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Resumo: Este trabalho é parte integrante da pesquisa do grupo CEFETES-UFES, que visa a 
produção de conhecimentos no âmbito da educação de jovens e adultos. Teve como foco propiciar a 
produção de conhecimentos voltados às problemáticas e desafios advindos pelo atendimento de uma 
ampla parcela de alunos jovens e adultos que ingressaram no CEFETES, nos cursos do PROEJA, 
destinados aqueles que têm idade acima de 18 anos e ainda não possuem o ensino médio. Propôs-
se, portanto, a investigar as práticas dos professores que lecionaram nas turmas de PROEJA. Nessa 
perspectiva, teve como objetivo investigar questões circunscritas ao ensino e a aprendizagem, bem 
como o desenvolvimento de um material didático para o ensino de química numa dimensão 
interdisciplinar. Metodologicamente, optou-se pela imersão no grupo de professores do PROEJA, 
fator que se constitui determinante à elaboração das ações da pesquisa, que resultou na produção do 
material denominado “paradidático” e que poderá servir para uso em sala de aula para o ensino de 
química para professores e alunos do PROEJA.  
 
Palavras-chave: Educação de Jovens e Adultos – PROEJA - Integração Curricular 
 
 

INTRODUÇÃO 
 
Do ponto de vista legal, o PROEJA foi criado 
pelo Decreto nº. 5840 de 13 de Julho de 2006, 
que institui no âmbito federal o Programa 
Nacional de Integração da Educação 
Profissional com a Educação Básica na 
Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. 
O PROEJA se constitui num programa com 
um amplo leque de projetos. Desde então, 
várias ações governamentais foram 
implementadas para atender as 
especificidades dessa modalidade de ensino. 
Contudo, essas ações se materializaram nas 
instituições que ofertaram os cursos do 
PROEJA. 
 
No CEFETES semanalmente, às segundas-
feiras há reuniões de formação dos 
professores que lecionam no PROEJA. É e 
por meio da participação nas reuniões no qual 
foi desenvolvida boa parte deste trabalho de 
pesquisa. Nestas reuniões são propostas 
atividades interdisciplinares e caminhos 
metodológicos numa perspectiva de 
integração curricular entre a formação 
profissional e a formação humanística.  
 
O principal desafio é o enfrentamento das 
questões relativas ao desenvolvimento dos 
profissionais docentes envolvidos no PROEJA. 

Para isso foi constituído o projeto de pesquisa 
e formação que reúne professores do 
PPGE/UFES e professores do CEFETES. 
Algumas temáticas e estudos voltados à 
formação do professor para a área de 
ciências, como por exemplo, a idéia de “ensino 
prático” e seu oposto, o “ensino teórico” está 
muito presente na educação de jovens e 
adultos (MALGLAIVE,1995). Uma outra 
dimensão do projeto foi o desenvolvimento e a 
produção de um material didático pedagógico 
para um incremento nas aulas de química nos 
cursos do PROEJA. Objetiva-se assim, 
diminuir as dificuldades dos alunos nesta 
disciplina, nos diversos níveis de ensino. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
A imersão nos grupos de pesquisa 
(institucional e interinstitucional) e nas 
reuniões de formação destinada aos 
professores do PROEJA, foi praticada por 
meio das reuniões de estudos do grupo de 
pesquisa e nas reuniões de formação dos 
professores do PROEJA (além da participação 
em atividades relacionadas à educação de 
jovens e adultos como seminários, fórum entre 
outros), principiando o incremento de estudos 
visando ao desenvolvimento teórico-
metodológico deste trabalho de iniciação 
científica. Durante as reuniões de formação 
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vários aspectos foram discutidos, dentre eles a 
importância de cada disciplina nos cursos 
técnicos e a integração da área técnica e o 
ensino básico comum.  
 
Foi possível perceber que os grupos de alunos 
que tiveram o acompanhamento e o apoio da 
área técnica sobressaíram nas apresentações 
do projeto integrador no final do módulo; e 
ainda a formação de subgrupos para a análise 
e proposta de modificação do currículo; 
apresentações de experiências de alguns 
professores; sugestão de comissões nas 
coordenadorias para (re)pensar na 
reestruturação curricular; necessidade de 
construção de um plano de trabalho conjunto 
para a formação continuada e; revisão do 
projeto político pedagógico. No geral, 
compreendeu-se que a questão do currículo 
foi uns dos assuntos mais relevantes nas 
reuniões.  
 
Já entre os assuntos que os alunos 
demonstraram grande dificuldade de 
compressão, o qual foi confirmado por meio de 
um questionário aplicado a 1ª turma do 
PROEJA do curso de Metalurgia e Matérias, 
está à estequiometria. Sabe-se que a química 
é uma ciência que apresenta intensas 
relações com as atividades desenvolvidas pelo 
ser humano, pois desempenha nelas papel de 
grande importância, por isso foi elaborado um 
material de apoio pedagógico. 
 
 
CONCLUSÃO 
 
O desenvolvimento do trabalho durante as 
reuniões de formação dos professores 
possibilitou estabelecer uma perspectiva 
interdisciplinar à elaboração do material 
didático. O uso dele como recurso para instruir 
o conhecimento coopera para que os alunos 
possam abarcar de modo expressivo os 
tópicos pautados da disciplina.  
 
Aponta-se assim, a necessidade ser mais 
explorada pelos docentes como abordagem 
metodológica que possibilita o aprendizado 
significativo, contextualizado e relacionado aos 
saberes que os alunos jovens e adultos 
trazem para o interior da escola, fruto das 
experiências de vida e da inserção no mundo 
do trabalho. Nesse sentido, a proposta de 
elaboração do material paradidático para o 
ensino de química, numa perspectiva 
interdisciplinar, se orientou como fio condutor 
de uma abordagem que integra os vários 
conhecimentos científicos e saberes trazidos 
pelos alunos, sujeitos da EJA. 
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