano escolar é, ao mesmo tempo, 

evitar o olhar de escola-empresa a ser avaliada principalmente nos dados quantitativos, mas 

consciente de que a relevância e a complexidade do espaço escolar dependem da valorização 

de métodos qualitativos para o entendimento do que ocorre nas escolas. 
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5. OS LETRAMENTOS E SUAS MULTIMODALIDADES 

 

 

 Em todo tempo, malhas entrelaçadas das relações passam a ser permeadas pelo uso 

das mídias digitais e estas não podem deixar de ser consideradas no contexto escolar, pois se 

articulam no que Oliveira (2012) denomina ―redes cotidianas de conhecimentos e práticas‖. E, 

partindo da multiplicidade de cultura, Rojo (2009, p. 57) indica que o conceito de ‗letramento‘ 

apresenta um enfoque cultural e sociológico, ou seja, diretamente ligado às práticas sociais da 

leitura e da escrita.  Como vivemos nesta sociedade dominada pela escrita, é positivo que as 

pessoas convivam e interajam com o mundo do letramento, apropriando-se de termos, 

palavras e modos de comunicação, através de textos televisivos, outdoors, panfletos, 

documentos, celular, internet e etc. Por outro lado, as tecnologias da informação e 

comunicação (TICs) serviram para desconstruir a crença na supremacia do saber da ciência 

em relação aos saberes locais produzidos e divulgados pela oralidade.  

A princípio, a perspectiva predominante nos estudos dos letramentos foi a cognitiva 

(voltada para os aspectos da escrita), emergindo, a partir daí, a perspectiva discursiva. E, por 

muito tempo, as mídias anteriores foram destinadas à distribuição controlada da comunicação 

de uma ―indústria cultural‖ típica da modernidade, centralizada pelos interesses das classes 

dominantes onde o receptor dos produtos culturais era um mero consumidor (ROJO, 2012, p. 

23). Porém, segundo a autora, a mídia digital (multimídia) veio provocar mudanças neste 

panorama, pois agora é interativa, depende de nossas ações enquanto usuários e não apenas 

espectadores, receptores de informação. 

Assim, Street (1993) recusa a concepção de letramento autônomo - com uma única 

direção para o âmbito escolar, por ser focado na língua escrita e associado ao progresso e à 

civilização. Ele destaca o modelo de letramento social ou ideológico como processo de 

socialização na construção e significado do letramento pelos participantes e instituições 

sociais em geral, o qual se concentra na correspondência e interação das práticas discursivas 

orais e escritas. Já para Kleiman (1995), o modelo ideológico não dicotomiza a oralidade e a 

escrita, mas está relacionado às práticas de letramentos diversos: 

 

[...] são social e culturalmente determinadas, e, como tal, os significados 

específicos que a escrita assume para um grupo dependem dos contextos e 

instituições em que ela foi adquirida. Não pressupõe esse modelo, uma 

relação causal entre letramento e progresso ou civilização, ou modernidade, 

pois ao invés de conceber um grande divisor entre grupos orais e letrados, 
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ele pressupõe a existência, e investiga as características, de grandes áreas de 

interface entre práticas orais e práticas letradas. (KLEIMAN, 1995, p 21). 

 

 Percebe-se que os modelos sociais e ideológicos apontam os processos cognitivos do 

letramento como importantes para a mobilidade social e também investigam os significados 

das práticas culturais de letramento nos diversos grupos sociais. Marcuschi (2001) dá uma 

importante contribuição sobre o termo letramento, quando define o conceito de oralidade 

como ―prática social interativa com fins comunicativos apresentados sob a forma de gêneros 

textuais diversificados‖ e esclarece: 

 
Letramento, por sua vez, envolve as mais diversas práticas da escrita (nas 

suas variadas formas) na sociedade e pode ir desde uma apropriação mínima 

da escrita, tal como o indivíduo que não escreve cartas, nem lê jornal 

regularmente, até uma apropriação mais profunda. Letrado é o indivíduo que 

participa de forma significativa de eventos de letramento e não aquele que 

faz um uso formal da escrita. (MARCUSCHI, 2001, p. 25) 

 

Desta forma, o letramento – enquanto prática sociocultural e ideológica - não está 

presente apenas no contexto escolar, mas em outros grupos e espaços sociais. Nesse sentido, 

conforme Kleiman (1995), o texto escrito ou oral jamais será descontextualizado, porquanto 

as práticas de oralidade e de escrita são sociais e interativas. Então, há diferentes letramentos 

associados a diferentes domínios da vida, por isso o letramento é historicamente situado. Os 

letramentos de uma turma em determinado curso pode apresentar mais diversidade que outra, 

pois apresentam seus próprios gêneros, tipologias textuais de acordo com as atividades 

cotidianas de seus sujeitos, especialmente se já trabalham. 

O letramento tradicional dá-se pela instituição escolar, mas por outros caminhos (o 

celular, a lan-house) promovem práticas de letramento. Não há como negar o impacto e as 

possibilidades destas novas práticas para o contexto escolar. Para Rojo (2012, p. 131), a 

linguagem multimidiática ―produz significados independentes dos textos verbais, permitindo 

novos pensamentos, formas de comunicação, métodos de pesquisa e ensino radicalmente 

diferentes‖, ou seja, os novos letramentos. Na perspectiva de Bakhtin (2003, p. 291), o leitor 

precisa ser visto como ser responsivo, ou seja, alguém que adota uma postura de compreensão 

ativa: ―concorda ou discorda, completa, adapta, apronta-se para executar‖ e cumpre sua 

função protagonista de sujeito que interage e comunica. Ainda em Rojo (2012, p. 83), a noção 

de leitor sofreu modificações, pois a conectividade desencadeia efeitos múltiplos sobre a 

circulação, a produção e a recepção de informações, as quais ―atravessam de um meio cultural 

mais próximo, local ou nacional, e nos aproximam de uma cultura mundial, globalizada‖.  
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Street (1993, p. 12) emprega o termo ‗práticas de letramento‘ como um conceito mais 

amplo, lançando-o a um nível superior de abstração, recorrendo a comportamentos sociais e 

culturais, bem como relacionando seus conceitos à leitura e à escrita. As ‗práticas de 

letramento‘ não só incorporam os ‗eventos de letramento‘ e as situações empíricas das quais o 

letramento é integrante, como também as manifestações populares desses eventos e as 

formações ideológicas que os apoiam. As práticas de letramento são abstratas e nos permitem 

participar dos eventos, incluindo os saberes e conhecimentos formais, habilidades, crenças 

sobre a língua escrita que permitem fazer sentido de uma situação linguística, bem como o 

gênero textual envolvido, as normas de uma determinada instituição para interpretar o texto, e 

assim sucessivamente. Já pelo exposto em Maybin (2000), os letramentos são: 

 
particularmente, ricos em significados individuais e sociais e as noções de 

práticas de letramento provêm de um importante framework conceitual e 

metodológico, associado às inter-relações entre os três níveis de análise: (a) 

atividades individuais, compreensão e identidades; (b) eventos sociais e as 

interações envolvidas; (c) o social (mais abrangente) e as estruturas sociais. 

(MAYBIN, 2000, p. 197). 

 

 A tentativa de conceituar letramento é tarefa complexa, pois são diversas as realidades 

que envolvem o ser letrado, uma vez que, no seu sentido estrito, envolve diversas habilidades 

por ser um processo contínuo e sempre em construção. Aplicando ao contexto do PROEJA, 

compreende-se, então, a importância dos diversos letramentos com enfoque em textos 

diversos, orais e escritos e midiáticos, ou seja, do letramento digital. A atividade com 

letramentos, em qualquer disciplina, deve ser prazerosa de forma a promover a competência 

discursiva dos jovens e adultos, ou seja, o desenvolvimento do que dizer e de como dizer o 

que pretende. Assim se constrói o letramento como prática social, onde o PROEJA seja 

participante da construção da própria realidade.  

Nesta exposição, não há como percorrer o caminho dos letramentos sem a convicção 

de que o uso das tecnologias de forma emancipatória é um meio para a ‗inteligência coletiva‘ 

(LÉVY, 2007) e uma nova postura diante da realidade e do conhecimento. Na internet, o 

aluno tem a sensação de fazer parte de uma ―comunidade‖, o que a escola não faz para que 

tenham o sentimento reconfortante de pertencimento ao seu espaço. Hoje, os alunos vivem o 

impasse entre a sua comunidade escolar e as redes: lá fora se mantêm conectados, mas na 

escola parecem fazer parte de um mundo distinto do que vivencia. O espaço do PROEJA não 

pode ser desprovido de significado, destituído de expressões de identidade, relações e história. 
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 Nestas intercomunicações, quando se está sempre conectado, a noção de ensinar é 

impactada, quando o uso das mídias permite que cada um construa sua própria história, ao 

vivo e simultaneamente, ao escolher seus próprios links, formando hipertextos 

instantaneamente, marcando uma nova forma de ver e de poder. Esta interconexão do 

PROEJA pelas mídias coloca os alunos como autores de seu próprio conhecimento, os tornam 

detentores do seu próprio saber, ao fazer escolhas no uso da linguagem em suas diversas 

formas de comunicação, e consequentemente, tornam-se mais críticos e conscientes. 

 É fato que a escola tornou-se espaço heterogêneo e que a rede agora permite uma 

coletividade sem fronteiras, com acessos a todas as pessoas, lugares e saberes.  Sem dúvida 

que a miniaturização das tecnologias, principalmente, o celular permitiu o acesso simultâneo a 

partir de qualquer lugar por ser tecnologia móvel e de todas as mídias, num hibridismo de TV, 

rádio, fone, etc. Com tudo isso, foram também reinventadas novas formas de saber, num 

reforço constante da oralidade e expansão da escrita e leitura.  

 

5.1 NA INTERFACE COM O LETRAMENTO DIGITAL 

 

As tecnologias digitais (TD), cada vez mais inseridas no cotidiano, proporcionam 

práticas intensas de letramentos destes jovens e adultos, através de uma infinidade de 

informações disponibilizadas nas redes digitais que os tornam participantes do ciberespaço 

(Lévy, 2007). Para Silva & Dos Santos (2018), isso leva a refletir sobre a necessidade de 

formação de profissionais engajados em práticas que envolvam situações de ensino e de 

aprendizagem que propiciem aos sujeitos tornarem-se autores do seu discurso, na sociedade 

hiperconectada. Assim, 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Assim, essas constantes transformações vividas no meio social e, 

consequentemente,  no mercado de trabalho revelam-nos a urgência de 

reconfiguração e transformação do sistema educacional, de forma a gerar 

novos aprendizados, conduzindo à reflexão sobre o papel da escola nesse 

processo e o compromisso que tem de formar sujeitos que tenham condições 

de interagir em uma sociedade digital, globalizada, constituída de 

singularidades, de identidades multifacetadas, de multiculturalidade, a fim de 

que possam construir seus próprios conhecimentos (SILVA; DOS SANTOS, 

2018, p. 4). 

 

O que leva a inferir um movimento crescente, pois a apropriação dos artefatos da TD 

pelos sujeitos gera saberes, que pode tornar o processo de ensino e de aprendizagem mais 

interativo, dinâmico e, por fim, propiciar o aumento e a difusão de conhecimentos.  O 

letramento digital se dá, principalmente, auxiliado pelo uso do celular, pois estabelece novos 
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sentidos às práticas coletivas que favorecem as relações em rede, sendo que os sujeitos alunos 

partilham vivências através da multiplicidade de linguagens. Este letramento digital que eles 

vêm adquirindo poderá tornar seu desempenho acadêmico mais atraente e produtivo, pois, 

quanto mais estímulos possuírem, mais rápido conseguirão sua aprendizagem. Importante se 

faz o papel do professor na ressignificação do cotidiano escolar, para que o aluno construa de 

maneira coletiva e autônoma a sua aprendizagem. 

Nas respostas referentes ao letramento digital, os sujeitos não fizeram  indicação de 

uso individual dos PCs da Biblioteca, dos laboratórios ou mesmo de Lan Houses. Ficou 

constatado que boa parte deles não possui PC em casa, mas utiliza o celular, embora às vezes 

partilhado: ―só meu companheiro que tem um tablet‖ (ERS, relato oral, 2018) e ―se eu 

demorar a responder, é porque este celular fica com meu filho (LCD, relato oral, 2018)‖. 

Estas duas alunas disseram que tem acesso à internet somente quando chegam ao campus, 

pois precisam baixar e pedir para imprimir os arquivos enviados pelos professores.  

Os professores das disciplinas básicas, especialmente, nos períodos iniciais, não 

costumam enviar material por e-mail, pois sabem que eles ‗não vão abrir‘. Enviam por 

WhatsApp, no máximo duas ‗folhinhas‘ para não sobrecarregá-los, pra que eles imprimam ou 

revisem o conteúdo da última aula.  Porém, alunos dos períodos finais gostam quando os 

professores antecipam o material por e-mail, geralmente em forma de súmula de aula ou 

slides, ―viabilizando pra que a gente ganhe mais tempo pra resolver as questões‖ (CLD, relato 

oral, 2018). Todos afirmaram usar as tecnologias midiáticas para estudar e pesquisar. Os 

conteúdos mais acessados são livros, apostilas, slides, súmulas de aulas, web-aula/vídeo-aula, 

vídeos do YouTube, ―PDFs de leituras educativas‖, utilizados como estudo complementar em 

casa e algumas atividades de reforço por iniciativa própria, apesar de ―o tempo ser pouco‖ 

(SJP, relato oral, 2018). Também utilizam as redes sociais pra se comunicarem com colegas e 

alguns professores, quando estes aceitam participar dos grupos de WhatsApp, formados pelos 

representantes de cada turma.   

Quando perguntados sobre o uso das TDs na escola, não fizeram alusão a leituras 

lúdicas, jogos, teatro, filmes, humor ou qualquer outro entretenimento. Também não houve 

participação em vídeos ou produção de algum documentário. Somente um aluno afirmou 

utilizar o tablet para gravar o desempenho dos atletas do EMI e que também ―sabia postar no 

YouTube‖. Eles atribuem a dificuldade de aprendizagem dos novos meios digitais: à falta de 

interação com a máquina; ao pouco tempo disponível para estudo; e à ―mente já um pouco 

cansada‖. 
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O uso das TDs ajuda no aprendizado, pois podem tirar dúvidas com o professor, 

usando o próprio celular, mesmo de forma assíncrona. Em relação às essas tecnologias móveis 

miniaturizadas, o aluno ainda se mostra vislumbrado: ―porque na minha época, esse 

instrumento de trabalho era difícil e, hoje, essa ferramenta se encontra em qualquer parte‖. 

Porém cabe uma reflexão ao fato de nem todos terem acesso à internet gratuita, quando muito 

ainda depende de políticas públicas (PRETTO, 2009) para que a população tenha esse direito, 

especialmente nas comunidades mais pobres. Com as TDs, surgem novas formas de ensinar e 

aprender e, para isso, o papel da escola é o de fornecer estes aparatos tecnológicos, que 

precisam ter um impacto na proposta didática e pedagógica da instituição, justificando-se seu 

uso como suporte para os letramentos dos alunos, agentes culturais ativos de diversas 

culturas.  

Surgiram novos leitores, que por sua vez gerou maior conhecimento compartilhado e 

que pressupõe o aspecto da dinamicidade que são próprios dos novos suportes digitais e suas 

aplicações. Santaella (2004) define o leitor imersivo (virtual): aquele que faz uso das diversas 

leituras proporcionadas pela tecnologia de redes e surge da multiplicidade de imagens, signos, 

sons, hipertextos, e ambientes virtuais de comunicação imediata. Configurado como um 

usuário ―experto‖, que vai clicando, lendo, fazendo escolhas, interagindo (com a máquina e 

com os indivíduos), participando e construindo redes. 

Como afirma Serres (2013, p. 69-70), este leitor permeia um espaço da ―democracia 

do saber‖ em que ―pela primeira vez na história, as vozes de todos podem ser ouvidas‖, lugar-

tempo onde todo mundo quer falar, ―todo mundo comunica com todo mundo, por redes 

inumeráveis‖.  E Soares (1999), reafirma que tornar-se letrado  transforma a pessoa, não no 

sentido de mudar de classe social ou cultural, mas de lugar social, pois seu modo de viver em 

sociedade e de se inserir na cultura torna-se diferente. A partir do estudo dos letramentos tidos 

como tradicionais, como os que mantinham a fronteira entre a oralidade e a escrita, percebeu-

se que muitos dos pressupostos não são mais válidos, pois com a prática destes novos 

letramentos, os digitais, além das diversas as formas de comunicação humana no ciberespaço 

– estão também mudando as maneiras como lidamos com a própria linguagem, uma vez que o 

mundo virtual tem permitido mais participação dos sujeitos nas práticas discursivas. 

