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Resumo 

O tema do presente artigo resulta de reflexões sobre o relato da experiência administrativa e 
pedagógica de gestores do Colégio Agrícola de Teresina – CAT no período de 2007 a 2011, 
relacionados à implantação e execução dos Cursos: Técnico em agropecuária interinstitucional e 
Técnico em Enfermagem institucional, na modalidade de Educação de Jovens e Adultos. O 
problema de pesquisa surgiu a partir da necessidade de um estudo por parte dos gestores, sobre os 
benefícios trazidos aos sujeitos das equipes administrativas e pedagógica do CAT diante da Gestão 
dos Cursos do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com Educação na 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA até o presente momento implantado no 
Colégio. Esta pesquisa busca, a partir dos relatos dos sujeitos, investigar os benefícios da gestão em 
parceria interinstitucional, e a gestão institucional consideradas como relevantes para o cotidiano 
dos profissionais envolvidos na execução do programa, como forma de descrever, a partir daí, 
como esse processo reflete na qualidade do ensino das turmas investigadas. 
Palavras-chave: Educação Profissional. PROEJA. Ensino Médio.  

Abstract 

This information text configures in the report experience in an administrative and 
pedagogic view, developed in the Colegio Agricola de Teresina from 2006 to 2012. That 
experience relates to the integration and execution of Technical courses, articulate to the 
National Program of Professional Education Integrated with basic Education- PROEJA, it 
is based on discursive –qualitative search, being the institution managers the subject of the 
search, leading among others, the following main conclusive aspects: Positive progress 
with the PROEJA implantation, due to the adaptation of new pedagogic practices or due to 
the need of readjustment curriculum , with clear benefit to the students included in the 
PROEJA.    
Keywords: Professional Education. PROEJA. Secondary School. 
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1 Introdução 

O tema desta comunicação decorre de estudo investigativo sobre experiências 

pedagógicas e administrativas vivenciadas no Colégio Agrícola de Teresina – CAT, diante 

da implantação do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA. 

 

A implantação do PROEJA no Colégio Agrícola de Teresina, em 2007, surgiu da 

necessidade de se atender o que determina o Decreto Nº 5.840, de julho de 2006, ou seja, 

oferta de ensino médio integrado a educação profissional na modalidade EJA, concretizado 

na vivência de um novo contexto educacional nas modalidades: Educação Básica, 

Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos. Neste quesito, o Colégio Agrícola 

de Teresina foi pioneiro na implantação desse programa como instituição da Rede Federal 

no Piauí, fato que repercutiu bem no meio social piauiense, haja vista a resposta positiva da 

comunidade educacional frente aos referidos cursos. 

As complexas experiências de vida que envolvem o cotidiano dos indivíduos, 

com características escolares diversas tais como: a) longos períodos distantes do espaço 

escolar, b) dificuldades de aprendizagens  detectadas ao longo do Ensino Fundamental, c) 

realidade da distorção idade-série, vivências escolares no Ensino Fundamental 

exclusivamente em turmas de Educação de Jovens e Adultos, d) históricos de interrupções 

nos estudos, entre outros aspectos que fazem parte dos relatos dos estudantes das Turmas 

PROEJA, que trazem à luz a necessidade de se realizar programas de desenvolvimento da 

cidadania que envolvam os eixos educacionais e profissionais, o que justificou a 

implantação do PROEJA nas modalidades mencionadas. 

