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Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar as percepções docentes e discentes do curso técnico 
integrado de metalurgia e materiais do PROEJA oferecido no Campus Vitória do Instituto Federal do 
Espírito Santo. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa, exploratória, construída a partir de 
observações feitas pelo autor, entrevistas, questionários e estudos realizados com base em artigos e 
livros da área de Educação em Ciências. Participaram da pesquisa alunos e professores. Concluimos 
que as práticas de ensino de química do PROEJA são as mesmas do regular. Os conteúdos de 
química devem ser repensados para atender as demandas da educação de jovens e adultos, 
sobretudo, privilegiando as questões cotidianas e práticas pedagógicas diferenciadas, todas 
mediadas pela interdisciplinaridade. 
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 INTRODUÇÃO 
 A Educação de Jovens e Adultos 
constitui um desafio no atual contexto das 
políticas públicas de educação no Brasil. 
Desafio esse que vem sendo assumido por 
meio de novas políticas públicas voltadas para 
o enfrentamento dessa questão. O Decreto 
5.840/2006 (Brasil, 2006), que instituiu, no 
âmbito federal, o Programa Nacional de 
Integração da Educação Profissional com a 
Educação Básica na Modalidade de Educação 
de Jovens e Adultos - PROEJA, traduziu a 
urgência desta temática, para atender a 
demanda de adultos em serem qualificados e 
recolocados no mercado de trabalho. A 
publicação da Lei 11.741/2008, que 
estabeleceu as diretrizes e bases da educação 
nacional, para redimensionar, institucionalizar 
e integrar as ações da educação profissional 
técnica de nível médio, da educação de jovens 
e adultos e da educação profissional e 
tecnológica, firmou a política de governo como 
política de estado (Brasil, 2008). 
 O objetivo deste trabalho foi analisar 
as percepções docentes e discentes do 
PROEJA do Campus Vitória do Instituto 
Federal do Espírito Santo. Tratou-se de uma 
pesquisa qualitativa, exploratória, construída a 
partir de observações feitas pelo autor, 
entrevistas, questionários e estudos realizados 
com base em artigos e livros da área de 
Educação em Ciências. Participaram da 
pesquisa alunos e professores do curso 

técnico integrado de metalurgia e materiais do 
PROEJA. 
 
 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 A disciplina de química para o curso 
técnico integrado de metalurgia e materiais do 
PROEJA tem a finalidade de formar o aluno  
para  vida  e  de  dar  base  tecnológica para 
os conteúdos de formação profissional. Assim, 
é desafio do professor integralizar os 
conteúdos e produzir  interdisciplinaridade 
para que o discente consiga  ter um melhor 
aproveitamento em seu itinerário formativo. 
 Muitas vezes o aluno não percebe ou, 
não há conexão entre o saber escolar e o 
saber científico, nem o saber cotidiano. A 
educação científica e tecnológica carece de 
estratégias de ensino que produza 
contextualização, facilitando a compreensão 
dos conceitos dos conteúdos programáticos 
ensinados em sala de aula. Essas são 
questões abordadas nos estudos analíticos 
sobre o ensino de química na Educação de 
Jovens e Adultos (Soares, 2002). 
 Segundo Kruger e Leite (2010), o 
papel do educador é mediar a aprendizagem, 
priorizando, nesse processo, a bagagem de 
conhecimentos trazida por seus alunos, 
ajudando-os a transpor esse conhecimento 
para o "conhecimento letrado". Os conteúdos 
de química devem ser repensados para os 
cursos de educação de jovens e adultos, 
valorizando a integração curricular. Privilegiar 
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as questões cotidianas, práticas pedagógicas 
diferenciadas e introduzir aulas práticas são 
muito importantes para melhorar a qualidade 
do ensino de química aos discentes.  
 Dos alunos entrevistados todos 
consideram a presença de experimentos 
importante para o estudo de química, ou seja, 

melhora a compreensão da matéria e com os 
fragmentos das falas dos alunos, 
apresentados no Quadro I acima. A aula 
prática é uma estratégia de ensino que pode 
colaborar para melhoria da aprendizagem de 
química.  
 

 
Quadro 1 - Transcrição das falas apresentadas por quatro alunos sobre as aulas práticas de química. Fonte: 
Questionário Aluno PROEJA - 2009. 
 
 
 
 
 
 
A necessidade de adequação dos conteúdos 
de química a situação de sala de aula do 
PROEJA foi retratada nas entrevistas 
realizadas com os professores (Quadro II). É 
desafio do professor integralizar os conteúdos 
e produzir interdisciplinaridade para que o 
aluno consiga ter um melhor aproveitamento 
em seu itinerário formativo (Fontana, Kruger e 
Leite, 2010). É importante buscar em cada 
disciplina a integração da educação geral com 

a área técnica. A integração do currículo no 
PROEJA é agravada por causa da 
desagregação disciplinar na qual não há 
apreensão de “uma formação que contemple 
de modo integrado conhecimentos gerais e 
conhecimentos necessários à 
profissionalização, trazendo à tona a 
necessidade de tirar algumas raízes e plantar 
novas mudas” (Freitas e Jordane, 2009: 3).  

 
Quadro II - Transcrição da fala apresentada por um dos professores quando questionado as suas impressões 
com o trabalho nas disciplinas do PROEJA. Fonte: Questionário aluno PROEJA - 2009. 
 
 
 
 
 
CONCLUSÃO 
 Pontua-se a necessidade da 
integração curricular, a ser desenvolvida por 
meio de atividades interdisciplinares, numa 
perspectiva de aprendizado dos conceitos que 
possibilitem 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.  
 Por fim, é relevante discorrer que os 
alunos, jovens e adultos, muitas vezes 
excluídos da escola  e  da  sociedade,  vêem  
no  curso  técnico  integrado  do  PROEJA do  
IFES  uma alternativa para se constituírem 
como sujeitos integrados à sociedade e ao 
mundo do trabalho. Com isso, temos que o 
PROEJA passa a existir como uma  intenção 
de encarar as descontinuidades na 
modalidade à EJA no Brasil, no âmbito do 
ensino médio e, além disso, de agregar à 
educação básica  uma  formação  profissional  
que colabora para a integração 
socioeconômica de qualidade (Moura, 2006). 
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Aluno 2:- [...] facilita o entendimento e estimula o conhecimento. 
Aluno 7:- Ajuda a entender melhor na prática 
Aluno 8:- Costuma-se aprender mais na prática, do que na teoria. 
Aluno 9:-  A química não deveria ser só teoria, deveria conciliar teoria e prática.

Professor A  – “Geralmente são pessoas mais maduras, então procuramos trabalhar de uma forma diferente, até mesmo 
por que estar fazendo uma relação da vida com a química é uma relação diferente do ensino médio, porque o aluno do 
proeja já é um aluno um pouco mais vivido, normalmente tem famílias, então precisa de um tratamento diferenciado, 
sempre tentando relacionar a química com o dia-a-dia deles”  