   

5.2 NA INTERFACE COM OS MULTILETRAMENTOS 

 

 A cultura são os sentidos produzidos num processo, na prática de enunciação na qual 

nenhum sentido é fixo e único, conforme Bhabha (2003), pois, cada vez que são ‗lidos‘, são 



89 
 

reapropriados de outra maneira e sua leitura-releitura é também uma enunciação. Também 

Canclini (2008) busca tratar a cultura como sistemas de significação e de representação, 

negando seu caráter estático e destacando os processos híbridos pelos quais as culturas estão 

sempre a se constituir. Para este autor, não há cultura pura, só novas criações a partir de 

fragmentos de significações e seu conceito de hibridização refere-se a ―processos 

socioculturais nos quais práticas discretas, que existiam de forma separada, se combinam para 

gerar novas estruturas e objetos" (idem, p. 19). Ele já assinalava como ‗multiplicidade de 

culturas‘ todas as produções culturais letradas em efetiva circulação social, como um conjunto 

de textos híbridos de diferentes campos. São híbridos caracterizados por um processo de 

escolha pessoal e, ao mesmo tempo, por virem de produções de diferentes gêneros. 

A ideia dos letramentos diversos nos meios digitais também remete ao conceito de 

hibridismo cultural de Canclini (2008), que aponta uma atualidade onde não é mais possível 

se fazer agrupamentos culturais estáveis, classificações compartimentadas, atribuindo funções 

e lugares específicos, mas sim registrar interesses diferenciados, sejam históricos, estéticos ou 

comunicacionais.  

Surgiu, então, com os pesquisadores representativos na discussão sobre os letramentos 

(GNL- Grupo Nova Londres), o neologismo multiletramentos, que abrange dois ―multi‖: ―a 

multiculturalidade característica das sociedades globalizadas e a multimodalidade dos textos 

por meio dos quais a multiculturalidade se comunica e informa‖ (ROJO, 2016, p. 13).  O GNL 

propõe um pedagogia que promova projetos em três dimensões: diversidade produtiva (campo 

do trabalho), pluralismo cívico (cidadania) e identidades multifacetadas (vida pessoal). Para 

Rojo (2012, p. 82), a escola é uma das agências mais importantes dos letramentos, porém sua 

prática (centrada na leitura e escrita) não é mais suficiente para possibilitar aos alunos 

participar da demanda que as várias práticas sociais exigem hoje. E, diante da multiplicidade 

que o termo multiletramentos passou a englobar, o termo hibridização também passou a 

descrever as fusões de gêneros textuais (literárias, linguísticas) e a intensificação do acesso 

aos bens culturais democratizou a ―capacidade de combinar e criar multiculturalidade‖ 

(ROJO, 2012, p. 169). Nos multiletramentos, são muitas as possibilidades de combinações, 

pois as atividades escolares são agora hipermodais, baseiam-se em textos descontruídos e 

reconstruídos, na medida em que as conexões são feitas e os conhecimentos interligados.  

Segundo Rojo (2009, p. 108, 109), o conceito de letramentos múltiplos (ou 

multiletramentos) é complexo e ambíguo, pois envolve ―os textos multissemióticos ou a 

multimodalidade das mídias digitais‖, ou seja, requerem habilidades de leitura e domínio dos 

gêneros da mídia, pois o texto multimodal ou multissemiótico recorre a mais de uma 
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modalidade de linguagem ou mais de um sistema de signos (semiose) em sua composição. As 

principais modalidades contemporâneas veiculadas nas mídias analógicas e digitais são: 

verbal, gestual, sonora, visuais (ROJO, 2016, p. 108). 

Ela ainda cita como ambiguidade do termo, o fato de envolver a ―multiplicidade de 

práticas de letramento que circulam em diferentes esferas da sociedade e a 

multiculturalidade‖, pois diferentes culturas locais vivem essas práticas de maneira diferente. 

Nesse sentido, os multiletramentos (idem, 2015, p. 135) podem envolver tanto a 

multiplicidade e variedade de linguagens e de mídias, ou seja, práticas letradas valorizadas ou 

não, na sociedade em geral, como também podem ser entendidos na perspectiva multicultural, 

isso porque diferentes culturas, nas diversas esferas/campos, terão práticas e textos em 

gêneros também diferenciados. Como exemplo, isso ocorre quando um aluno utiliza diversas 

linguagens ao se expressar através de WhatsApp, dos e-mails, blogs, obedecendo às condições 

específicas de circulação da língua em uma área de comunicação.  

 O termo multiletramentos sinaliza para dois sentidos de multiplicidade presentes na 

sociedade contemporânea, independente de territorialidade urbana ou rural, porque a internet 

rompe com estes aspectos: a multiplicidade cultural das pessoas e a multiplicidade de sentidos 

dos textos pelos quais se informa e comunica. Em todo sentido aplicado aos multiletramentos 

(diversidade de linguagens ou culturais na produção e circulação dos textos) são suas 

principais características: a) são interativos e colaborativos; b) transgridem as relações de 

poder e de propriedade estabelecidas (das máquinas, ferramentas, ideias, textos); e, são 

híbridos, fronteiriços, mestiços de linguagem, modos, mídias e culturas (ROJO, 2015, p. 23). 

O hibridismo midiático ou convergência das mídias, segundo Santaella (2004) é a fusão entre 

diferentes mídias (nos telejornais, nas redes sociais), além dos dispositivos que facilitaram o 

acesso da população à comunicação e informação (tecnologia móvel (o celular) que é rádio, 

câmera, TV, lanterna, relógio, etc.). 

 As práticas de letramento são importantes, pois faz parte do cotidiano de todas as 

pessoas, pois constantemente estão em contato com os mais diversos gêneros textuais: 

anúncios, imagens digitais, áudios, vídeos, relatórios de trabalho, etc. É através destes 

letramentos que se compreende e interpreta a realidade, pois representa uma ―prática social, 

específica de uma comunidade. Os modos de letramentos são inseparáveis dos contextos de 

ação dos seus praticantes e as múltiplas e heterogêneas funções dos gêneros textuais ligadas 

ao contexto de ações desses sujeitos‖ (KLEIMAN, 2000, p. 15). O que se percebe é que a 

escola não consegue realizar a integração entre as áreas do saber com as linguagens. Porém, 

os estudos do letramento têm como objeto de conhecimento os aspectos sociais do uso da 
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língua escrita e oral. Na proposta, será utilizado o conhecimento que o aluno PROEJA possui 

dos diversos gêneros textuais nas suas leituras de mundo e o impacto que o mesmo causa na 

aprendizagem das disciplinas técnicas. Daí a importância de um projeto sobre os letramentos 

como um 

 

conjunto de atividades que se origina de um interesse real na vida dos alunos 

e cuja realização envolve o uso da escrita, isto é, a leitura de textos que, de 

fato, circulam na sociedade e a produção de textos que serão realmente lidos, 

em um trabalho coletivo de alunos e professor, cada um segundo a sua 

capacidade. (KLEIMAN, 2000, p. 238). 

 

 Portanto, os multiletramentos permitidos pelos meios digitais na atualidade estão 

estritamente relacionados com o princípio das culturas híbridas de Canclini (2008) que são 

sempre misturas de outras misturas, num movimento de transformação que se utiliza de 

fragmentos de sentidos deslocados no tempo e no espaço. Para Lopes (2011, p. 214), ―a 

diferença sempre irrompe‖, não como ‗a outra cultura‘, mas a criação de novos sentidos no 

ambiente discursivo. Reconhecer isso não é colocar o outro distanciado, mas ―no centro 

mesmo desses discursos como a perturbação necessária que os estabiliza e desestabiliza ao 

mesmo tempo‖.  

 E, segundo Rojo (2012, p. 94), as práticas que considerem o imbricamento entre 

cultura valorizada e a cultura periférica - ou entre os letramentos locais e globais dos alunos 

como geradores de sentidos e de aprendizagens - vão permitir superar a exclusão social e o 

insucesso escolar, pois sua disseminação é uma forma de democratizar o ensino. O PROEJA é 

um todo híbrido, pois seus sujeitos, no modo de existir e de marcar as identidades, dão forma 

às diferenças existentes na sociedade, apesar de a-in-da não se apossarem dessa consciência. 

Em defesa de um PROEJA, nos moldes defendidos por Lopes (2011), toda ação educacional 

contra a discriminação deve envolver a recusa da substituição da cultura do aluno por uma 

cultura elaborada, com narrativas que buscam evitar que se pense diferente.  

 Assim, trabalhar em um projeto valorizando seus letramentos vai oportunizar o aluno 

expressar sua cultura, validando suas diferenças e desconstruindo, ao ser partilhado, qualquer 

intenção de abafamento de suas identidades. Esta posição reforça a ideia de Larrosa (1994), 

que valoriza a experiência de si, ou seja, de cada sujeito: ―o sentido do que somos depende 

das histórias que contamos e das que contamos a nós mesmos [...], em particular das 

construções narrativas nas quais cada um de nós é, ao mesmo tempo, o autor, o narrador e o 

personagem principal‖ (LARROSA, 1994, p. 48). E, por meio desse processo interativo, é 

possível favorecer, ainda mais, um ―leitor imersivo‖ (SANTAELLA, 2004) ao experimentar 
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sentidos de acordo com os critérios de apreciação de cada um, até mesmo ensinar a fazer 

aquilo que sabem. Conforme Lemke (2010, apud ROJO, 2016, p 27), ―queremos pessoas que 

sabem as coisas e querem saber e pessoas que sabem coisas que são úteis em práticas fora das 

escolas, [...] que sejam, pelo menos, um pouco críticas e céticas quanto à informação e aos 

pontos de vista‖. 

 

5.3 INTEGRANDO SABERES 

 

Esta integração se consolida no maior objetivo do PROEJA: o encontro de sujeitos 

jovens e adultos com uma formação sólida, integrando teoria e prática, visando à inserção no 

mundo do trabalho, de forma emancipada e livre.  Nesta perspectiva, faz-se importante 

conhecer os eventos de letramentos, ou ainda, a experiência de letramentos dos alunos 

PROEJA para maior integração das disciplinas humanas às técnicas. Trabalhar com o uso das 

tecnologias digitais é também espaço de produção cultural. Apontado como método cultural 

alternativo e produtivo, uma pedagogia que não fica restrita ao terreno da educação, deve ser 

praticada por todos que desenvolvam projetos que substituam os binarismos excludentes 

(teoria x prática) por representações mais complexas dos sujeitos e das comunidades. É um 

trabalho colaborativo, centrado no local – sem esquecer seus vínculos globais – visando a 

reconstruir os espaços culturais. 

A cada dia são necessárias novas ferramentas, novas práticas de produção e de 

recepção dessas mídias. Para Rojo (2012), o melhor lugar e o modo de se apresentarem são 

―as redes‖, através das hipermídias e hipertextos. Logo, um projeto didático envolvendo 

letramentos digitais deve contribuir para uma reflexão para o professor, no sentido de 

conhecer esses alunos que transitam por esferas sociais distintas, possuindo histórias, contexto 

de vida, círculos familiares, crenças e hábitos compartilhados. Assim, para a autora, um 

projeto que valorize os multiletramentos deve: partir das culturas, pois a globalização e o 

desenvolvimento, a cada dia, das TDs propiciaram o conhecimento e a interação entre pessoas 

provenientes de vários locais e ideologias diversas; também privilegiar o convívio com a 

diversidade, no ideal de marcar as diferenças, sendo discutidas e trabalhadas para propiciar o 

conhecimento individual e coletivo; e ampliar esperas de atividade e práticas de letramentos, 

promovendo a interdisciplinaridade 

De modo geral, os educadores buscam aprimorar suas práticas, ante as modificações 

sociais e à pluralidade cultural, preocupados em articular o ensino com o que está proposto 

nas ementas de suas disciplinas.  Além disso, Rojo (2009, p. 112) acrescenta que é papel da 
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escola e dos professores: reconhecerem ―a virtualidade poder educar os estudantes para a 

ética, a estética e a crítica‖, elementos fundamentais no trabalho pedagógico, a serem 

observados em sala de aula a fim de que os alunos produzam significados e sejam 

protagonistas da sociedade em que vivem, como sujeitos aptos, capazes de lidar com os 

discursos instituídos, de maneira a perceber seus valores, suas intenções, suas estratégias, seus 

efeitos de sentido.  

As inúmeras práticas sociais que se delineiam por meio da tecnologia gera a 

diversificação da circulação de informações, a diminuição das distâncias espaciais 

(geográficas e culturais) e temporais (síncronas ou assíncronas), além da multiplicidade dos 

modos de significar que se evidencia intensamente.  As práticas de linguagens, atualmente, 

exigem novas reflexões no processo de ensino, pois novas são as relações multiculturais entre 

o que é local e o global, valorizados e não valorizados, novas são as formas de circulação e as 

situações de produção de discurso. 

Para que uma mudança nos currículos ocorra, é imprescindível esta mudança de 

postura do professor, dada a incompatibilidade entre as práticas dos multiletramentos e os 

currículos tradicionais. Um desafio é transformar o discurso instituído de professores sobre a 

importância dos multiletramentos em práticas e concepções efetivas em sala de aula, que 

permita o contato do aluno com esse universo de letramentos diversos – das esferas 

familiares, do ambiente profissional, cotidianas ou institucionais. E, também, lidar com a 

―fusão das práticas provenientes de culturas diversas e híbridas, quer sejam impostas, 

ignoradas ou enfatizadas‖ (ROJO, 2012, p. 170). 

Com relação a essas novas linguagens, proliferadas no mundo contemporâneo, é 

impossível negá-las, embora nem sempre harmoniosa, consensual e desprovida de conflitos. 

Para Bakhtin (2004), as ―bricolagens dos conteúdos‖ da internet, pode ser interpretado como 

dialogismo do funcionamento discursivo, em que todo enunciado é um ―elo da cadeia dos atos 

da fala‖, considerando que esta relação dialógica é mediada pela linguagem e torna-se 

constitutiva do sujeito no contexto ensino-aprendizagem.  

Tudo isso revela que o eu não tem existência própria fora do seu ambiente social e 

necessita da colaboração do outro para se definir como autor de si mesmo, que vai se 

constituindo como sujeito através do trabalho com a linguagem propiciado, principalmente, 

pela escola. Entra em contato com a proposta de intervenção: a linguagem, dando ―corpo‖ ao 

sujeito, pois ao utilizarmos a linguagem somos participantes da experiência de construir 

novos textos com nosso repertório de aprendizagem, levando em conta, também, nossa forma 

de interação com o interlocutor.  
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Segundo Rojo (2012, p. 133), os letramentos propostos no currículo - como os 

conhecemos, transformados em gêneros escolares (narrações, relatos, instruções resumos) - 

não serão suficientes, dada a necessidade de ampliar o universo e a natureza dos textos que 

circulam na escola e de democratizar as práticas, ou seja, os eventos de letramentos que nela 

têm lugar. É importante levar os alunos a perceber que os textos hoje são compostos: suas 

características, temas, estilos e a implicação que todos esses elementos têm na apreciação, 

produção e percepção de sentidos, reforçam a qualidade dialógica da linguagem. 

Em função dos multiletramentos, as escolas precisam se respaldar num conhecimento 

e didática que considerem o pluralismo para que deem suporte a estas novas maneiras de ler e 

ver o mundo.  Numa perspectiva sociocultural, as práticas com multiletramentos são 

compreendidas num contexto do qual fazem parte, ou seja, os sujeitos envolvidos 

(principalmente alunos e professores) compreenderão a importância desses contextos naquilo 

que são, veem, ouvem e interpretam, fazendo menção aos textos híbridos (digitais e 

impressos) encontrados. E esta gama de ‗experiências‘ (práticas, gêneros e textos 

multimodais) não pode deixar de ser abordada na esfera escolar.  

Em nossa interface com as mídias, cada vez mais podemos interagir com um maior 

número de pessoas: em trocas eletrônicas de mensagens (síncronas e assíncronas); na 

postagem de ideias; nos diálogos entre os textos na web (os hipertextos); nas redes sociais, em 

chats, fóruns, programas colaborativos, etc. Por isso, as ações interativo-colaborativas 

permitidas por novas ferramentas de multiletramentos permitem, segundo Rojo (2016), 

romper com qualquer relação de poder pré-estabelecida, qualquer controle unidirecional da 

comunicação e da informação e da propriedade dos bens culturais, ideias, textos, discursos, 

imagens, sonoridades. 