O Colégio Agrícola de Teresina possui em sua equipe pedagógica profissionais 

experientes no ensino em Cursos da Educação Profissional e Educação Básica, 

especificamente no Ensino Médio, porém até o ano de 2006 não havia sido inserido em 

nenhum programa da esfera Federal envolvendo exclusivamente estudantes vindos da 

experiência de Currículo do Ensino Fundamental, na modalidade da Educação de Jovens e 

Adultos.  
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Esse Decreto (Nº 5.840, de julho de 2006) trouxe breves orientações para 

implantação do PROEJA em escolas como o Colégio Agrícola de Teresina denominado 

Colégio de aplicação ou, Colégios vinculados a universidades públicas federais, ao 

justificar “não obstante o esforço pela integração, sabe-se o quanto é grande a diversidade 

entre as instituições que executarão essa política pública educacional, em função de 

diferenças geográficas, de dependência administrativa, de infra-estrutura física e de 

recursos humanos, entre outras peculiaridades, o que levará a se admitir, quando à 

realidade assim o exigir, a articulação entre o Ensino Médio e a Educação Profissional 

técnica de nível médio na forma concomitante”. Nesse sentido, reforça o referido 

documento. 

[...] é fundamental que essa política de educação profissional e 
tecnológica, nos moldes aqui tratados, também seja destinada, com o 
mesmo padrão de qualidade e de forma pública, gratuita, igualitária e 
universal, aos jovens e adultos que foram excluídos do sistema 
educacional ou a ele não tiveram acesso nas faixas etárias denominadas 
regulares, sendo esse o objetivo central desse documento base – uma 
política educacional para proporcionar o acesso do público de EJA ao 
ensino médio integrado à educação profissional técnica de nível 
médio.(DOCUMENTO PROEJA, p. 33). 

Em obediência à orientação desse Documento, o Colégio Agrícola de Teresina, 

por meio de sua equipe gestora, optou em 2007 pela concomitância externa, regulamentada 

na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de Nº 9394/96 no artigo 36 – C, 

justificado pela infra-estrutura de recursos humanos da equipe do Ensino Médio, instituiu a 

turma PROEJA de 2010 optando pelo currículo integrado, justificado pela ampla 

divulgação do Governo Federal com recomendação de implantação de cursos seguindo as 

concepções e princípios desse programa. Membros da Equipe Pedagógica do CAT  

participaram de Curso de Especialização do Programa Nacional de Integração da Educação 

Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – 

PROEJA, participaram, também de Fóruns nacionais promovidos pela Secretaria de 

Educação Profissional e Tecnológica. Neste mesmo período no CAT, ocorreram algumas 

mudanças na infra-estrutura de recursos humanos da equipe do Ensino Médio.   

O referido Documento Base trouxe para os Colégios Agrícolas que implantaram o 

PROEJA a possibilidade de desenvolver diversas experiências com o público da Educação 

de Jovens e Adultos em situações de gestão interinstitucional e institucional, sendo este o 

principal ponto de reflexão desta comunicação que tem como foco o resultado de pesquisa 
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que investigou os benefícios dessa gestão no cotidiano dos profissionais envolvidos na 

execução do PROEJA, implantado e executado no Colégio Agrícola de Teresina - CAT. 

2 Situando o PROEJA 

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação 

Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA busca entre outros 

objetivos, principalmente o alcance dos direitos dos Jovens e Adultos em concluírem seus 

estudos na Educação Básica, assim como adquirir formação na Educação Profissional, 

passando por experiências educacionais nas esferas estaduais, municipais e do Sistema S, 

formado pelo SENAI, SEBRAE, SESI e de outras organizações do setor produtivo na 

Educação de Jovens e Adultos. 

Com esse intuito, o CAT passou a oferecerem cursos na modalidade PROEJA 

necessitando, para este fim, priorizar a maneira de implantar e executar suas ações que, 

agora, necessitam de acompanhamento administrativo e pedagógico  em cada etapa de 

implantação do curso, entre elas: elaboração e execução do Projeto Político Pedagógico, 

ofertas, inscrição, matrícula e organização de turmas, formação continuada dos professores 

e gestores para atender os estudantes do EJA, reconhecimento e legitimização dos espaços 

de produção de saberes na sociedade, organização curricular construída de maneira 

contínua, processual e coletiva, organização dos tempos e espaços escolares.  

