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RESUMO 
 
Este artigo tem por objetivo colaborar para a discussão 
sobre a relação educação e trabalho através da 
implantação de políticas curriculares para a Educação 
de Jovens e Adultos (EJA), voltadas à integração entre o 
processo de escolarização e a qualificação profissional, 
visando a possibilidade de inserção de jovens e adultos 
no mundo do trabalho.  
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ABSTRACT 
 
This article aims to collaborate to the discussion about 
the relation between education and work through the 
implementation  of curriculum policies for the Education 
of Youth and Adults (EJA), aiming to integrate the 
educational process and the qualification, seeking the 
possibility of insertion youth and adults in the workplace 
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1 A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO 
  

 A Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil, historicamente, ficou às 

margens das políticas públicas voltadas à educação. Quando pensadas atendiam a 

necessidades econômicas ou políticas de um dado momento histórico, e não ao 

atendimento do direito à educação dos que foram, por motivos diversos, excluídos 

dos espaços formais de escolarização, ou seja, da escola. 

 A EJA, durante muitas décadas, foi implementada por ações que fugiam da 

responsabilidade do poder público. Impulsionada por experiências educativas 

advindas de iniciativas não-governamentais, de universidades, associações, igrejas, 

entidades empresarias e trabalhadores (SOARES, 2002) que assumiam o papel de 

atores educativos. As iniciativas promovidas por essas instituições não 

correspondiam propriamente à ação de certificação da escolarização, pois não tinham 

competência para tal, somente as escolas públicas ou privadas são autorizadas e 

credenciadas. 

 Em 1971, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Lei 5.692/71, 

contemplou pela primeira vez um capítulo especifico para a EJA. Esse (Capítulo IV) 

ampliava o direito à escolarização através do exame supletivo para aqueles que não 

puderam frequentar a escola durante a infância e a adolescência (HADDAD, 2000). 

 Em 1988, a Constituição Federal representou alguns avanços legais ao 

garantir a educação para todos. Esse preceito constitucional instituído através do Art. 

205, conforme Soares (2002) “contribuiu para consolidar as poucas iniciativas então 

existentes no âmbito da EJA, assumidas por administrações populares e para 

reforçar a necessidade dos governos  assumirem-na como dever do Estado”. 

 A década de 1990, fecunda em legislações que atendessem os desejos da 

luta por políticas públicas sociais, foi também um período fecundo para a implantação 

dos ideários neoliberais, porque ao mesmo tempo em que se caracterizava a 

obrigação do Estado pela garantia do direito do cidadão à educação, havia a 

expansão das ações educativas pelos setores empresariais, em substituição ao dever 

do Estado com os setores dos serviços sociais. 

 Alencar (2004) analisa, considerando Frigotto (1995), que a educação básica 

geral está subordinada à lógica do mercado, do capital, da diferenciação, da 

segmentação e da exclusão; e também da crença de que o conhecimento é o 

principal recurso que estaria ao alcance de todos, através da educação, objetivando  

formar um trabalhador polivalente, que passa de um trabalho a outro, na perspectiva 
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de atendimento a novas demandas e de novos processos de qualificação e 

requalificação da força de trabalho.  

 Ainda considerando Alencar (2004) a década de 90 é o período que marca as 

políticas neoliberais que se instalaram a partir dos anos 70. Nessa direção, os anos 

90, marcados pelas mudanças econômicas e políticas, favorecidas pelo avanço da 

ciência, da tecnologia e de novos interesses capitalistas na esfera da produção, 

correlatas a um reordenamento político objetivando um novo papel do Estado com 

relação à sociedade; assume a regulação da sociedade pelas leis do mercado e faz 

surgir o consenso de que a educação seria a via para o desenvolvimento econômico. 

 Nesta perspectiva, eram necessárias políticas públicas que pudessem ajustar 

o mercado de trabalho à nova ordem econômica globalizada, na qual a educação era 

vista como caminho para o desenvolvimento econômico. Assim, fez parte de diversos 

discursos a preocupação com a elevação do nível de escolaridade através da 

modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA) integrada a qualificação 

profissional.  

 Para que houvesse a elevação da escolaridade havia a necessidade de 

primeiro reduzir o alto  índice de analfabetismo no Brasil, através do atendimento de 

brasileiros com 15 anos ou mais idade que não sabiam  ler e escrever. O índice de 

analfabetismo, no Brasil, que era, em 1992, de 17,2%, passou para 8,5% em 2013. 

(PNAD, 2013), conforme demonstrado no gráfico 1. 