 As novas gerações têm muita facilidade em absorver as inovações tecnológicas que os 

migrantes (alunos mais experientes, porém nascidos antes da internet). Nas classes de 

PROEJA, há o trânsito dos nativos (sujeitos nascidos no contexto das TICs), devido à 

juvenização do PROEJA, pela pressa em se profissionalizar, com os de mais idade, devido à 

facilidade de acesso à escolarização. A intenção desta proposta pedagógica com os 

multiletramentos é tornar uma prática constante o uso dessas TD multimodais, como elas 

podem transformar os hábitos institucionais de ensinar e aprender.  

Trazendo como referência as ideias de Lemke (2010), as tecnologias midiáticas 

provocam um desequilíbrio na educação entre estes dois paradigmas: o da aprendizagem 

curricular, normalmente definido e planejado pela escola sobre o que se precisa aprender, em 

ordem e cronograma fixos; e o da aprendizagem colaborativa, no qual se assume que as 
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pessoas determinam o que precisam saber, ―baseando-se em suas participações em atividades 

conforme essas necessidades surgem, pois eles aprendem na ordem que lhes cabe, em um 

ritmo confortável e em tempo para usarem o que aprenderam‖ (LEMKE, 2010, apud ROJO, 

2016, p. 27). 

Estas ideias parecem se adequar à EJA, ante a sua experiência de mundo, no qual se 

espera que: as pessoas saibam guiar suas próprias aprendizagens na direção do possível, do 

necessário e do desejável; tenham autonomia e saibam buscar como e o que aprender; e, 

tenham flexibilidade e capacidade colaborativa. Rojo (2012, p. 28) vai além e enfatiza a 

importância de a escola trabalhar discutindo criticamente costumes locais para constituir uma 

ética plural e democrática e também as diferentes estéticas ao permitir apreciar produtos 

culturais locais e globais. Permeando o campo das atitudes e valores, há de se considerar as 

práticas letradas em suas variedades, dado o uso das linguagens e suas combinações. 

Os gêneros multimodais circulam no nosso cotidiano e, muitas vezes, não nos damos 

conta do quanto ele já impregnaram nossas ações comunicativas, ela é reflexo do modo como 

os nativos interagem com outros, simultaneamente fazem diversas operações. Falam ao 

telefone enquanto digitam; enviam e-mail; baixam arquivos; e, ouvem música, etc. As práticas 

de letramento sofreram modificações com a inserção e uso das tecnologias midiáticas. Tais 

modalidades passaram a exigir do aluno e do professor a aquisição e o desenvolvimento de 

novas habilidades textuais, ampliando a noção de letramentos para múltiplos letramentos. 

Para Rojo (2012, p. 76), ―a ampliação desse conceito vem dar conta da diversidade de 

semioses que co-ocorrem nos textos encontrados hoje nas mídias‖. 

 

É excelente essa inovação! Hoje a gente tem o computador que torna mais 

eficaz a forma de se trabalhar, utilizando software como o Quantum Gis nos 

princípios da cartografia e com o qual o aluno do PROEJA está apto a 

elaborar um mapa. E percebo a satisfação deles utilizando o computador, 

com tudo ali na sua frente. Vejo que é uma ferramenta fundamental que vai 

auxiliar na elaboração das suas plantas (CHT, relato oral, 2018). 

 

Este professor também comentou o fato das mídias promoverem uma interação entre as 

gerações presentes numa mesma sala: ―Por incrível que pareça, há uma intimidade muito grande 

deles com esse computadorzinho de mão com que estão, no dia a dia, acostumados e que 

torna mais fácil de o trabalho fluir‖ (CHT, relato oral, 2018). E ainda: ―gosto muito das 

mídias. A gente usa mais o WhatsApp, uma ferramenta de interação muito boa . Eles mesmos 

sugerem que a gente crie grupos, então, fico disponível pra tirar dúvidas. Mas os slides a 
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gente usa pouco e a TV a gente usa só pra ver alguns vídeos e algumas imagens‖ (CNT, relato 

oral, 2018). Este outro acrescenta: 

 

Eles costumam usar as TDs pra fazerem documentários. Era bem 

interessante! Eles usaram pra falar sobre várias questões: um sobre o uso das 

tecnologias, outros, sobre o lixo, a cidade. Foram ao local em que queriam 

colher o material, fizeram pequenos documentários e apresentaram em sala. 

Aí, faziam a explanação oral e depois iam mostrando pros colegas. Foi bem 

legal.  Mostravam na TV, mas foram vídeos produzidos por eles (LCT1, 

relato oral, 2018). 

 

 Embora o professor de Linguagens tenha citado algum trabalho em que os alunos 

usaram vídeos como forma de expressão. Dentre a mostra dos alunos entrevistados, nenhum 

citou a produção de vídeos para fins didáticos ou mesmo culturais, dando a entender que eles 

não haviam participado daquele trabalho. Este outro confirma o letramento digital dos alunos: 

―Não importa se o aluno é de PROEJA ou de outra modalidade, ou se cursa informática, em 

relação aos recursos tecnológicos eles estão, assim, indo em frente. Eles mesmos editam, 

fazem tudo, são melhores que a gente‖ (LCT1, relato oral, 2018). E outro destaca o uso da 

internet como aliada da educação: ―É importante, porque uma forma de ele fazer a pesquisa e 

obter resposta com mais celeridade‖ e acrescenta: ―eu utilizo as redes sociais, os e-mails‖. 

Eles se comunicam muito pelo WhatsApp, esta ferramenta fantástica, procurando saber qual é 

a novidade da aula seguinte. É uma forma muito positiva de interação, de relação dos alunos 

pra com os professores (CHT, relato oral, 2018) 

 
Como dou aula mais expositiva, tento fazer com que os alunos se interessem 

pelo domínio do software e busquem aprender quase que autodidatamente. 

Dou o norte, mas quem constrói é o aluno, que precisa ir além do software: 

entrar no site de pesquisa; sintetizar o pensamento pra fazer uma busca 

adequada; e, responder os questionamentos da aula. Mas isso somente no 

laboratório, pois muitos não têm acesso a um equipamento em casa, só se for 

pelo celular. Tentei fazer uma dinâmica como o uso do celular, mas nesse 

bloco não tem wifi (LCT2, relato oral, 2018). 

 

 Segundo alguns professores, ainda há certa dificuldade no acesso à internet em alguns 

pontos do IF, que não permite o uso síncrono das mídias, por isso a importância do envio 

prévio dos arquivos para que eles possam baixá-los antes da aula, no caso de alguma 

‗dinâmica' com uso dos celulares. Quanto ao uso dos gêneros textuais multimodais ou 

suportes de textos, a professora de linguagens explicou: ―Os modais, a gente usa muito o site 

do You Tube, porque tem muito vídeo de aprendizado, que ensina dinamicamente. E, os 

suportes de texto, a gente usa mais sites vinculados à Construção Civil‖ (LCT1, relato oral, 
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2018). E acrescenta: ―a ferramenta PowerPoint (como suporte de textos multimodais, vídeos e 

imagens) utilizo mais para a absorção da informação que tá sendo dada a eles‖. Porém, ―o 

seminário deles é com apresentação de slides e a maioria faz bem, porque sempre tem alguém 

da equipe que consegue desenrolar o slide. Também a gente dá o suporte, quando precisa‖. 

 Embora a maioria dos professores descarte o e-mail como suporte de texto, porque 

―alguns alunos não tem acesso‖, ou ―requer mais tempo, têm que tá aberto‖ e, ainda, 

―acontece de algum esquecer a senha, em turma maiorzinha‖, houve quem sugerisse que ―as 

disciplinas de linguagens poderiam estimular mais o uso de e-mails, porque eles têm 

dificuldade‖, deixando a entender que prefere não utilizar aplicativos de interação mantendo 

certo distanciamento da turma. Esta fala mostra o contrário: 

 

Hoje, praticamente todos tem WhatsApp e em termos de didática, facilita 

muito, porque todos tem essa interação: ―ah, professora, manda a aula aí pelo 

‗zap‘‖. Na minha disciplina é impossível você dar o conteúdo, sem ter uma 

imagem. A gente tem sempre a questão de interpretar o gráfico, o desenho, a 

tabela. Utilizo slides, vídeos que auxilia, mas mando as aulas pelo WhatApp, 

é mais fácil. Também uso os vídeos do You Tube, facilita a compreensão dos 

conteúdos, mas não web aula e, dependendo do conteúdo, eu dou sugestões 

de sites, pra tirarem dúvidas (CNT, relato oral, 2018). 

 

 Um professor destaca a mobilidade da miniaturização das mídias, porque, com o 

celular, o aluno pode aprender em qualquer lugar e tempo: na construção, indo ao trabalho, no 

intervalo lá no Pack (house) ou ―em meio às uvas(fruticultura irrigada), pois ele tem o 

computador na mão e pode realmente aprender‖. E complementa: 

 
Minha disciplina é prática, muito do fazer individual. Mas tenho experiência 

de utilizar os Apps como complemento da CH. Dou o conteúdo em mídia, 

pra que eles possam dar uma lida. Geralmente, utilizo os grupos de 

WhatsApp, mandando as informações que são importantes pra eles irem 

estudando. Costumo fazer uma nota de aula em PDF, pra não gerar acumulo 

de texto e o aluno não ficar perdido com várias folhas, pois nem todos tem 

experiência de ler diretamente no celular (LCT3, relato oral, 2018) 

 

 Ambas áreas de ensino dão destaque à riqueza de procedimentos metodológicos com o 

uso das TICs, como o uso de mídia 3D, com recurso de simulação, pra passar algumas 

instruções ou mesmo permitir que o aluno visualize uma obra em perspectiva, o que não seria 

possível só com o desenho (planta baixa e de cortes horizontal e vertical), o qual requer 

bastante da capacidade de abstração do aluno. 

As TICs, além de promoverem a ampliação da noção de letramentos para 

multiletramentos e o deslocamento das práticas dos sujeitos professor/aluno, trazem para o 
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contexto escolar textos multimodais e multissemióticos, conforme Rojo (2012, p. 95). 

Segundo Canclini (2008, p. 283), as diversas definições para o fenômeno desta aprendizagem 

globalizada e tecnológica requer ―outros instrumentos conceituais‖ para discutir e entender as 

mudanças e interpelações que passam os sujeitos e a sociedade. Nesse sentido, Pretto (2011) 

combate a perspectiva instrumental do uso das TICs nas escolas, como uma tecnologia que 

serve para ilustrar a aula ou facilitar os processos escolares, porém busca intensificar sua 

apropriação como elementos ―constituidores de cultura‖ que demandam olharmos a educação 

numa "perspectiva plural, afastando a ideia de que educação, cultura, ciência e tecnologia 

possam ser pensadas enquanto mecanismos de mera transmissão de informações, o que 

implica pensar em processos que articulem todas essas áreas concomitantemente‖ (PRETTO, 

2011, p. 16). 

Em outras palavras, o uso intenso das tecnologias requer da escola trabalhos focados 

nessa realidade, com novas práticas de letramento condizentes com os acontecimentos 

contemporâneos e com os textos multissemióticos. Assim, uma mudança nas tecnologias e 

nos gêneros textuais contemporâneos deve mudar, também, o modo como a escola aborda os 

letramentos requeridos por essas mudanças. Os letramentos que capacitam o aluno a 

promover sentido ao agir com os gêneros digitais presentes nos ambientes tecnológicos aos 

quais tem acesso, não podem ser relegados a segundo plano na esfera escolar. 

Considerando o público PROEJA migrante, em sua maioria, é preciso haver uma 

―descoleção‖ (CANCLINI, 2008) das suas práticas escolares cristalizadas para outras que 

requerem olhares diferenciados, especialmente pelos professores. A necessidade agora é de 

―novas coleções‖, as digitais, adequadas num contexto cada vez mais crítico de diversidade e 

de conectividade. Pois, na contemporaneidade, há uma mudança de constituição (GNL, 1996) 

destes sujeitos, uma ampliação nas formas de comunicação, agora síncrona de um sujeito 

‗onipresente‘, fazendo com que estejam aqui e em todos os lugares ao mesmo tempo.  

Segundo Lemke (2006, p. 7) um letramento será crítico se favorecer a autonomia em 

fazer escolhas sobre com o que ―nos identificamos, o que admiramos ou criticamos‖. Segundo 

o autor, a escola pode desenvolver nas atividades multiletradas, ao levar os alunos a 

perceberem valores (ética), efeitos de sentido (estética) e ideologias (crítica) que circulam nas 

esferas midiáticas (apud Rojo, 2016, p 135). 

Em todo tempo, os alunos PROEJA transitam por elas e se hibridizam nesses meios 

convergentes, em que uma tecnologia móvel de bolso é mais que um PC, é fone, TV, scanner, 

câmera, localizador, simulador, seu bom ‗guia‘ que produz mudanças de sentido, 
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reconvertendo, se aproveitando do conteúdo disposto na internet, absorvendo muitas ‗artes‘ 

(de fotografia, de jornalismo, de filmagens) sem mesmo se darem conta. 

Nesse sentido, Anecleto (2016) considera importante que as escolas dialoguem com a 

diversidade de textos que circulam no meio social e fazem parte do campo de leitura de seus 

alunos, pois estariam, assim, reconhecendo a diversidade de práticas de letramento nas quais 

esses sujeitos estão inseridos. Porém, para isso,  

 
(...) torna-se necessário que a escola, como uma das agências mediadoras das 

práticas letradas entre o discente e o meio social, instaure novas funções, que 

visa à autonomia de seus alunos, através de seus discursos e enunciações, 

ampliando, dessa forma, suas potencialidades de aprendizagem 

(ANECLETO, 2016, p. 69). 

 

Por isso é necessário trabalhar com ênfase num processo colaborativo e interativo, em 

que os alunos são agentes demanda uma remodelação da função de educador, que passa a ser 

uma espécie de gestor do conhecimento. Isso leva ainda à interdisciplinaridade e à 

implantação de elementos não presentes no currículo, como o uso do documentário, que 

estimulará nos alunos as habilidades necessárias para serem também sujeitos dessa nova 

realidade.  

Através do uso dos gêneros multimodais, o estudo se torna uma experiência 

significativa, em termos de letramentos e de acesso à informação e ao conhecimento. O perfil 

heterogêneo das classes de PROEJA favorece a uma variedade de novos letramentos, devido 

ao trânsito entre migrantes e nativos. E, neste movimento de gerações, são muitas as 

possibilidades de ampliação dos temas curriculares seja com o PROEJA Edificações ou com o 

FIC Mestre de Obras.  Com alusão aos letramentos diversos, o público adulto possui uma 

vivência de mundo e muitas vezes certa experiência que lhe permite um conhecimento prático 

em diversas áreas. Este saber é o que Larrosa, conceitua de saber da experiência, 

 
um saber que não pode separar-se do individuo concreto em quem encarna. 

Não está, como o conhecimento científico, fora de nós, mas somente tem 

sentido no modo como configura uma personalidade, um caráter, uma 

sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular de estar no 

mundo (LARROSA, 2002, p. 27). 

 

A partir daí, surgiu a necessidade de compreender os sentidos da EJA na atualidade a 

partir de suas histórico, sintetizado no direito a um aprendizado que ganha significados nas 

vivências cotidianas dos jovens e adultos e que fomentou o desejo de conhecer os tipos de 
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letramentos que estes sujeitos possuem para dar conta das aprendizagens que foram 

interrompidas. 

Segundo Di Pierro (2001), para contemplar com equidade a EJA como um direito 

básico da cidadania, é preciso superar a ideia de que a função prioritária da educação de 

pessoas jovens e adultas é a reposição de escolaridade perdida na ―idade adequada‖, ao 

reconhecer que jovens e adultos são ―cognitivamente capazes de aprender ao longo de toda a 

vida‖ e que as mudanças econômicas, tecnológicas e socioculturais impõem a atualização 

constante de conhecimentos pelos indivíduos de todas as idades. E assim aponta para uma 

educação continuada fazendo este paralelo lógico: ―Sendo tais necessidades múltiplas, 

diversas e cambiantes, as políticas de formação de pessoas adultas deverão ser 

necessariamente abrangentes, diversificadas e altamente flexíveis‖ (idem, p. 70). 

No contexto do PROEJA, fica visível a necessidade do aluno revelar-se num coletivo, 

dar-se a conhecer como espectador/autor e isso favorece grandemente qualquer aprendizagem 

de letramento veiculada pelas tecnologias, seja através do uso dos aplicativos de mensagens, 

das redes sociais, de blogs, sites interativos, etc. Uma prática possível é, além das releituras 

das diversas formas de intertextualidades com uso de diversos gêneros textuais, trabalhar com 

as vivências e experiências de letramento dos alunos do PROEJA, permitindo uma 

interconexão entre a cultura local (sua historicidade) e a global, de infinitas possibilidades. 

Acredita-se que aulas utilizando as TICs - como exercício de autoria aos estudantes - evitam a 

evasão, pois ao aproximar o conhecimento prévio destes jovens e adultos com as propostas de 

ensino voltadas para o contexto e a realidade deles, sem dúvidas, motivará estes alunos a 

continuarem seus estudos. 