Na organização do tempo e espaço escolar as equipes administrativas e 

pedagógicas da instituição executora, dependendo do eixo da Educação Profissional, 

necessita planejar o curso, adequando o tempo e espaço de acordo com a realidade 

profissional dos estudantes da turma, caso contrário provocará na vida escolar dos 

estudantes mais uma experiência de exclusão. Os gestores, ao elaborarem os Cursos 

PROEJA necessitam atentar as características regionais da comunidade em que a 

instituição está inserida para então atender os anseios dos Jovens e Adultos. Assim, a 

possibilidade de formação continuada em serviço será um atrativo a mais aos estudantes e 

empresas locais.   

O Documento Base do PROEJA oferece às instituições das diversas esferas 

educacionais a possibilidade de estruturar cursos PROEJA seguindo aspectos operacionais 

diversos em parcerias, denominando de proponentes as instituições públicas dos sistemas 

de ensino federal, estaduais e municipais, entidades privadas nacionais de serviço social, 

aprendizagem e formação profissional vinculadas ao sistema sindical, a exemplo do 
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Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial(Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (Senac), Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Social do Comércio (Sesc), 

Serviço Social do Transporte (Sest), Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). 

3 Orientações Teóricas – Metodológicas 

Acrescentamos que o estudo desenvolveu-se através de pesquisa qualitativa 

descritiva, tendo como sujeitos quatro gestores do CAT, entre diretores, coordenadores de 

curso/área e coordenador pedagógico. Os dados foram coletados via Questionário e Diário 

de Campo, neste último, foram registrados as atividades do PROEJA naquela instituição, 

que representa o cenário de pesquisa.  

A relação entre a Educação Profissional e a universalização da Educação Básica é 

trazida em MOLL (2010) marcada por problemas que vão desde os limites organizacionais 

e financeiros da educação nacional, a dualidade histórica que marca o ensino, 

especialmente no Ensino Médio entre elas: política de tirar do vício e do ócio os desvalidos 

da sorte; a política de equivalência e de compulsoriedade do ensino técnico; lutas em 

defesa da escola unitária, derrotada pela escola conservadora de FHC, até chegarmos aos 

dias de hoje. 

A Educação Profissional elaborada e executada nos Projetos dos Cursos do 

Colégio Agrícola de Teresina, assim como os dos demais Colégios vinculados as 

universidades públicas deste país vivenciou em seu fazer pedagógico e administrativo o 

que antes foi descrito em MOLL (2010). A Revogação do Decreto nº 2.208/97 e o advento 

do Decreto nº 5.154/2004 trouxe para essa discussão mais que mera situação jurídica, traz 

elementos ideológicos para as dimensões Ciência, Trabalho e Cultura amplamente 

divulgado nos últimos tempos no cenário educacional deste país como perspectiva do 

Ensino Médio e da Educação Profissional. Assim, as escolhas epistemológicas e 

metodológicas no desenvolvimento das propostas de cada curso técnico de concomitância 

interna com currículo integrado e ou, concomitância externa com currículos independentes 

ganham significados apesar dos desafios enfrentados no cotidiano. 

Os desafios do PROEJA em relação à escolarização e à profissionalização de 

jovens e adultos, segundo MOLL (2010), será o atendimento a estudantes/ trabalhadores na 

perspectiva de sua formação humana e inserção ou reinserção social e laboral qualificada, 

indissociabilidade entre formação geral e profissional como princípio. 



6 
 

 
 

4 Relato de experiência 

 A experiência que relatamos versa sobre a criação do PROEJA na condição 

institucional e interinstitucional no CAT, nos períodos 2007 e 2010 implantando duas 

turmas PROEJA com objetivos de atender seus princípios e concepções. No ano de 2007 

implantou o Curso Técnico em Agropecuária de maneira interinstitucional com uma escola 

Estadual e em 2010, o Curso Técnico em Enfermagem de maneira institucional. 

As equipes administrativas e pedagógicas do Colégio Agrícola de Teresina 

vivenciaram na implantação e execução destes cursos o desafio de ser da Rede Federal e 

possuir ausência de sujeitos alunos com o perfil típico dos encontrados na EJA, para se 

obter dados relacionados a essa realidade adotou-se um questionário fechado aplicado aos 

membros das equipes administrativas e pedagógicas do colégio para levantamento de 

informações quanto à gestão destes cursos. 