 

 

6. PROPOSTA DE INTERVENÇÃO: NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE WEBDOCs 

 

 

Partindo da consciência de que estamos ensinando um sujeito histórico-social, o 

reconhecimento da flexibilidade do currículo como forma de promover a participação dos 

alunos é indispensável, também, no PROEJA. E, após uma análise documental sobre esta 

modalidade de ensino, já se vê que os textos legais facultam esta flexibilização. Portanto, esta 

proposta de intervenção assume a postura de menos engessamento de conteúdos e mais 

resgate de experiência, saberes e vivências dos alunos jovens e adultos como um campo fértil 

para situações de aprendizagens da língua na perspectiva dos multiletramentos. 
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O plano do curso revela a intenção de compreender as contribuições entre as diversas 

ciências e suas linguagens e a formação do aluno-trabalhador, uma vez que a proposta do 

PROEJA é dentro da concepção de ―formação integral do cidadão‖ que combine ciência, 

cultura e trabalho na prática e evite o tecnicismo, quando no Doc Base  

 
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 pela humanidade, integrada a uma formação profissional que 

permita compreender-se no mundo e nele atuar na busca de melhoria das 

próprias condições de vida e da construção de uma sociedade socialmente 

justa (BRASIL, 2007, p. 11). 

 

Nesta concepção de educação, é importante trabalhar as diversas modalidades textuais 

para a formação integral do indivíduo, que permita discernimento de sua realidade. Sem 

dúvidas, o acesso e a apropriação dos diversos textos, veiculados nos letramentos midiáticos, 

vão proporcionar ao aluno trabalhador uma comunicação mais eficiente e desenvolver 

habilidades intelectuais que favorecem a relação ensino-aprendizagem. Também aparece no 

Doc Base (2007, p. 29) a concepção de fruição através do acesso aos bens culturais e, embora 

este documento não defina os planos de cursos, percebe-se em todos os documentos legais e 

institucionais a importância da integração curricular da modalidade EJA ao EM para o sucesso 

do Programa. Mas, apesar de constar nos objetivos, no plano de curso não consta como será 

esta integração. Pela análise dos conteúdos da base comum, não dá para visualizar uma 

unidade, pois estes não estão vinculados às disciplinas específicas do curso.  

Nas classes de PROEJA, além dos problemas tradicionais presentes como evasão, 

emerge o baixo nível de aprendizagem que vai incidir sobre o alto índice de reprovação nas 

disciplinas técnicas. O ensino com enfoque unicamente nos conteúdos disciplinares, com 

fragmentação dos conteúdos, que desconsidera a complexidade do mundo real vai incidir 

sobre a permanência desse aluno, pois, segundo Muenchen (2007, p. 2), a ―desvinculação do 

mundo da escola e o mundo da vida‖ e a desmotivação pela falta de significação atribuída ao 

que se faz na escola são problemas que requer enfrentamento. 

Em relação às disciplinas, à ementa e aos conteúdos, o PROEJA tem o mesmo molde 

do curso Edificações do EMI. Porém, o ensino no PROEJA vai além da adaptação de 

metodologias e técnicas do EMI já existente, exige o estabelecimento de uma relação 

diferente como o conhecimento e com a sociedade que deve refletir nos conteúdos. Por isso a 

contextualização de temas do cotidiano, que resgatam vivências, ganha força quando se busca 

a significação das aprendizagens. 



102 
 

O ensino de uma disciplina pode ser conduzido com base em diferentes concepções 

sobre como aprendemos; na seleção dos materiais (no caso, os gêneros textuais); e, nas 

metodologias a serem utilizadas numa sala de aula, que também refletem como entendemos a 

educação. E, assim, professores e alunos são sujeitos de aprendizagens por se depararem em 

constante interação social. Por isso, no contexto de aprendizagem de uma classe de PROEJA - 

em que se trabalha tanto a escrita, quanto a oralidade, tendo em vista os letramentos múltiplos 

- é importante suscitar o desejo de socializar experiências, o que Larrosa (2002) chama de 

―saber da experiência‖, aquilo que está diretamente relacionado com sua subjetividade, ou 

seja, os significados construídos a partir de suas relações sociais, de suas vivências e de sua 

constituição como ser. 

Como ação interventiva e uma proposta de trabalho para as turmas do PROEJA 

Edificações, tem-se um projeto de letramento tomando como pano de fundo, a princípio, as 

disciplinas de LCT (Português, Artes, Informática) e que esteja entre as ações pedagógicas no 

Projeto Político do curso. O que se intenciona é que esta proposta afete as iniciativas e 

práticas docentes e promova o permanente uso das tecnologias midiáticas nas turmas do 

PROEJA, pois o que se almeja no interior da sala de aula é a aprendizagem com socialização, 

acesso à cultura e formação do cidadão. Através de práticas simples de interação, busca-se 

estimular a percepção dos alunos, levando a compreensão dos letramentos múltiplos e 

construindo coletivamente novos saberes, despertando o senso crítico destes sujeitos, ao 

promover uma prática de ensino humanizada. 

Sabe-se de antemão dos desafios do ensino nessa modalidade de ensino, devido as 

suas especificidades, porém focamos no despertar de um olhar inovador para as tendências 

teóricas e praticas no PROEJA, utilizando os letramentos que os jovens e adultos possuem 

como ferramenta na tentativa de maior compreensão das práticas em torno da linguagem. 

Rojo (2009, p. 107) afirma que a escola tem o papel de possibilitar a participação dos 

estudantes em várias práticas sociais, ―deixando de ignorar ou apagar os letramentos das 

culturas locais de seus agentes (...) e colocando-os em contato os letramentos valorizados, 

universais e institucionais‖. 

Deste modo, os alunos podem sugerir gêneros textuais mais utilizados por eles no 

exercício da profissão ou a partir de suas dificuldades nas aulas técnicas que vão demandar 

uma necessidade de novos letramentos. São muitas as disciplinas técnicas que requerem a 

capacidade de abstração (como as de Desenho, que utilizam programas como o AutoCAD) e 

interpretação de gráficos (como construção, resistência dos materiais, análise de solos). 

Acredita-se que o aluno, embora vivencie na prática alguns dos conhecimentos da escola, 



103 
 

sente o estranhamento em termos da linguagem utilizada dentro e fora da escola, gerando 

certo distanciamento do conhecimento científico e consequentemente provocado reprovações 

nas disciplinas técnicas. 

Para se alcançar a proposta de um  ensino integrado que possibilite o vínculo direto 

com o mundo do trabalho, estabelecendo uma visão critica, algumas questões precisam ser 

abordadas. E isto envolve as diversas habilidades que eles têm com a mídia, muito necessárias 

no processo de comunicação, sem esquecer as especificidades da área  profissional da 

construção do qual o curso se volta. Não se podem privar os alunos do PROEJA do uso  

tecnologias de forma que abranja suas habilidades, de experiências e vivencias de  forma 

integrada, indissociável e contextualizada. Do contrário, seria excluí-los mais uma vez de um 

processo que lhes será certamente útil no contexto globalizado no qual estão inseridos. 

Assim, por meio de um vídeo documentário interativo veiculado na web (o 

webdocumentário), buscamos as aproximações entre os campos de conhecimento-trabalho e 

educação de pessoas jovens e adultas por meio da expressão de suas experiências. A escola 

procura dar expoente às particularidades desses sujeitos, através da utilização de estagio na 

própria escola, mesmo no noturno, como a monitoria nas aulas de laboratórios e, também, 

permitindo o reconhecimento de saberes dos que já tem habilidades na construção civil (como 

autônomos ou microempreendedores na contratação de serviços de terceiros), necessitando 

apenas ‗formalizar as ações que validam seu conhecimento como estágio. Estes alunos já 

possuem o letramento necessário ao exercício da profissão: leem plantas, formulam contrato, 

utilizam o PC, lida com as formalidades exigidas no contato com as pessoas, ou seja, 

diariamente está em contato com os gêneros textuais necessários a uma comunicação eficaz 

no exercício da profissão: documentos diversos, planilhas, manuais, relatórios. 

Sem dúvidas, um espaço e tempo de infinitas trocas culturais, a hibridação seria o 

termo mais adequado para traduzir os processos  advindos da interculturalidade, a qual 

mistura, através das novas tecnologias, o culto com o popular e o escrito com o visual, ou 

seja, trata-se de um conceito de maior amplitude e atualidade que explicaria melhor os 

complexos processos contemporâneos ―[...] não só as combinações de elementos étnicos, mas 

também a de produtos de tecnologia avançada e processos sociais modernos ou pós—

modernos‖ (CANCLINI, 2004, p. 29). É entendendo esta infinita possibilidade de troca 

cultural entre o local e o global, que se pode estabelecer, por meio de um webdocumentário, o 

contato com os sujeitos e suas culturas, baseando no hibridismo cultural de Canclini (2004), 

pois para ele, ―os sujeitos socioculturais‖, ao se permitirem o real contato, passam a existir 

juntos na combinação de um novo jeito de fazer a vida, por meio da criação de novas praticas, 
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sem deixar de lado sua origem, mas fazendo ―uma ressignificação do eu da experiência com o 

eu dos novos encontros", nascendo assim um sujeito ressignificado.  

Assim, acreditamos num enfoque de aulas abertas que acolham a subjetividade dos 

alunos, de modo que tenham subsídios para se expressar, tanto na modalidade escrita 

(infográficos e hipertextos), quanto na oral, numa experiência que seja socializada através de 

um webdoc, que será um espaço/tempo de aprendizagens, por ser um gênero multimodal 

recente e por permitir que, mesmo aquele que ainda não esteja familiarizado com as 

linguagens do gênero, possa contribuir com suas narrativas, fotos, entrevistas e impressões.    

Para Lemke (2002), o hipertexto difere do texto impresso por não ser somente a 

justaposição de imagens e textos, mas por ter um design que permite várias interconexões, 

possibilidades diversas de trajetórias e múltiplas sequências. O hipertexto articula-se à 

multimodalidade, gerando novas interações em que palavras, imagens e sons estão linkados 

em uma complexa rede de significados, a chamada hipermodalidade ou hipermídia. Os 

multiletramentos levam em conta essa multimodalidade (linguística, visual, gestual, espacial e 

de áudio) e a multiplicidade de significações, contextos e culturas. E, propor um currículo que 

contemple os multiletramentos é mais que trabalhar com as TDs, os novos letramentos. É dar 

enfoque as culturas de referência deste aluno (popular, local,) e das mídias e linguagens por 

eles conhecidos. Um currículo voltado aos multiletramentos tem todo um movimento em 

torno de práticas situadas que remetem a um projeto que sugere: uma imersão nas culturas do 

alunado e nos gêneros textuais/digitais disponíveis para essas práticas, relacionando-as a 

outros contextos, como o do trabalho; numa análise consciente dessas práticas vivenciadas e 

desses gêneros familiares ao alunado; e numa reflexão sobre os diferentes modos de 

significação desses diversos letramentos, seus valores culturais.  

Por isso, coloco como proposta de intervenção a produção de um webdoc, gênero 

multimodal, pois os hipertextos e as hipermídias viabilizadas por meio dos links apresentam 

múltiplas sequências e possibilidades de trajetória. Porém, não há como falar em produção de 

vídeos para a internet sem remeter à cultura - por ser fortemente ligada á educação e ao 

currículo - que assume, aqui, o enfoque de ―repertorio de significados, um conjunto de 

sentidos socialmente criados que permite aos sujeitos se identificarem uns com o os outros‖ 

(LOPES, 2011, p. 184). Assim, se dilui a conotação de socialização de uma mesma cultura, a 

escolar, pois as mudanças tecnológicas vêm aproximando os sujeitos no espaço e no tempo, 

apesar de a escola valorizar como repertórios de sentido os conteúdos ou cultura de 

pertencimento tido como legítimos.  
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 Há 10 anos, a chegada do PROEJA abalou essa cultura escolar voltada somente para 

‗vestibulandos do EMI‘, pois, desde 1983, o ensino focava em adolescentes e jovens que 

sonhavam transitar por uma profissão, diferentemente do jovem e adulto que, de algum modo, 

já estão no ‗mundo do trabalho'. Então, se a ideia de uma cultura humana geral já é criticada, 

por envolver uma série de exclusões e a rejeição de áreas consideráveis da cultura vivida, 

obviamente afeta, também no currículo, o modo de ensinar e de como representar a cultura de 

jovens e adultos. O PROEJA surgiu como horizonte de propostas liberais que buscam criar 

soluções para os problemas sociais gerados pela visibilidade de grupos anteriormente 

excluídos. Por isso, se ampliam as discussões nas quais termos como: diálogo, interação, 

negociação e consenso conflituoso se tornam comuns, devido à preocupação em responder ao 

caráter multicultural da sociedade com uma educação capaz de incluir as diferentes culturas.  

 Assim, a intenção do webdoc é encarar a cultura como um processo, não com o 

sentido de um repertório (estático) a ser partilhado. Lopes (2011, p. 186) endossa que o 

currículo é cultural, quando funciona como ―um sistema de significações dentro do qual os 

sentidos são produzidos pelos sujeitos‖. Esta concepção, nesta sociedade contemporânea, 

implica que há culturas para entrar em diálogo ou negociação, há um multiculturalismo 

(MCLAREN, 1997) oposto à ideia de uma cultura comum. Com esta ideia, o webdoc, se quer 

mesmo desconstruir estes repertórios, dar-lhe movimento, desnaturalizar a crença na 

inferioridade das culturas de grupos minoritários e a ideia inculcada por muito tempo através 

de um projeto educacional que visava a ―igualdade entre as pessoas‖, até marcado no seu PDI, 

ou PPC, sem se perceber-se como ideal liberal. 

 Por outro lado, o pertencimento a um grupo cultural, no caso o PROEJA, pode ser 

entendido como ―garantia de autenticidade, o que torna a experiência de vida do sujeito o 

fator primordial na construção de uma politica de identidade‖, conforme deixa inferir Lopes 

(2011, p. 189), que reitera: ―a experiência da diferença se dá em um cotidiano recheado de 

ideologias, afetos e conhecimentos‖. A autora ressalta a importância da escola na construção 

da identidade dos sujeitos, enfatizando o papel da linguagem na construção dos significados, 

ou seja, da cultura como um campo discursivo múltiplo na luta em torno do poder de 

significar. 

Nesta perspectiva, faz-se importante conhecer a experiência de letramentos dos alunos 

PROEJA para maior integração das disciplinas humanas às técnicas. Mesmo considerando o 

sistema disciplinar existente, é possível abarcar novas modalidades de letramentos que 

venham contribuir com uma maior unidade curricular. As dificuldades do aluno, em relação 

ao letramento necessário para cursar as disciplinas técnicas, podem ter várias causas, desde 
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uma proposta pedagógica distante da realidade do aluno diante de um aprendizado 

fragmentado e pontual no ensino fundamental, até uma carga horária restrita e a falta de 

estrutura para o ensino mais interdisciplinar, inclusive com materiais didáticos não adequados 

as necessidades dos alunos. Em torno deste não letramento, também está a idealização de um 

aluno nos moldes do EM e a não adaptação da realidade idealizada pra o contexto real de 

ensino.  

Portanto, o uso de web documentário para jovens e adultos constitui-se ainda um 

terreno pouco explorado. O letramento digital ainda ocupa um ‗não-lugar‘ no PROEJA, se 

comparado ao EMI regular na mesma instituição. O uso das TDs em geral, principalmente de 

vídeos a serem veiculados nas redes sociais, precisa ocupar mais espaço curricular na 

instituição, porém não retratada na visão limitada de ‗ensino de informática‘, o que seria 

minimizar sua real importância. Porém criar diálogos com a diversidade.  

Vemos que a principal forma de usar as TDs, faz-se no cotidiano, sem relação direta 

com o uso para a profissão que exercem ou irão exercer. Em geral, os alunos argumentaram 

que, quando conseguem utilizá-las, é para cessar redes sociais, porém nunca participaram de 

vídeos. Apreciam o uso do celular como ferramenta de estudo. Já os que afirmaram não 

conseguir fazê-lo, justificam-se alegando o pouco conhecimento e a falta de prática, como 

usar a internet das nuvens (o drive) ou abrir arquivos para impressão pelo WhatsApp Web. 

Quanto aos pontos que podem ser melhorados, dentre as sugestões feitas pelos alunos, 

destaca-se o aumento da CH da disciplina: ―foi bom, mas nós vimos muito pouco, podia ter 

mais‖. 

 

6.1 O QUE É UM WEBDOC? 

  

Segundo Marcelo Bauer (2017), um dos nossos maiores webdocumentaristas, o 

webdoc é uma nova forma de contar histórias pela internet, que tem como ponto de partida a 

mistura de diferentes formatos: textos, áudios, vídeos, fotos, ilustrações e animações. É um 

gênero experimental, ao aproveitar da linguagem documental criada para o cinema e para a 

televisão e adaptá-las para a web. É muito mais que um documentário de suporte digital, por 

permitir ―uma recepção não linear, optativa àquele que o frui, cabendo ao internauta decidir o 

volume daquilo que busca, de acordo com suas necessidades e desejos‖ (JUCÁ & RAMOS, 

2013, p. 7). 

Através desta bricolagem dos gêneros multimodais que os alunos capturam da internet, 

se intenciona o imbricamento entre a cultura valorizada e a cultura periférica e dos 
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letramentos locais e globais, como geradores de sentidos de aprendizagens. Assim, a 

pressuposição de uma narrativa de ordem não linear, contrariando o gênero anterior (o 

documentário), passa a ser privilegiada nos webdocs, que agora passam uma ―estética do 

hibridismo textual‖, aliando tanto às necessidades das TICs, quanto à condição de uma cultura 

do impacto, do inesperado, nas escolhas feitas por um usuário imersivo. A dificuldade em 

definir o que seja um webdoc está no fato de esse gênero se constituir no processo de 

interação com o leitor, que escolhe seus percursos, transformando esta trajetória hipertextual 

em uma narração plenamente satisfatória em si mesma. 

A escolha da abordagem pedagógica com o webdoc se justifica por estes motivos: é 

um gênero do letramento digital multimodal (ampliando para além da escrita o campo da 

imagem e da música) que pode ser incorporado pelo letramento escolar; estimula a utilização 

de mídias (câmera, celular, TV, internet) no contexto de ensino devido à presença constante 

das TICs; e o fato de ser um gênero híbrido que permite a utilização de diversos tipos textuais, 

como a entrevista e o depoimento. Será significativa a produção do webdoc para os alunos por 

suscitar um olhar sobre si, provocando o grupo a expressar-se de diversos modos e a escrever 

sobre o significado de suas experiências como ser-aluno. 

Estas propostas podem ser executadas dentro do projeto de letramento, considerando o 

aluno no centro do evento educacional, de forma a promover mais dinamismo às aulas e 

resgatar a autoestima de muitos alunos, num aprendizado significativo e mais próximo de sua 

realidade. O que intenciono com este projeto é incentivar os letramentos e evitar valorizar 

somente o texto escrito, mas, também, a oralidade do aluno PROEJA, ao estimular o trabalho 

com os textos multimodais veiculados pelas tecnologias midiáticas. Aos alunos, vai ressaltar a 

importância dos seus conhecimentos prévios, ao relatar seu cotidiano e permitirá revelar seus 

anseios, principalmente, em relação à sua formação profissional; aos professores, vai 

proporcionar vivenciar a realidade do PROEJA e conhecer melhor seus alunos. 

Os participantes serão as turmas do PROEJA EDIF e, a princípio, os professores de 

Informática, Língua Portuguesa e Artes, podendo se estender aos demais profissionais da 

Coordenação do Curso. Haverá um momento de articulação entre os participantes para 

esclarecimento do conceito de textos multimodais, no caso, o webdoc. Sempre num enfoque 

colaborativo, dada à multiplicidade de realidades sociais dos educando, de modo a nortear as 

ações que serão mais significativas para os alunos, ou melhor, que promoverão maior 

aprendizagem. 

Com os textos eletrônicos, o conceito de autoria se desloca para a (re)criação, 

apropriação e colaboração uma vez que  são constantemente modificados numa coletividade 
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―múltipla e polifônica‖, segundo Chartier (2002, p. 25), pois são infinitas as possibilidades de 

expressão e comunicação através destes múltiplos letramentos.  

Para Lemke (1994), em contraposição ao ―paradigma da aprendizagem curricular‖, 

surge o ―paradigma da aprendizagem interativa‖, no qual, em ação colaborativa, assume-se 

que as pessoas determinam ―o que precisam saber, baseando-se em suas participações, em 

atividades, em que as necessidades surgem e em consulta a especialistas conhecedores; que 

eles aprendem na ordem que lhes cabe, e um ritmo confortável e em tempo para usarem o que 

aprenderam‖ (apud ROJO, 2016, p. 27). 

Nesta ótica da aprendizagem com autonomia, em que os educando  saibam guiar suas 

próprias aprendizagens  na direção do que seja útil e prático fora da escola, que se tem a 

iniciativa desta proposta:  usar  os letramentos através de um webdoc é atribuir aos saberes 

dos educando o empoderamento de suas experiências, focando no ser-PROEJA, não como 

receptores de conteúdos, mas como cidadãos críticos e reflexivos, favorecendo a relação entre 

o jovem e adulto e a sociedade. Assim, cada participante é entendido como sujeito do 

conhecimento, pois todos se educam juntos, vão compreendendo conceitos, valores e 

refletindo sobre fatos importantes do cotidiano. 

Partindo das abordagens recentes neste Campus - sobre o fato de os alunos do 

PROEJA não terem visibilidade por estudarem no noturno e nem socializarem com os demais 

cursos, por terem pouco tempo - proponho o uso da internet como meio de conexão e de 

inclusão, uma vez que em qualquer tempo e lugar poderão se manter conectados. Assim, o 

espaço escolar será ampliado, numa conexão entre o local e o global, pois os próprios alunos 

podem produzir (com celular) e editar os vídeos (ferramenta Store Remix, Filmora ou similar) 

que serão inseridos na rede. Muito além-sala de aula (em casa, na comunidade), marca-se a 

presença dos sujeitos ao revelarem seu cotidiano, principalmente do trabalho, na construção 

do conhecimento, valorizando aquilo que é constituído pelo PROEJA e não somente pelo 

olhar dos professores. 

Os alunos vão construir, colaborativamente, um Webdoc cuja intenção é estimular a 

relação dos jovens e adultos com a leitura eletrônica dentro do interesse das disciplinas. Estes 

‗alunos-construtores' vão apurar o olhar e escolher quais eventos de letramentos e textos 

selecionar e qual cultura abordar (a da escola ou a da vida, ou ambas), de forma a trazer para 

dentro da escola não somente a cultura valorizada, dominante, mas também ―as culturas locais 

e populares e a cultura de massa, para torná-las vozes de um diálogo‖ (ROJO, 2009, p. 115).  

As narrativas dos alunos devem ser apresentadas no webdoc cujo título será escolhido 

democraticamente,  consolidado como  um espaço de interlocução de ideias, publicação de 
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experiência e de exercício de cidadania. Como pontos centrais desta produção, temos a 

exploração da criatividade para pensar o conteúdo, as ilustrações (mesmo analógicas, como 

desenhos e fotografias) e os vídeos a serem veiculados. E também o desenvolvimento de 

diferentes estratégias para auxiliar o processo de aprendizagem e de reflexão sobre os diversos 

recursos e técnicas que o webdoc exige: dinamizar diversos gêneros (visuais, de áudio) - os 

multimodais, que também são multimidiáticos ao envolver diversas mídias (híbridas) e 

interfaces (a interatividade com os conteúdos ou com os colegas).  

Enlaçar a experiência acumulada dos alunos trabalhadores com o contexto virtual, na 

internet, vai favorecer e significar os letramentos dos alunos. Também servirá de protótipo 

para que todos os eventos sejam registrados, ao construir a ‗historicidade‘ dos jovens e adultos 

do PROEJA EDIF, como ‗modelo‘ aos demais alunos, cursos e unidades dos IFs. E, nesta 

dinâmica, o professor como mediador do conhecimento, consciente de sua constante 

reconstrução pessoal e profissional, trabalha articulando conhecimentos e saberes e contribui 

para a formação integral do educando. Focada numa metodologia humanizada, toda esta 

proposta de letramentos - através de atividades interdisciplinares para a construção de vídeo 

do gênero webdoc - contribuirá para os letramentos dos jovens e adultos, ao tornar possível 

uma aprendizagem efetiva, que estimula a autoria, fomenta o protagonismo e contribui para 

uma formação cidadã do PROEJA. 

Sem dúvida, é um desafio implementar uma proposta que venha mudar os currículos 

do curso, os referenciais metodológicos, a organização do tempo, do espaço, da divisão 

disciplinar, os descritores de ―desempenho‖ e até nos materiais e equipamentos disponíveis na 

sala de aula.   

Rojo (2012, p. 93) destaca a importância da ―visão pedagógica dos multiletramentos‖ 

em que a aula se ressignifica, deixa de ter como base a transmissão da ‗verdade‘ sistematizada 

pelos textos didáticos e prioriza a bricolagem de modalidades, cujo trajeto e lógica serão 

estabelecidos pelos alunos e professores, num processo de ensino que contribua para a 

―construção de uma educação conectada coma as necessidades atuais e para a produção de 

saberes plurais, coletivos e interativos‖. Ao utilizar a proposta no currículo, destacam-se dois 

aspectos relevantes: a escola precisa assumir seu papel de aproximar os alunos dos gêneros 

que podem fazer parte do seu cotidiano e, em seguida, o fato de que, além de 

leitores/usuários/participantes, esses alunos também podem ser produtores autônomos desses 

novos gêneros digitais presentes na web. 

A ideia é gerar, no webdoc, um espaço diferenciado para estes alunos, ao desenvolver 

um ambiente de contexto hipermidiático, que relacione intertextualidade e interdiscursividade.  
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Então, apesar da sugestão de uma ‗sequência didática‘ (apenas para nortear o trabalho do 

professor) e um  tutorial com dicas de criação (para os novos aprendizes 

webdocumentaristas), fica descartada a ideia de ‗didatizar‘ o webdoc  para o aluno, com o 

risco de perder seu caráter múltiplo, simultâneo e não linear. Então, para lhe oferecer uma 

proposta de meios diversos e de múltiplas vozes, que atinja uma reflexão crítica sobre o 

próprio curso, esta foi a modalidade que mais se enquadrou na estrutura organizativa do 

projeto de intervenção que permitisse o compartilhamento da aprendizagem de todos, dos 

mais jovens aos mais adultos. 

Com a formação de um ‗Núcleo de Produção‘, ou seja, uma equipe composta por 

professores e alunos, o projeto não será único, nem estanque em si mesmo, pois são muitas as 

possibilidades engendradas para a compreensão da realidade e alteração da mesma, com vistas 

à melhoria dos processos educativos. Assim, a produção do webdocumentário servirá como 

movimento de sensibilização para discussões sobre o ‗lócus‘ do PROEJA no IF, favorecendo 

um movimento de constante atualização das temáticas. Apoia, pois, o fortalecimento de 

trabalho coletivo e promove uma participação efetiva, que envolve os aspectos sociais (ao 

qualificar as relações entre sujeitos) e culturais (ao resgatar saberes, conhecimentos e valores). 

E, colaborativamente, também, irá favorecer as questões identitárias que transcendem o 

relacionamento e a vivência em sala de aula. 

A escolha da abordagem pedagógica com o webdoc se justifica por estes motivos: é 

um gênero do letramento digital multimodal (ampliando para além da escrita o campo da 

imagem e da música) que pode ser incorporado pelo letramento escolar; estimula a utilização 

de mídias (câmera, celular, TV, internet) no contexto de ensino, devido à presença constante 

das TICs; e,  o fato de ser um gênero híbrido que permite a utilização de diversos tipos 

textuais como a entrevista e o depoimento.  

A ideia é retratar como está sendo os letramentos dos alunos Jovens e Adultos que 

estudam no Curso EDIF, por se tratar de alunos trabalhadores, maiores, que já possuem uma 

vivência de mundo, porém suas experiências nem sempre são reconhecidas como letramento 

escolar válido. O web documentário terá uma abordagem qualitativa das práticas de 

multiletramentos, nas aulas ou aprendidas fora da escola, por partir de uma proposta 

interdisciplinar, contextualizando ambas as áreas (AP e AT). 

 

6.1.2 NAS TRILHAS DA EDIÇÃO: ELEMENTOS PARA UM ROTEIRO. 
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Por se tratar de um gênero textual ainda novo (letramento digital), apresento aqui 

apenas um esboço do roteiro de edição, que ficará aberto para alterações da equipe que irá 

produzir o web documentário. A construção do webdoc será composto de forma colaborativa 

com os alunos, para o qual  serão extraídos fragmentos dos relatos da entrevista e sua versão 

final  será feita por um aluno (ou professor) que domine um ‗aplicativo para webdoc‘, que 

fará os efeitos para transição das fotos/cenas/relatos.  

Com relação aos sujeitos participantes do webdoc, são levados em conta alguns 

princípios do trabalho com multiletramentos (GNL, 2006): formar - a partir de um usuário 

funcional com certa competência técnica e conhecimento prático – o aluno crítico, criador de 

sentidos e transformador, uma vez que, respectivamente, seleciona o que é estudado, entende 

como os diferentes gêneros digitais são operacionalizados pelas tecnologias e usa o que foi 

aprendido de novos modos. É possível que falte a alguns alunos do EJA esta competência 

técnica do ―saber fazer digital‖, porém, dada sua grande vivência, são capazes de analisar os 

discursos instituídos e de transformá-los seja na recepção e/ou produção destes gêneros. Esta 

proposta considera o aluno um sujeito imerso no universo do ciberespaço (LÉVY, 2003) e 

multimídia, pois é nas telas extracurriculares  que os alunos  entram em contato com as 

multissemioses e aprendem a combinar conhecimento e ferramentas diversas, especialmente 

de entretenimento.  

Esta sequência servirá apenas de azimute para a construção de um protótipo de webdoc: 

a) Apresentação do gênero para se conhecer melhor seu aspecto multimodal e híbrido; b) 

Interpretação, ao se comparar o webdoc com o documentário, a fim de estabelecer 

semelhanças e diferenças entre eles; 

 c) Confronto do webdoc com fotos/vídeos, a fim de capturar imagens cotidianas e organizá-

las em uma narrativa para produzir um webdoc, utilizando a ferramenta de edição de vídeos a 

ser escolhida pelo grupo; 

d) Produção de um webdoc (fase de preparação, produção e revisão); 

e) Exposição aos alunos dos demais cursos nas TVs do Pátio ou em  stands de  mostra 

interdisciplinar e publicação no site institucional e no YouTube. A partir da divulgação do 

webdoc, as pessoas poderão deixar seus comentários, como uma ―réplica ativa‖ na 

perspectiva (Bakhtin, 2003), entendida como um ato de relacionar um discurso como outros 

discursos, emaranhados entre si como possibilidades infinitas de gerar novos discursos/textos. 

O tema geral escolhido para o trabalho com multiletramentos é o cotidiano dos alunos  

PROEJA, como experiências vividas, dentro e fora dos ‗tapumes‘ da escola. Esse tema 

permite ao aluno ressignificar sua visão sobre as atividades como aluno trabalhador, porque o 
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leva a adotar uma ―atitude responsiva‖ diante de suas experiências.  Como sugestão 

metodológica, esse protótipo auxiliará na formação de sujeitos, que possam ser protagonistas 

sociais. E, cientes da existência de uma frequente lacuna entre a vivência cotidiana dos alunos 

e as práticas/experiências escolares, que será produzindo um material que articule melhor 

elementos discrepantes. 

Antes de abordar especificamente o gênero webdoc, é importante olhar o cotidiano dos 

alunos, através das entrevistas, dos vídeos e imagens que eles trouxerem e discutir com eles 

cenas corriqueiras do seu cotidiano, como técnica para interação verbal e escuta para a criação 

de proximidade que permita o compartilhar o conhecimento e a troca de informações.  

 

 

QUADRO 1- ELEMENTOS DO WEBDOC 

 

TÍTULO 
PROEJA EM CONSTRUÇÃO 

(sugestivo, a definição será colaborativa) 

TEMA 

O cotidiano dos alunos Jovens e Adultos e os gêneros textuais 

multimodais/multiletramentos  trabalhados no Curso Técnico de 

Edificações. 

SUB 

TEMAS 

O Perfil dos alunos  Jovens e Adultos trabalhadores; O perfil do Técnico 

em Edificações; A comunidade e a escola; A  integração cultural do 

Curso Técnico na modalidade  PROEJA. 

DURAÇÃO 
A definir, mas a proposta de trabalho com esse gênero é atemporal, não 

necessariamente atrelada ao horário de aula. 

LOCAL 

 

As filmagens podem ocorrer na escola ou outro lugar caso o próprio 

aluno relate (via celular) alguma experiência na sua relação com 

comunidade ou local de trabalho/estágio. 

SUJEITOS 

O público previsto é, originalmente, de alunos do PROEJA  EDIF, 

mas a metodologia pode ser adaptada para qualquer turma, levando em 

consideração os letramentos exigidos em cada projeto de aprendizagem. 