A Gestão Escolar traz desafios ligados diretamente a problemas que os gestores 

são constantemente desafiados a superá-los como afirma Wittmann (2004, p.27) 

 A razão de ser de práticas em gestão escolar é enfrentamento de 
problemas e desafios. O caráter da prática social da educação determina o 
caráter da gestão. O Projeto Político – pedagógico é determinado, em sua 
raiz, pela visão que a escola tem de sua função. A função da escola é 
determinada pela compreensão que a escola tem de educação, de pessoa 
humana e de sociedade. 

A prática em gestão escolar nos cursos PROEJA representa o modo como a 

escola se encontra delimitada frente à ação administrativa e pedagógica de seus 

profissionais da educação, membros da instituição, no que se refere a seu pensar e fazer 

gestão escolar, priorizando o mercado de trabalho e priorizando sobremaneira, a 

emancipação humana. O Documento Base do PROEJA a propósito, traz reflexões a esse 

respeito devido pensar este programa valorizando a Educação Profissional, a Educação de 

Jovens e Adultos e a Educação Básica em sua etapa final Ensino Médio. 

O Diretor do colégio ao relatar no questionário sua avaliação quanto aos 

benefícios alcançados pelos sujeitos das equipes administrativas e pedagógicas diante da 

implantação e execução dos cursos PROEJA no período de 2007 a 2010 afirma: 

Esse programa foi bastante valioso, pois, foi um verdadeiro aprendizado 
para mim enquanto gestor, e enquanto professor do Curso de 
Agropecuária. Os estudantes com o contexto totalmente diferente do 
alunado que temos no dia a dia, pessoas maduras que sabe o que quer e 
tem o desejo do aprendizado embora de conhecimento às vezes menor, 
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fizeram com que eu tivesse que buscar alternativas para atingir o 
aprendizado de cada um e atingindo melhor o nível de aprendizado. Isso 
fez com que crescesse ainda mais a vontade de ministrar aulas para os 
mais desfavorecidos. ( DIÁRIO DE CAMPO, 2012). 

Para o Coordenador do Curso Técnico em Agropecuária - PROEJA os benefícios 

seria a satisfação de contribuir com a formação profissional de um seguimento da 

sociedade até então excluída do mercado de trabalho. Para a Coordenadora do Curso 

Técnico em Enfermagem - PROEJA considera como vantagem o fato de possuir alunos 

amadurecidos e com alguma experiência de trabalho, fato que favorece a troca de 

experiência com os estudantes da turma sueqüente muitas vezes mais novos. (DIÁRIO DE 

CAMPO, 2012). 

A Coordenadora Geral de Ensino do Colégio justifica que os benefícios 

alcançados pelos gestores é o fato de estarem contribuído com o programa dando 

oportunidade de estudo e crescimento pessoal e profissional a esta parcela da sociedade 

que foi por um motivo ou outro, interrompida sua formação educacional e estão podendo 

ser colocados no mercado de trabalho pessoas capacitadas. ( DIÁRIO DE CAMPO, 2012). 

Na questão envolvendo os desafios encontrados na implantação do Curso Técnico 

em Agropecuária na modalidade PROEJA, o Diretor do Colégio destacou ter sido a 

concomitância externa, levando a muitas dificuldades, impedindo a comunicação entre os 

professores propedêuticos e os professores da Educação Profissional trazendo 

impedimento de desenvolver a interdisciplinariedade. Para o Coordenador deste curso o 

desafio seria a inexperiência dos professores na formação de alunos que se encontravam a 

muitos anos fora da sala de aula trazendo a dificuldade na abordagem do conteúdo 

programático e por conseqüência o processo avaliativo da aprendizagem destes alunos. E 

para a Coordenadora Geral de Ensino os principais desafios também foram o de educar 

alunos que estava há mais de dez anos fora da sala de aula, bem como motivá-los para 

realizarem o curso e permanecer no mesmo até a finalização, conseguindo aprender os 

conteúdos ministrados. ( DIÁRIO DE CAMPO, 2012) 

No item relacionado às características que diferenciaram a gestão 

interinstitucional da gestão institucional aplicadas no colégio nos cursos PROEJA, os 

gestores entrevistados registraram para o curso de Agropecuária o fato de o Ensino médio 

ter sido oferecido a noite em uma escola Estadual da comunidade, e no turno diurno os 

estudantes cursarem o técnico sem articulação nos planejamentos das aulas. Este 

entrevistado percebeu o principal diferencial trazido pela gestão interinstitucional do Curso 
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de Técnico em Agropecuária, o fato de não existir um Projeto Político-Pedagógico para o 

curso PROEJA de acordo com as orientações do Documento Base PROEJA ( 2006, p.39)   

Entretanto, mesmo nessas situações excepcionais, é fundamental que seja 
elaborado um projeto político-pedagógico único, a partir da ação conjunta 
das instituições que estiverem colaborando no sentido de viabilizar a 
respectiva oferta. Nesse projeto político-pedagógico interinstitucional 
único, é imprescindível que se incorporem, ao máximo possível, as 
concepções, princípios e diretrizes estabelecidas para a oferta integrada. 
Dessa forma, no caso da concomitância, as instituições que estiverem 
colaborando, elaborarão de forma conjunta e prévia ao desenvolvimento 
da oferta, o respectivo projeto político-pedagógico. Além disso, é 
importante que a concomitância ocorra desde o início e até o final de 
cada curso, aproximando, tanto quanto possível, esta forma de articulação 
às ofertas integradas. 
 
 

Apesar de não ter acontecido, na prática pedagógica, a elaboração do Projeto 

Político-Pedagógico do Curso para o Técnico em Agropecuária entre as gestões das 

instituições proponentes, o período em que estes estudantes permaneceram no Colégio 

Agrícola de Teresina trouxe para os membros das Equipes Pedagógicas e Administrativas a 

possibilidade de desenvolver um fazer pedagógico interno diferenciado destacados em seus 

depoimentos.  

Um gestor entrevistado não observou as características de diferenciação das 

gestões interinstitucionais e institucionais justificando que a partir da seleção e matrícula, 

esses alunos passaram a ter os mesmos direitos e deveres dos demais alunos da instituição. 

Ao ler este artigo até este parágrafo pode acontecer do leitor se questionar do fato da 

implantação e execução dos cursos PROEJA ter sido proposto para cursos/área com 

recursos humanos profissionais diferentes, portanto como pedagoga do Colégio e ter 

iniciado meus trabalhos na instituição no período de implantação do segundo curso posso 

afirma que mesmo assim, as experiências da gestão da primeira turma do PROEJA foi 

levada para reflexão pela gestão da segunda turma, pois a Direção do Colégio fez questão 

de compartilhar os pontos positivos e negativos alcançados no primeiro curso PROEJA 

pelo Colégio com o objetivo de crescer profissionalmente os gestores. 

  Um entrevistado considerou não se lembrar das peculiaridades de cada gestão, 

porém outro entrevistado destacou o fato da gestão institucional trazer como características 

os benefícios tanto para o aluno quanto para o professor, pois existe uma otimização do 

tempo do aluno e uma melhor supervisão do processo ensino – aprendizagem dos 

estudantes, realizado pelo professor.  
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Para a questão envolvendo a seleção dos estudantes dos Cursos PROEJA para 

Técnico em Agropecuária e Técnico em Enfermagem, os entrevistados trouxeram como 

informação a respeito da primeira turma que a seleção aconteceu com indivíduos 

trabalhadores em hortas comunitárias do Itararé em Teresina, junto a Secretaria Municipal 

de Agricultura e abastecimento – SEMAP da Prefeitura Municipal de Teresina. E para a 

seleção do Curso Técnico em Enfermagem PROEJA segunda turma buscaram-se oferecer 

a princípio, como clientela possíveis indivíduos que eram Auxiliares de Enfermagem da 

Fundação Municipal de Saúde de Teresina, onde somente alguns funcionários da Fundação 

Municipal de Saúde preencheram esse critério, restando algumas vagas então, foi aberto ao 

público interessado que passaram também por uma entrevista com a Coordenadora do 

Curso em Enfermagem do Colégio para detectar possível perfil de estudante para o curso 

entre os interessados.  