Pode envolver, inclusive, os egressos que já trabalham na área do curso. 
FONTE: Elaborado pela autora, 2018 

 

Todas essas descrições nos remetem a produções variadas que interpelam movimentos 

textuais diversificados, mais fluidos, dinâmicos e que requerem letramentos diferenciados de 

seus interlocutores. Assim, esse projeto didático do webdoc objetiva um ‗croqui‘ que mescle 

diferentes linguagens e mídias, o qual permite um diálogo entre as diversas disciplinas, ou 

seja, a temática pode ser variada envolvendo as áreas humana e técnica. 

Fazer com que esses adultos aprendentes possam ser produtores de textos 

multimodais, a partir de atividades que envolvam, tanto com a produção escrita de um roteiro, 

quanto à elaboração de uma produção multimídia no formato de webdoc. E, nesta perspectiva 

de processo de autoria, os aprendizes serão capazes de explicitar sua compreensão da 
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realidade atual, tanto na produção em si, quanto nos comentários que surgirão nas postagens 

do produto final, gesto de responsabilidade do sujeito em relação ao seu discurso. Cada 

concepção dos participantes forma uma teia complexa de enunciados ao se posicionarem 

nesta entrevista e permite fazê-los perceber que os sentidos e valores das coisas, pessoas, 

acontecimentos do mundo, ―não têm em si qualquer significado fixo, final ou verdadeiro, 

porque somos nós, na sociedade, que produzimos significados para as coisas, que 

significamos‖ (ROJO, 2009, p. 198).  

Após a apresentação do gênero e dos recursos tecnológicos interativos a serem 

utilizados, o aluno poderá produzir seu próprio pré-roteiro de acordo com cada subtema (ou 

subgrupos). O trabalho poderá ser organizado em torno dos seguintes procedimentos: a) 

elaboração do roteiro; b) escolha das falas dos participantes que serão utilizadas; c) seleção 

dos gêneros (imagens, sons, cores, músicas, animações) que comporão o webdoc.  

O roteiro são planos prévios antes da realização de qualquer trabalho audiovisual, que 

descrevem e detalham as etapas de criação e  produção, como um webdoc. Ele descreve a tela 

de abertura, os ícones dos links para a chamada dos vídeos, os recursos de áudio, as músicas a 

serem utilizadas, as vozes que narram o texto escrito, infográficos a serem inseridos no 

documentário e ainda explicita o tempo e o período, as imagens externas ou internas (locais) e 

as pessoas envolvidas na elaboração. 

Com o roteiro definido, seria interessante que logo se comece a realizar o registro das 

imagens do ambiente de trabalho do aluno ou o cotidiano na comunidade. Para captação das 

imagens externas, os alunos podem utilizar os seguintes recursos audiovisuais: câmera 

fotográfica digital ou do celular, além de um software de edição de imagens. O primeiro passo 

é convidar os alunos a observar e filmar momentos de experiência e sentido durante sua rotina 

na semana, utilizando as tecnologias disponíveis (celular, câmera). 

Pensadas as imagens mais pertinentes para compor o webdoc, imaginar uma sequência 

para elas. Deixá-los livres para inserir as músicas, sons ou barulhos que contribuam de 

alguma forma para os efeitos de sentido pretendidos pela composição das imagens. Esse é o 

momento de tratamento, organização e montagem das imagens e dos dados, a editoração. 

Segue uma proposta de roteiro: 

 

QUADRO 2- SUGESTÃO DAS ETAPAS DA EDIÇÃO DE UM WEBDOC 

 

LINK A: OS LETRAMENTOS DIGITAIS 

Abordagem das características dos multiletramentos.  Os sujeitos apresentam suas 

relações de sentido com as TDs. Situar os aspectos gerais que envolvem o webdoc 



114 
 

(conceito, técnicas, importância na atualidade)  

VÍDEOS ÁUDIO 

Abertura: Os letramentos do PROEJA: Imagem de aluno estudando 

GC (Gerador de Caractere): música a escolher 

Som/ 

tempo 

Efeito FADE de imagem Idem 

Imagens de diversos gêneros textuais multimodais Música 

Vídeo – depoimento de aluna Escolher 

Fotos de alunos no desenvolvimento do projeto Idem 

LINK B: O PROEJA E SUA RELAÇÃO COM O TRABALHO 

Descrever sucintamente o PROEJA através da utilização de fotos. 

Através de entrevistas, mostrarem sua relação com o trabalho. 

Fotos dos alunos na construção civil,  projetos de irrigação  ou em 

atividades de hidráulica, elétrica ,terraplanagem,  desenho. 

Sons do  

curso 

Perfil do aluno Jovem e Adulto (faces do PROEJA) A decidir 

Vídeo com depoimento do aluno que está estagiando Back som 

Sequência de imagens com legendas Idem 

Fotos dos alunos (aula de campo, exposição GC: subtema) Idem 

Efeito FADE de sonorização Idem 

LINK C: ASPECTOS CULTURAIS 

Discussão sobre os conteúdos das disciplinas,  

Construção de uma visão crítica sobre a temática cultural. 

Imagens dos alunos em atividades culturais nos diversos espaços da escola, Fala 

Janela para o PROEJA: Meios de promover cultura e cidadania na escola. Back som 

FADE: Claquete com símbolo do IF. Som 

Segue vídeo com produções do aluno durante o curso. Música 

 Imagens de gêneros/atividades que se destacaram Idem 

Fotos dos alunos participantes do projeto de intervenção Idem 

LINK D: DIÁLOGOS COM O CAMPO.  

Desenvolvimento de atividade acerca das  

características da Educação Profissional Integrada. 

Alguma imagem com relação à educação integral de Jovens e Adultos, 

como  processo de humanização. 

Fala de 

aluna 

Novo depoimento com foto Idem 

FADE: ‗claquete‘ de chamada de novo tema Idem 

Foto de alunos em laboratório  e apresentação do curso. Idem 

Imagens com GC sobre a história da EPT e do PROEJA Música 

Vídeo com depoimento de aluno concluinte do curso Idem 

Making off - vídeos com fala dos alunos, fechando com foto da escola Idem 

FONTE:  Elaborado pela autora, 2018. 
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O eixo que orientou este roteiro para o webdoc, como prática social da oralidade, foi a 

visão dos multiletramentos, ensino e aprendizagem como complementos interligados aos 

processos sociais, intencionando abordar a diversidade cultural, também como elemento 

constitutivo da escola.  

Estes jovens e adultos além de consumidores de bens culturais, podem também  

produzir cultura e através  das redes sociais, serem agentes ativos de sua cultura local. E, 

nessa teia de conceitos diversos, entendemos que a escola tem papel preponderante  na 

formação humana desses alunos. As convergências de letramentos aplicados ao ambiente 

escolar contribuem para a formação da cidadania, pois permitem aos alunos a apropriação das 

práticas sociais para produzirem e fazerem seus discursos circularem na vida escolar e 

extraescolar e os ajuda na compreensão dos discursos recebidos pelos mesmos.  

 O webdoc foi o meio escolhido para viabilizar a proposta, porque o uso de 

documentários cria diversas possibilidades de produzir, reproduzir e difundir conteúdo de 

maneira interativa. Outros alunos poderão propor alterações e complementações nos textos 

produzidos, permitindo uma interação dialógica. Todos os enunciados, no processo de 

comunicação, são diálogos e levam em conta o discurso alheio.  

Assim, com o webdoc, o ‗todo‘ (corpo textual)  não é mais visto de forma linear e 

sequenciado, pois o modo como se produz o conteúdo e seu  sentido foi afetado com a 

convergência das mídias e, consequentemente, o modo de  acessar o conhecimento também, 

pois é realizado não obedecendo a uma lógica previamente existente. O sujeito participante, 

mais que um leitor de tela ou espectador fará escolhas entre os links do webdoc e tomará 

decisões em ações de interatividade e colaboração.  

Com a recepção, procura-se desvendar alguns aspectos da natureza multissemiótica do 

webdoc, sendo que esse desvendamento é um dos fatores que pode instigar e motivar os 

alunos aos processos de interação com esse gênero e, consequentemente, para sua produção. 

Enfim, este gênero é uma versão do documentário adaptado para a internet, que requer 

narratividade, intensidade, tensão, movimento, hiperlinks, intertextualidade, recursos 

interativos, quebra de linearidade, hibridização dos gêneros, favorecendo a produção de 

sentidos por parte dos leitores. Ainda são poucos os exemplares de webdoc encontrados na 

web, a maioria em outra língua, mas devem ser apresentados e explorados na sala de aula por 

suas possibilidades de ampliação do conhecimento e pelas surpresas a cada clique. Alguns 

exemplos de temáticas das acessadas: 

 Rio de Janeiro: autorretrato  

http://riodejaneiroautorretrato.com.br/dev2011/Content/Swf/index_portugues.ht 

http://riodejaneiroautorretrato.com.br/dev2011/Content/Swf/index_portugues.ht
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 Filhos do Tremor - Crianças e seus Direitos em um Haiti Devastado 

(https://www.youtube.com/watch?v=EFWcKQixa00) 

 Caminhoneiras (https://www.youtube.com/watch?v=sxWs_SeNnUo) 

 Poptrans (https://www.youtube.com/watch?v=bzkvhc2C-sc); 

 Negra é a minha cor (https://www.youtube.com/watch?v=WYtllSFO6zA); 

 

Para finalizar a sequência do webdoc, os professores podem propor a organização de 

um ‗Festival de Web Documentários‘,  com ampla divulgação do gênero e discussão do seu 

processo de produção, para dar ênfase à circulação social, como uma nova forma de interação 

e de atividades de autoria. A realização de um  evento como culminância do projeto vai  

proporcionar um momento cultural em que os alunos tenham a oportunidade de interagir com 

a comunidade escolar além do espaço da sala de aula. 

A produção final da sequência de atividades – o webdoc com as falas, imagens, 

infográficos, fotos, sons, e vídeos já partilhado em rede - poderá ser usado ao longo do ano 

letivo da forma que cada professor (a) julgar melhor. Porém, sem o caráter de modelização, os 

alunos, as famílias e a comunidade escolar poderão acessar o webdoc  e comentá-lo de 

qualquer lugar. Todas essas possibilidades relatadas permitem refletir sobre a utilização do 

webdoc no PROEJA para o planejamento do ensino; a incorporação de  novas práticas  

multiletradas;  e a elaboração e troca de experiências entre os grupos de educandos e 

educadores. 

Como atividade de pós-produção, tem-se a divulgação no site da escola, como projeto 

piloto do núcleo que servirá de alimentador de novas produções e dará uma identidade para o 

PROEJA; também, a inclusão do gênero webdoc nas ementas do curso PROEJA que permitirá 

novas experimentações, a cada semestre, como parte de um ciclo de inovações pedagógicas. 

Finalmente, para se institucionalizar estas produções de webdocs como fruto de uma 

permanente ação pedagógica, sugiro como proposta de intervenção a implantação de um 

núcleo de produção de webdocumentários.  

 

6.2 FIRMANDO BASES: O NÚCLEO DE PRODUÇÃO DE WEBDOCS 

 

O cotidiano dos sujeitos PROEJA (alunos e professores), nesse espaço escolar, é 

marcado por desafios, dentre eles a implementação da integração curricular, envolvendo a EP 

e a EJA. E esta possibilidade de integração está ligada a oportunidade de se estabelecer um 

elo entre os vários saberes, conhecimentos e experiências trazidos para o contexto escolar.  

https://www.youtube.com/watch?v=EFWcKQixa00
https://www.youtube.com/watch?v=sxWs_SeNnUo
https://www.youtube.com/watch?v=bzkvhc2C-sc
https://www.youtube.com/watch?v=WYtllSFO6zA
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Através de um núcleo de produção de webdocumentários, se produzirá um currículo 

composto pelos ‗saberes da vida‘, trazido para o interior da escola pelos jovens e adultos e 

baseado na  experiência. 

Sendo assim, esta proposta de intervenção prevê a efetivação,  por parte do IF,   da 

implantação  deste núcleo de produção como momento relevante no processo de formação dos 

alunos PROEJA, cuja participação na produção de webdoc denota a compreensão de que eles 

são protagonistas do seu processo educativo. Pois o núcleo deve ser constituído por grupo de 

trabalho que tenha por objetivo estabelecer momentos de reflexão,  decisão e revisão da 

prática educativa  na perspectiva de obter a visão total do aluno e sua maior integração. 

Ainda, a temática do letramento digital, a produção de material e a implementação e o 

acompanhamento das produções, todas essas ações convergem no sentido de responder ao 

desafio da integração da educação profissional. Também expressam as inquietações dos 

professores e alunos, pois busca um trabalho pedagógico que contemple a integração 

curricular estabelecida no decreto 5.840/2006 (BRASIL, 2006), diante das questões como a 

diversidade cultural, a pluralidade dos saberes e o uso das tecnologias. 

E, na busca do fortalecimento dos multiletramentos, a escola disponibilizará um 

Núcleo de Produção de Webdocumentários (nomeado aqui de ProWEB), que facilitará a 

promoção de eventos e práticas culturais diversas. Proponho, então, um conjunto de ações 

interdisciplinares que tendem a reforçar o importante papel do ProWEB como instância 

promotora de espaços-tempos inclusivos. 

 

6.2.1 O QUE É O PROWEB? 

 

Uma instância de apoio à produção artístico-tecnológica, criada para promover ações 

voltadas a produção de webdocumentários (não excluindo qualquer atividade audiovisual de 

cunho artístico-cultural), consistindo em um componente extremamente importante na busca 

pelo letramento digital nas atividades desenvolvidas pelos professores. Uma das principais 

ações do Núcleo ProWEB é apoiar toda  iniciativa dos alunos  voltada para o letramento 

digital e sua função primordial é a integração das diferentes sujeitos que trabalham com as 

disciplinas técnicas e básicas no PROEJA, pois os estudos realizados tomam como 

perspectiva a produção do conhecimento e o estabelecimento  do dialogo interdisciplinar e 

esta pesquisa identificou a necessidade de maior integração entre ambas as áreas. 
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Partindo por uma visão técnica da proposta de intervenção, a mesma consiste na 

implantação de um Núcleo de Produção de Webdocumentários. Busca ser um espaço de 

geração e difusão  de conhecimento e cultura – utilizando-se da linguagem multimodal. Um 

núcleo de produção de webdoc é uma unidade educacional que deve atender prioritariamente 

o PROEJA, oferecendo participação em diversas linguagens, especialmente arte visual e 

vídeo. 

O núcleo também pode servir de apoio ao professor das disciplinas técnicas que queira 

desenvolver e participar de projetos de pesquisa e extensão, ligados ao desenvolvimento da 

linguagem digital.  Busca o entendimento de como os alunos aprendem em ambientes 

apoiados pela tecnologia e servirá para desenvolver ações inovadoras capazes de promover a 

motivação e o envolvimento dos alunos na aprendizagem significativa baseada em vídeos 

interativos veiculados pela mídia,  como o webdocumentário, para alcançar um impacto 

positivo no sucesso do aluno.  

Posteriormente, pode servir para ministrar oficinas para reprodução das experiências. 

Complementando o círculo de ações, o ProWEB executará ações de documentação e ainda 

articulará a exposição de seus produtos, permitindo ao aluno aprofundar os seus 

conhecimentos, além de levá-lo a vivenciar e se apropriar dos processos criativos através das 

mídias digitais, ou seja, melhorar seus multiletramentos. 

 

6.2.2 QUEM DEVE INSTITUIR O NÚCLEO PROWEB? 

 

O ProWEB deve ser estruturado pela Direção Geral, sendo responsável pela nomeação 

e composição do Núcleo, conferindo aos seus membros a autoridade, a responsabilidade e o 

poder para executar as ações propostas. Tendo em vista o caráter pedagógico do núcleo, é 

aconselhável que esteja vinculado diretamente à direção de ensino que acompanhará as 

atividades do núcleo, especialmente envolvendo a AT. 

Concomitantemente, o Núcleo poderá também incluir projetos de sujeitos que exercem 

ações de pesquisa e, ainda, se expandir para abranger ações culturais que valorizem os 

multiletramentos do aluno e venham a ser apoiadas pela Assistência Estudantil. Desta forma, a 

estruturação de um núcleo, que fomente as produções dos alunos, surgirá como uma ótima 

oportunidade para considerar a necessidade do aluno e da escola de instituir uma Assistência 

Estudantil voltada também para o aspecto cultural, como previsto no Decreto 7.234/2010 
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(BRASIL, 2010), pois, nesta unidade de ensino, atende somente à demanda social (de 

alimentação, moradia e transporte). 