No relato dos membros das Equipes Pedagógicas e Administrativas do Colégio 

percebe-se uma prática de gestão que valoriza a qualidade do ensino, buscando através de 

uma prática reflexiva principalmente motivada pelo conhecimento das características 

escolares que envolvem os estudantes destas turmas do programa PROEJA, tentativas de 

aprimoramento da prática de ensino em sala de aula. A Equipe valoriza os conhecimentos 

prévios dos estudantes da Turma Proeja devido em alguns casos estarem inseridos no 

mercado profissional na área de formação do curso. Outro fato que aparece nos relatos é a 

certeza de cumprir de alguma maneira com o esperado pelo programa da esfera federal. 

 Nesse contexto, o Governo Federal, por meio do Ministério da Educação, 

convida a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica para atuar como referência 

na oferta do ensino médio integrado à educação profissional na modalidade EJA. ( 

DOCUMENTO BASE, PROEJA, p. 34). O Colégio então pesquisado tem procurado 

através de seus sujeitos das Equipes Administrativas e Pedagógicas buscarem soluções aos 

desafios e problemas da gestão dos Cursos PROEJA, em atividades coletivas como: 

Reunião com os docentes da Educação Básica especificamente Ensino Médio e a Educação 

Profissional na área de Enfermagem, para sugestões de intervenção ao longo dos períodos, 

Encontros Pedagógicos trazendo como pautas a Avaliação como espaço de aprendizagem 

nas diversas modalidades de ensino, além da elaboração de uma Oficina de Recursos 

Didáticos pelo Serviço de Orientação Pedagógica – SOP com o objetivo de desenvolver na 

prática educativa a descoberta dos benefícios alcançados pelo uso de recursos didáticos 

diversificados. 
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5 Considerações Finais 

A presente comunicação estruturou-se com base em nosso relato de experiência 

vivenciado no CAT - Teresina. Realçamos, portanto, os trâmites e os benefícios de uma 

política de educação voltada para estudantes jovens e adultos: o PROEJA. 

 Os cursos do PROEJA, desde a gestão interinstitucional até a institucional no 

CAT sinalizaram para uma efetivação positiva, especialmente pelo desenvolvimento e 

acompanhamento administrativos e pedagógicos atendendo as prioridades de cada etapa da 

implantação dos cursos PROEJA entre elas: elaboração e execução do Projeto Político 

Pedagógico, ofertas, inscrição, matrícula e organização de turmas, formação continuada 

dos professores e gestores para atender os estudantes do EJA, trata-se de um curso que 

recebeu reconhecimento e legitimização dos espaços de produção de saberes na sociedade, 

organização curricular construída de maneira continua, processual e coletiva, organização 

dos tempos e espaços escolares. Foi visível o crescimento na qualidade do ensino, o 

trabalho coletivo dos profissionais, aspectos que devem ser incentivados e intensificados, 

pois somente assim, as expectativas dos estudantes das Turmas do PROEJA serão bem 

sucedidas.  

Desse modo, para finalizar as considerações conclusivas, registramos, em linhas 

gerais os principais avanços e positividades do PROEJA no CAT, frente a experiência 

relatada: a) Superação de modelos curriculares disciplinados muito rígidos; b) adoção de 

uma prática pedagógica mais eficaz, com mais participação da comunidade gestora em 

articular com a comunidade docente e discente; c) adequação curricular as necessidades 

dos estudantes PROEJA, entre outros.  
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