 

6.2.3 POR QUE INSTITUIR O NÚCLEO PROWEB? 

 

O ProWEB deve ser instituído no IF Sertão-PE com o intuito de ser uma instância 

responsável por apoiar a Direção de Ensino na condução das ações de melhoria da qualidade 

de ensino, no que se refere aos multiletramentos, as quais trarão visibilidade e protagonismo 

aos alunos como um todo. O Núcleo deve adotar os seguintes princípios: melhoria contínua 

dos processos de ensino com uso de tecnologias digitais; disseminação sistemática da cultura 

do alunado; articulação e integração entre as disciplinas técnicas e propedêuticas; e, a garantia 

de boas práticas a serem compartilhadas  dentro do âmbito escolar e na comunidade.  

Ao ser criado, o núcleo vai propiciar a articulação coletiva de profissionais e alunos 

num processo de compartilhamentos de perspectivas. Nesse sentido, o espaço da escuta desses 

sujeitos,  configura-se em um momento para a efetivação da participação dos alunos PROEJA 

na organização do trabalho escolar desenvolvido no campus. Ele pretende ser, mais que um 

laboratório de audiovisual, um espaço que proporcione aos alunos a experimentação com 

recursos  digitais, pois o Núcleo estimula o acesso a webdocumentários  das mais diversas 

tendências, os quais, de alguma forma, promovem uma reflexão acerca das interações e 

representações  que ocorrem na sociedade. A participação no núcleo põe o aluno em contato 

com um letramento digital ligada ao webdocumentário que serve de referência para  

discussões metodológicas e de inspiração para o trabalho dos próximos alunos participantes. 

E, na articulação dos professores para sondagem dos temas de interesse da turma, os 

alunos são estimulados a pensar e levantar temas que exploram em campo, pois sua 

participação no Núcleo pressupõe ainda uma realização. Esses temas devem ser analisados 

por meio da produção de webdocumentários que, além de documentar a interação entre os 

sujeitos do PROEJA e a comunidade como um todo, fornecem, depois de prontos, material 

para interpretação, ou seja, constituem eles mesmos matéria-prima para o exercício dos 

multiletramentos.    

Fomentará a pesquisa como um todo, pois estabelecimento de um tema, a busca de 

conteúdos antes da filmagem, o registro audiovisual e a interação social que pressupõe, a 

consulta do material filmado, a decisão em relação à forma de se expor os resultados e as 

conclusões da pesquisa e a seleção do material que comporá o vídeo final são também 
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elementos de pesquisa, onde o material apurado em campo é revisto, reavaliado e selecionado 

para compor um trabalho final cuidadosamente elaborado. 

 

6.2.4 COMO DEVE SER CONSTITUÍDO O NÚCLEO PROWEB 

 

Nesta etapa tem-se a designação da primeira composição de seus participantes. E, na 

intenção de agregar a maior qualidade, o núcleo surge como um espaço aberto para que ali 

possam ser elaborados e discutidos, não apenas vídeos documentários interativos, mas os 

caminhos do conhecimento. Deve ser constituído por uma equipe profissional, minimamente 

formada por professores e alunos do PROEJA, mas também, pode ser composto por membros 

do setor pedagógico, das disciplinas técnicas, alunos estagiários do curso de  informática ou 

bolsista de projetos de extensão, por exemplo.  

Dado seu caráter compartilhado, é interessante que o ProWEB trabalhe com 

profissionais vinculados a setor de audiovisual,  preferencialmente sujeitos que conheçam 

bem os processos de trabalho com mídias. Embora experimental  a princípio, mas, 

dependendo da demanda, pode abranger outras áreas e disciplinas, uma vez que o meio 

audiovisual dispõe de variadas possibilidades de atuação. Como a dinâmica desenvolvida para 

cada curso técnico se diferencia, cabe ressaltar, ainda, que outras instâncias existentes dentro 

da escola relacionadas ao ensino podem atuar junto aos alunos, tais como: Grêmio, PIREX 

(Programa de Bolsas de Extensão) e demais coordenações de cursos. 

Pode-se, ainda, estabelecer um coordenador, um profissional vinculado à instituição, 

com disponibilidade de tempo contínuo e com experiência com o PROEJA, contando com 

boa aceitação pela equipe. Sua composição pode variar de um ano letivo para outro e a 

participação de seus integrantes deve funcionar como uma ação espontânea. Após a primeira 

coordenação do núcleo, será garantida a livre participação dos estudantes, independente de 

quando um coordenação  encerre seu período,  outra pode assumir através de votação entre os  

próprios alunos e professores do cursos. 

Para o núcleo funcionar bem, precisa, antes de tudo, manter uma ótima comunicação 

com os estudantes, ou seja, ouvir e discutir a ideia de todos, principalmente durante o 

processo de produção, em que serão definidas as temáticas do webdoc. Para isso valem a rede 

social, o WhatsApp, os murais de noticias, as TVs nos pátio. Além do mais,  a turma que 

compuser o núcleo precisa saber que todos são iguais e devem participar. Assim a liderança 

pode passar de uns para outros e o núcleo vai se efetivando. 
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6.3 AS ESTACAS DA IMPLANTAÇÃO DO NÚCLEO PROWEB. 

 

O processo de implantação é a fase na qual o núcleo se torna institucional, onde são 

analisados os aspectos para sua viabilização e a definição do espaço e  tempo das ações do 

núcleo. A formalização local do  PROWEB significa comprometimento deste Campus com a 

educação em todos os níveis, do operacional às lideranças. Cabe ressaltar que o PROWEB 

atua como lócus estratégico da Gerência de Ensino e, para que o núcleo se torne realmente 

parte integrante da escola, proponho que sejam cumpridas algumas etapas que compõem sua 

institucionalização, dentro de uma proposta a ser realizada buscando-se reduzir custos e 

simplificando o processo de implementação.  

Deve-se considerar: o aproveitamento de materiais e equipamentos já disponíveis na 

escola; a designação de uma pessoa (um coordenador) diretamente envolvida com o  processo 

de implantação, responsável por definir a elaboração de uma agenda de ações adequada  às 

novas necessidades que forem surgindo com a implementação; a introdução de reuniões para 

discutir atividades do núcleo, aperfeiçoando-as e adaptando-as para melhor se adequarem às 

rotinas de trabalho de cada um. Ainda que, a princípio, não haja um local definido para a 

instalação do Núcleo, uma sala onde serão feitos os primeiros encontros precisa ser 

disponibilizada. 

Esta implementação implica ações sempre em articulação com as outras instâncias, 

com um papel catalisador para disseminação da cultura digital. Dada a alteração na rotina das 

pessoas, pode haver alguma dificuldade de aceitação, mas tal atitude pode estar relacionada à 

falta de uma visão da importância da atividade para o desempenho global da escola. Assim, 

recomenda-se que estas pessoas sejam esclarecidas quanto aos objetivos do núcleo e dos 

benefícios que podem trazer para o seu próprio trabalho, bem como que os sujeitos sejam 

envolvidos no processo, tanto no que se refere à implementação em si, quanto na própria 

produção dos webdocs. A implantação pode ser prevista em duas etapas: a decisão e a 

preparação. 

 

6.3.1 PRIMEIRA ESTACA: A DECISÃO 

 

A decisão da Direção Geral é a etapa primordial para que ocorra o processo de 

implantação do Núcleo. Esta disposição é de suma importância para institucionalizar o 

núcleo, de forma que alcance os objetivos desta proposta de intervenção, uma vez que todas 
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as etapas para implantação dependem do  envolvimento da instituição, que pode ser expresso 

por meio de comunicação formal, neste caso, comissionando uma equipe pró-implantação.  

Após esta formalização e, a fim de facilitar a compreensão destes por toda equipe de ensino, a 

comunicação e a divulgação da constituição do  ProWEB são os primeiros passos para o 

comprometimento da instituição com o Núcleo recém-criado e com os multiletramentos dos 

alunos do PROEJA.  

A escolha da liderança deverá ser devidamente formalizada, assim como a definição 

do local no organograma da gerencia de ensino, apoiando as ações do Núcleo e garantindo 

capacidade instalada física e humana para o desenvolvimento do  ProWEB. Sendo assim, o 

Núcleo deve ser composto por uma equipe multidisciplinar, com representatividade das duas 

áreas (AP e AT) que compõem o PROEJA. Não há um modelo pré-definido para a escolha de 

seus componentes. Devem-se respeitar as diferenças e as especificidades de cada um. 

Também não há um número mínimo de componentes do  ProWEB e poderá haver mais de um 

dentro de cada área, a fim de garantir a promoção do protagonismo do alunado. No mesmo 

sentido, o número de alunos componentes do núcleo vai depender do recorte por turma. 

Reuniões mais frequentes permitirão discutir e auxiliar na conformação do  ProWEB nos 

Primeiros meses. Contudo, no momento da escolha, deve-se ter como objetivo a 

operacionalização de boas práticas interdisciplinares ao envolver as disciplinas técnicas e 

propedêuticas, cada uma com seu nível de complexidade dentro de suas peculiaridades. 

 

 6.3.2 SEGUNDA ESTACA:  A PREPARAÇÃO 

 

Esta é a parte fundamental para a implantação exitosa do ProWEB. A partir da decisão 

da Direção Geral em institucionalizar o núcleo, este conjunto de passos ajudam na sua 

implementação dentro do campus: 

a) definir sua implementação dentre os professores, de forma a não sobrecarregar os 

envolvidos: Esse direcionamento é estabelecido principalmente pela necessidade de obter uma 

preparação antes de chegar aos alunos e pela facilidade de discussão para obtenção das 

temáticas favoráveis; 

b) auxiliar os envolvidos nas ações a serem implementadas: envolve uma reunião com 

os responsáveis da comissão de implantação, para discutir o que ficaria sob cada 

responsabilidade, buscando mostrar aos comissionados sobre a importância da criação de 
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núcleo de produção de webdocumentários e como este seria inserido no processo de ensino, 

inclusive, sua inclusão nas metas do PDI e na ementa do curso PROEJA Edificações; 

c) auxiliar na divulgação, junto aos professores e alunos: neste passo é importante 

divulgar o que é o ProWEB, elaborando as informações fornecidas pelos participantes para 

colocá-las no meios de comunicação da escola. A divulgação do gênero multimodal, através 

de alguns webdocumentários existentes na internet (ou como atividade de pré-produção de 

alguns vídeos que surgirem), através de exposição, em sala de aula, pátio ou no auditório, são 

as primeiras ações visando apoiar os trabalhos dos alunos e sua inclusão no núcleo. 

A seguir são descritos os aspectos necessários para o desenvolvimento desta etapa: 

 

6.3.2.1 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:  

 

Nesta etapa, a direção da instituição deverá criar o ProWEB por meio  de documento 

de nomeação (Portaria), indicando os integrantes e incluindo um profissional responsável (um 

coordenador) pelo  ProWEB, com participação nas instâncias de ensino.  No documento de 

nomeação deverá estar explícito que o serviço de ensino confere, aos componentes do  núcleo,  

autoridade, responsabilidade e poder para executar a implantação e o desenvolvimento das 

ações do Núcleo.  

O Coordenador do  ProWEB será o principal contato da instituição com a equipe dos 

professores e alunos, uma espécie de articulador responsável pela produção das atividades do 

núcleo, no que se referem-se à forma de repasse de informação, a fim de torná-la acessível e 

de fácil compreensão para as várias pessoas interessadas. Os atuais recursos da tecnologia de 

informação podem ainda oferecer mais flexibilidade na informação e maior comunicação 

entre o grupo. A dinâmica vivenciada por meio do audiovisual (letramento digital), enquanto 

produção, ainda é novo para boa parte da equipe, porém a ideia que o núcleo traz é a de ser 

um espaço de rico aprendizado, pois o conhecimento que trará será compartilhado de maneira 

considerável. Daí a importância de envolver outros profissionais como Coordenadores das AT 

e AP do PROEJA ou mesmo aqueles que se identificam com os letramentos digitais e que 

ainda podem envolver outros profissionais e alunos. 

Para criar o núcleo, é importante seguir estes passos para que ele seja legalizado e 

reconhecido:  

a) após a indicação pela direção da escola dos responsáveis pela implantação, estará 

formada a Comissão Pró-núcleo. Na primeira grande reunião ela terá que preparar a fundação 
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do núcleo. O grupo formado comunica aos  professores, que divulgará  a proposta entre os 

alunos; 

b) a comissão Pró-Núcleo convida todos a participar das reuniões, que pode apresentar 

a seguinte organização: são feitas as orientações iniciais de interesse da turma; dá-se espaço 

de fala aos alunos, que livremente devem colocar sobre seus temas de preferência, o conteúdo 

sobre aspectos gerais do curso e, os professores podem apresentar questões globais do 

processo de ensino de suas disciplinas e fazer considerações de momentos que julguem 

importante destacar na ocasião; 

c) nesta reunião serão definidos os primeiros membros do núcleo, que proporão um 

nome sugestivo e permanente para o núcleo; Também será feita a escolha de um grupo para 

organizar as ações para produção do primeiro webdocumentário e resolver os as dúvidas 

normais de qualquer atividade coletiva, como deve ser este projeto colaborativo e 

compartilhado; 

d) este grupo pode elaborar uma primeira proposta de produção, sempre  partindo da 

discussão das ideias dos alunos para apresentação das temáticas do webdoc. É necessário 

chamar todos os estudantes das turmas do PROEJA para participar, se envolverem e darem 

sugestões, seja por meio de murais, boletins ou redes sociais; Importante sempre estabelecer 

debate para melhorar o andamento do núcleo, onde serão tratados assuntos da produção neste 

novo formato e estruturar o andamento de todo o processo de construção; 

e) com o núcleo formado, parte-se para a divulgação do próprio núcleo como as regras 

de funcionamento, o tempo das reuniões  e quais são as diferentes atribuições dos respectivos 

participantes do núcleo. O cumprimento dessas ações é importante para dar formalização às 

funções do ProWEB, além do  acompanhamento  periódico e apresentação dos resultados 

(feedback). 

 

6.3.2.2 ASPECTOS TÉCNICOS 

 

A equipe do PROWEB deve ter articulação dentro do serviço de ENSINO, uma forma 

de manter a continuidade do caráter pedagógico das ações a serem desenvolvidas. O 

envolvimento do Núcleo com os serviços desenvolvidos por coordenações de outros cursos é 

esperado, como as que abrangem as disciplinas  música e arte. Será necessária a realização de 

reuniões interdisciplinares do PROWEB com as demais instâncias para discutir as ações e 
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estratégias para o núcleo e estas devem ser devidamente documentadas com atas e lista de 

presença.  

A aquisição de materiais e equipamentos de escritório (papel, caneta, grampeador, 

computador, impressora, telefone) e de produtos e equipamentos digitais devem ser previstos, 

conjuntamente, pela direção de ensino e pelo núcleo. Com o tempo, pode-se ir adquirindo 

recursos necessários para fortalecimento do núcleo, como materiais audiovisuais (som e 

câmeras) próprios; um local adequado para ser usado como cenário; além de PCs e programas 

para editar o material audiovisual a partir daí produzido, com a incorporação de novos 

recursos,  para cumprir o que esta proposta  pretende: ser um espaço para contato com o 

letramento digital pela realização de vídeos interativos webdocumentários.  

Também, espera-se que a partir da implementação do projeto, o núcleo ganhe corpo e 

passe a contar com estagiários e a envolver outros projetos de extensão de apoio a eventos 

acadêmicos.  Assim, o investimento da instituição no núcleo será significativo para alterar os 

rumos das atividades com relação ao multiletramento local, à mudança na linguagem e ao 

acabamento artístico dos produtos, além  da dedicação em passar adiante os conhecimentos 

que são diferenciais que impactarão de forma expressiva  os cursos do PROEJA. 

 

6.3.2.3 ASPECTOS LOGÍSTICOS 

 

A instituição deve disponibilizar, para o funcionamento sistemático e contínuo do  

ProWEB, recursos humanos e financeiros. Diversas formas de comunicação com os 

integrantes do núcleo e de divulgação  de suas atividades devem ser estabelecidas, tais como, 

comunicação verbal, eletrônica, boletim informativo, uso de cartazes, lembretes e outras. 

Cabe ao núcleo ProWEB  determinar a melhor forma de comunicação com os seus integrantes 

e de divulgação de suas produções. Para isso, deve-se considerar:  

a) a formalização de momentos específicos para as atividades, nos quais são 

apresentados e discutidos o ‗como fazer‘. A periodicidade de reuniões deve estar vinculada ao 

planejamento das aulas;  

b) a promoção de um clima de participação e abertura para o processo de 

implementação, no qual os principais envolvidos no processo contribuam para o 

desenvolvimento de novas propostas. Este clima favorece não somente o comprometimento 

das pessoas com as decisões tomadas, mas também a análise dos problemas considerando 

diferentes pontos de vista, que podem ser apresentados; 
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c) o incentivo ao questionamento e reflexão sobre as dificuldades como forma de 

aprendizagem e desenvolvimento de habilidades. Em um local de aprendizado coletivo, os 

profissionais são estimulados a autoavaliação criando um ambiente onde as dificuldades 

podem ser facilmente reportadas. As atividades desenvolvidas na produção dos webdocs 

podem ser utilizadas como avaliação, pode ser considerada uma atividade inerente ao 

processo de aprendizagem, pois esta consolida o que foi aprendido; Porém, não deve 

privilegiar os resultados, mas buscar entender as relações de parceria, voltados para a inclusão 

digital. 

d) o acompanhamento das produções e fazer outras comunicações a serem divulgadas 

pela instituição, como a promoção de constante motivação para a participação através de 

mostra dos vídeos  produzidos pelos alunos.  Também uma forma de Compartilhar e divulgar 

à direção e aos profissionais de ensino as produções das turma de PROEJA.  

e) a necessidade de um planejamento contínuo para manter atualizado o núcleo.   Após 

a identificação dos eventuais problemas, o  ProWEB pode incluir no planejamento  

determinadas ações para superá-los , considerando a existência das reuniões periódicas.  Um 

plano estratégico deve ser revisto e sempre que houver mudanças substanciais que indiquem a 

necessidade de revisões temáticas e atualizações das mídias.  A elaboração de um novo plano 

deve observar a atualizações  descritas nos documentos institucionais como o  PDI e o PPP 

que corroboram com as práticas  existentes na própria instituição. Ao se definir ações e 

estratégias para o Núcleo, envolver as áreas  técnicas, pois o  redesenho em cada  processo 

deve considerar a integração das disciplinas. 

O núcleo de produção é a melhor maneira de os alunos e professores mostrarem que 

estão atualizados e sabem o que querem. É o meio de participarem democraticamente de um 

currículo alternativo, de formas interdisciplinares de aprendizagem. Sua importância no 

processo de ensino-aprendizagem, na integração ente diferentes disciplinas do curso e na 

formação humana e profissional, tanto dos alunos como dos professores que atuam no 

PROEJA, é uma oportunidade impar para se colocar, relatar e propor encaminhamentos para 

as edições dos web documentários. E, como uma proposta  inédita neste campus,  aponta 

como mais um momento de escuta e diálogo, além de  promover o feedback professor aluno-

professor.  Assim, é necessário destacar que esse momento propiciado pelo trabalho no núcleo 

se torne um dos poucos espaços onde é possível vislumbrar essa possibilidade de dialogo 

entre as disciplinas para a concretização e materialização do currículo integrado, conforme 

preconiza o DocBase do Programa. 
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A parceria de trabalho que se efetiva entre a Direção de Ensino e os professores 

possibilita  a inserção do núcleo em varias ações: vai fortalecer um currículo que contemple a 

diversidade dos alunos, passe pelo  saberes e valorize a prática cotidiana, no sentido de 

legitimar seus conhecimentos; também, suas experiências serão socializadas e transformadas 

em conhecimento;  além de contribuir para que o aluno reconheça a fundamental importância 

de seu papel como discente, profissional e cidadão do mundo e se sinta inserido também  nos 

assuntos educacionais. 

Assim, o desafio de pensar um processo educativo integral com o PROEJA (e não para 

ele) tem orientado esta proposta de intervenção, que se materializa na implantação de um 

núcleo de produção de vídeos interativos e contribuindo com a formação continuada dos 

sujeitos envolvidos e para a construção de um mais currículo integrado.  

Ressalta-se que um núcleo de produção constitui-se como espaço fundamental no 

processo coletivo de formação dos  sujeitos. Ao compartilhar em suas experiências, 

conhecimentos, dificuldades, vivencias entre si, os professores e alunos podem ressignificar  

seus saberes e percepções a serviço de um projeto alternativo de currículo. 

 Outro desafio que o núcleo se propõe é no sentido de que se construa uma 

possibilidade de abrangência da proposta: que cada sujeito alcançado por esse projeto possa se 

reconhecer  como ser que constrói sentido. O foco que a administração do núcleo possui para 

determinar suas ações serve para reafirmar identidades e potencializar a valorização que das 

práticas. 

A descoberta da real identidade que o espaço possui acontecerá no decorrer das 

vivencias, através de ações desenvolvidas. O que se tem são objetivos a serem alcançados, 

planos e metas, porém o rumo que a proposta tomará de fato tem uma dependência direta do 

grau de relação que o espaço irá conseguir desenvolver com a comunidade escolar. Uma série 

de iniciativas e ações para que o núcleo consiga  alcançar e até ampliar o objetivo proposto. 

No entanto, a real relação que o ProWEB obterá com a comunidade será descoberta a cada 

dia, e dependera do encantamento e interesse pela proposta daqueles que estão envolvidos 

com ela. 

Afirmo a necessidade de que o ProWEB gere e compartilhe os conhecimentos obtidos 

através das vivencias cotidianas dos alunos, pois certamente apoiar este projeto promove a 

relação do  letramento digital com acultura. A ideia é apresentar uma proposta inicial para 

criação de um espaço, que pretende ser produtor de cultura digital, dentro de uma escola 

carente de produções desse tipo. E, consequentemente,  incentivar as áreas de disciplinas a se 
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integrarem numa rede de relações, a fim de trocar de experiências para ampliar as 

possibilidades de sucesso dos projetos envolvidos.  

São os primeiros passos de uma longa vivencia de atividades que estão por vir e de 

uma série de trabalhos que visam gerar e passar adiante os conhecimentos desenvolvidos no 

cotidiano do projeto de intervenção. A proposta inicial não oferece um modelo único, 

padronizado, de instalações físicas, programações ou atividades. O entendimento é que o 

ProWEB deve ser uma iniciativa que impulsione a realização de ações que envolva os 

multiletramentos (mídias, cultura, arte, educação, cidadania). O núcleo pode ainda 

desenvolver atividades diversificadas, agregando  diferentes agentes e pode tornar-se 

responsável por articular e  impulsionar ações que já existam  na escola.  

O grupo do núcleo pode se mobilizar para elaboração de material, mas é importante 

que cada passo seja permeado pelas concepções dos alunos, seja na definição dos eixos de 

produção (exemplo: som, fotografia, edição , montagem, finalização); na elaboração de um 

roteiro definitivo; na divisão de trabalho por grupo, conforme identificação das aptidões dos 

participantes; ou mesmo na própria construção colaborativa do primeiro web documentário. 

Esta proposta de intervenção pode, ainda, desencadear o desenvolvimento de várias 

outras ações através de oficinas multidisciplinares em que professores de diferentes 

linguagens se reúnem com o objetivo de apresentar a ideia de um webdoc ou mesmo vivenciar 

com intensidade os processos  criativos dos alunos, valorizando-os  na sua experiência. A 

primeira oficina surge como um módulo de montagem, ou seja, a estruturação de uma base da 

produção.  Monta-se aqui a equipe, contando com  coordenador do núcleo, diretores de 

produção (planejamento, arte, mídia, divulgação) e seus assistentes. Nesta etapa, a produção 

cuida da verificação de disponibilidade de todos os envolvidos e a previsão de tempo de 

realização, ou seja, a equipe de produção planeja o casting dos alunos/atores para formação de 

equipes e viabilizam os equipamentos necessários para a realização das filmagens. 

Após a primeira experimentação, o núcleo pode estruturar  oficinas de webdoc básico, 

para alunos que estão chegando pela primeira vez no projeto. E, assim por diante, um modulo 

continuidade, onde serão incluídas  oficinas diversas, até a criação de um estúdio de gravação, 

a produção de roteiros e a criação de webdocs, sempre acompanhado de debates  respeitos dos 

vídeos produzidos 

A temática dos letramentos digitais pode ser indicada como eixo articulador, para a 

produção do primeiro webdoc e todos os professores do curso, independente de comporem o 

núcleo, podem contribuir indicando conteúdos indispensáveis, tendo a temática das 

tecnologias como eixo estruturante. Para, a partir daí, mobilizar outros grupos, nesse processo 
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de produção de mídias que buscam contemplar:  a relação com os espaços de produção de 

saberes na sociedade; as trajetórias e experiências de vida dos alunos como ponto de partida; 

os saberes em diferentes espaços sociais;  e o uso da tecnologia como abordagem 

interdisciplinar e contextualizada. 

A vantagem do webdoc, por ser uma forma de comunicação midiática, é o fato de ele 

se constituir numa ferramenta que, além de conservar as mensagens, as torna bastante 

compreensíveis  para todos os usuários. Além de permitir chegar até aos que não tem acesso a 

essa linguagem, causando impacto pela  imagem  e também ter acesso ao conhecimento que 

pode ser gerado através do webdoc e todos, que tiverem acesso, também possam ser formados  

produtores de discurso. A vantagem essencial é  que a imagem  impõe conceitos e 

sentimentos, que por  serem atos de percepção também aproximam culturas. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O ensino no PROEJA não requer adaptação de metodologias e técnicas, mas uma 

interação diferente com o conhecimento e com o meio social, que vai se refletindo no próprio 

currículo e, por isso, a contextualização dos temas do cotidiano, que resgata letramentos não 

valorizados no contexto escolar é tão importante na significação das aprendizagens. Assim, no 

processo coletivo, tornam-se  fundamentais as discussões dos diversos profissionais 

envolvidos com o curso, ao partilharem seus conhecimentos e dificuldades entre si. Porém, 

ainda há a necessidade de ampliação das interlocuções através da expressão de suas 

experiências e de maior participação nas ações cotidianas da escola.  

Na pesquisa, ficou claro que a fala da maioria dos professores denota o 

reconhecimento da necessidade do trabalho coletivo, da integração com outras disciplinas e a 

consciência de que a busca de um trabalho interdisciplinar ainda é um desafio. Reconhecem 

que, para a superação do tecnicismo e do excesso de fragmentação presente no processo 

educativo, a solução é o encontro, o diálogo, a interação entre as pessoas de formações 

distintas. 

No (per)curso, encontramos um PROEJA em transição, sendo que a modalidade de 

quatro anos, com formação de Técnico em Edificações, não mais será ofertada nos próximos 

processos seletivos. Considerando o elevado índice de evasão, está em discussão a ementa 

para um novo curso, o PROEJA FIC Mestre de Obras, idealizado em apenas dois anos e meio. 

Porém, o grupo comissionado teme que o fato de ser ofertado numa escola de renome, como o 

IF, não seja o suficiente para garantir que o aluno prossiga com seu curso, em busca de uma 

―certificação de uma instituição federal‖.  

Surge uma inquietação: se haverá uma boa demanda neste curso, pois o aluno 

começaria vendo as disciplinas do ensino médio nos primeiros dois anos (que nas escolas 

estaduais são ofertadas em apenas um ano e meio) e, somente no final, ele veria as disciplinas 

técnicas (já ofertadas como curso rápido em outras instituições) nos seis meses restantes.  

Ao longo do estudo, verificamos como os alunos enfrentam condições adversas de 

ordem socioeconômica, que dificultam a inserção, a permanência e o êxito escolar.  Considero 

de grande relevância as políticas de fortalecimento das bolsas de assistência estudantil, 

considerando não apenas os aspectos sociais (moradia, transporte e alimentação), mas também 

os culturais. Ressalto a importância da oferta de material escolar (módulos, livros) e, pelo 
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menos, a garantia de empréstimo do material de desenho (par de esquadros, escalímetro e 

transferidor), base do curso, aos que não podem comprá-los.  

Outra dificuldade encontrada foi o acesso à internet, em algumas áreas do IF, que 

agrava ainda mais o letramento digital deste aluno, que mora em bairros periféricos não 

alcançados por políticas públicas de inclusão digital. Parafraseando Pretto (2009), que haja 

não somente redes na escola/no programa, mas a escola/o programa nas redes, seja através 

dos fóruns de discussões das políticas públicas e curriculares ou na institucionalização dos 

letramentos midiáticos no currículo do curso, até a veiculação de suas produções de vídeos 

documentários interativos (webdocs) nas redes sociais. 

Na descrição dos percursos dos sujeitos do PROEJA em seus letramentos, aparecem: a 

leitura de diversos gêneros textuais, a observação de produções orais de outros sujeitos, a 

escuta de interlocutores (nos áudios do WhatsApp), a leitura de textos informativos pelo 

celular e vídeos instrucionais, voltados à aplicação prática dos conteúdos técnicos.  

A produção textual, pelo processo de escrita, é pouco mencionada pelos sujeitos, 

denotando uma prática menos significativa: aparece como um gênero escolar, voltado para as 

avaliações, memoriais descritivos de plantas e relatórios das visitas técnicas e de estágio. 

Tanto nas atividades de suporte impresso ou midiático, o foco no letramento está mais voltado 

pra programas das disciplinas técnicas e o uso da disciplina informática tem nítidos contornos 

de instrumento didático, que favorece as aulas de Desenho, Geografia e Topografia. 

A proposta curricular para o PROEJA é bastante integradora, com uma formação 

muito ampla, porém a relação entre ciência e tecnologia não é muito explorada no conteúdo 

da formação. Percebemos que os alunos interagem nas redes sociais de forma, mas não 

utilizam os meios digitais para potencializar as aprendizagens na condição de produtor de 

conhecimentos. Eles não têm a prática de produzir vídeos, ou seja, de construir suas 

identidades como protagonistas e, quando participam de algum evento cultural, é de forma 

passiva, como espectador. Não foi referenciado o uso de vídeo documentário, nem mesmo 

como pretexto para as aulas, apenas o uso pontual de vídeo como ―apresentação de trabalho‖, 

a ser avaliado.  

Ao utilizar as tecnologias digitais, não com enfoque nos recursos, mas como 

linguagem estruturante e ferramenta do cotidiano, se promove uma intensa familiarização 

com as mídias e reconfigura o modo de aprender, de trazer para a aula a discussão de temas 

do seu cotidiano, além de favorecer uma maior aproximação do professor e o aluno. E, a partir 

do momento em que se conhecem os contextos dos alunos, se favorece a interação com a 

realidade do mesmo e se fortalece um sentimento de confiança recíproca.  
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Surge, então, neste Campus, a necessidade da criação de um Núcleo de Produção de 

web documentários, ao se perceber que há uma grande carência de laboratórios de iniciação  

artístico-cultural, audiovisual e, especialmente neste caso, de material multimidiático, dada a 

exigência de se constituir ‗laboratoristas‘; e, também, por se saber que, caso a criação de um 

webdocumentário fosse apenas um  projeto de extensão, produções desse tipo funcionaria 

como  algo pontual e com metas muito específicas.  

Com esta proposta de intervenção – a implantação de um núcleo de produção de web 

documentários -  com os jovens e adultos, se assume a flexibilidade curricular ao valorizar 

suas experiências, saberes e vivências e, consequentemente, proporcionar a construção de 

identidades e situações férteis de aprendizagem na perspectiva dos letramentos múltiplos.  

Com a institucionalização deste gênero multimodal, buscamos mediar uma 

metodologia dos multiletramentos com vistas à ampliação dos saberes e conhecimentos a 

serem mobilizados pelos professores do curso. Promover atividades que envolvem os 

letramentos múltiplos potencializa o processo de aprendizagem e favorece uma práxis 

interativa em que os alunos são produtores do conhecimento. Portanto, o web doc como 

espaço de socialização permite a ampliação dos processos de mediação e de divulgação do 

curso criando condições para que demais alunos jovens e adultos tenham novamente acesso 

ao estudo. 

Embora essa pesquisa possa trazer contribuições para o campo dos letramentos 

digitais, ainda deixa em aberto alguns aspectos levantados. Para que ações favoráveis ao 

programa possam caminhar melhor e se constituir de maneira sólida, algumas sugestões: um 

espaço de formação dos professores nas quatro licenciaturas do IF, voltado a conhecer melhor 

a realidade desta modalidade através do programa de residência pedagógica; um tempo 

garantido na CH semanal do professor para que encontros possam acontecer com a 

participação de todos, o que nem sempre ocorre devido à rotina de trabalho de cada um; a 

reivindicação de um quadro de docentes permanente no PROEJA, tendo em vista que há 

descontinuidade das práticas; a organização de um planejamento bimestral das atividades a 

serem desenvolvidas pelo grupo e inseridas no calendário de eventos. 

Por fim, ficaram marcadas as falas dos sujeitos, muitas vezes, monossilábicas, 

formando vazios em todo o texto, porém não de menos sentido, pois se reconhece que, numa 

obra até mesmo ‗os vãos‘ muito significam, pois, a partir destas lacunas, podem-se visualizar 

novas paisagens, talvez com maiores redes (de interação)! 
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APÊNDICE A -  Roteiro de entrevista para discentes 
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APÊNDICE B -  Roteiro de entrevista para docentes 

 