 

Gráfico 1. Analfabetismo no Brasil 

 

Fonte: PNAD (2013) 

   

 Houve por parte do governo federal, no cumprimento de suas políticas, 

implantação de diversos programas, através de seus Ministérios, direcionados à 

oferta e ao atendimento da Educação de Jovem e Adultos, no período de 2003 a 

2013, objetivando a redução do índice de analfabetismo no Brasil: a própria 

modalidade EJA, fortalecida através de Resoluções assinadas pelo Ministério da 

Educação, como, por exemplo, a Resolução n. 48, de 2/10/2012, para manutenção 
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de novas turmas da EJA, no âmbito das redes estaduais e municipais de ensino para 

a escolarização nos níveis fundamental e médio; o Programa Brasil Alfababetizado 

(direcionado ao processo de alfabetização); Programa Projovem Campo Saberes da 

Terra (destinado ao processo de escolarização no Ensino Fundamental para 

trabalhadores agrícolas da área rural); o Programa Projovem Urbano (Ensino 

Fundamental). Esses últimos têm em sua finalidade a relação educação-trabalho, 

através da proposta do currículo integrado, procurando integrar o processo de 

escolarização do ensino fundamental ao processo de qualificação profissional,  com 

promoção de cursos que atendam a especificidade econômica tanto da área  rural 

quanto urbana. 

 Soares (2008) descreve, em sua dissertação de mestrado, que o sentimento 

dos alunos em relação ao estudo, através da EJA, é de grande importância para se 

mantiver no trabalho e melhorar as condições de sobrevivência; embora tenha 

modificado as suas vidas em vários aspectos, não impactua na condição prioritária, 

que é o aspecto econômico.  

 

2 POLÍTICA CURRICULAR PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E A 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:  EM BUSCA DE UM CURRÍCULO QUE 
INTEGRE ESCOLARIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 
 
 
 A grande novidade na Educação de Jovem e Adultos é a integração entre 

escolarização e qualificação profissional, resultando, assim em dois componentes da 

formação: a geral e a profissional. Desta forma, retorna-se à discussão posta na 

década de 70, enquanto dilema, formar para o trabalho ou formar para a cidadania. 

Que proposta curricular poderia dar conta da formação integrada no sentido de 

superar a dicotomia entre trabalho manual e trabalho intelectual e entre a formação 

para a cidadania e para o trabalho?  

 A proposta curricular elaborada para a EJA -  Ensino Fundamenta - do Núcleo 

de Ensino, Pesquisa e Extensão em Educação de Jovens e Adultos e em Educação 

Popular (UFPE/NUPEP, 2003) afirma que a Educação de Jovens e Adultos não mais 

inclui os processos de profissionalização, pois esses passaram a partir da Lei 

9.394/96 a fazer parte de uma modalidade própria de educação, ou seja, da 

Educação Profissional, que foi regulamentada inicialmente pelo Decreto 2.208, de 17 

de abril de 1997, substituída em 23 de julho de 2004 pelo Decreto 5.154/04. Este 

decreto possibilita a integração entre o ensino médio e a educação profissional 
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técnica, que poderá ocorrer das seguintes formas: integrada, concomitante ou 

subseqüente (depois de concluído o ensino médio).  

 O Art. 3º do Decreto 5.154/04 estabelece que os cursos e programas de 

formação inicial e continuada de trabalhadores poderão ser ofertados segundo 

itinerários formativos, explicado como “conjunto de etapas que compõem a 

organização da educação profissional em uma determinada área, possibilitando o 

aproveitamento contínuo e a articulação de estudos” (Art. 3º. §1º), afirmando ainda 

esse Decreto, em seu § 2º, que os cursos mencionados no Art. 3º. Articular-se-ão: 

 

Preferencialmente, com os cursos de educação de jovens e adultos, 
objetivando a qualificação para o trabalho e a elevação do nível de 
escolaridade do trabalhador, o qual, após a conclusão com 
aproveitamento dos referidos cursos, fará jus a certificação de 

formação inicial ou continuada para o trabalho. (BRASIL, 2004) 
 

 A modalidade Educação profissional necessita, assim, dos níveis de 

escolarização da educação básica para oficializá-la. Ambas as modalidades 

integradas deverão atender as exigências das Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Profissional e da Educação de Jovens e Adultos. 

 A proposta curricular para a EJA do UFPE/ NUPEP (2003)  orienta que uma 

proposta curricular para a EJA, considerando as perspectivas da EJA, no Brasil, deva 

considerar os elementos de uma concepção para o novo milênio e suas relações com 

a Lei 9.394/96. Assim deve buscar 

[...] aumentar e consolidar capacidades individuais e coletivas dos 
sujeitos populares, mediante a recuperação e recriação de valores, 
produção, apropriação e aplicação de conhecimento que permitam o 
desenvolvimento de propostas mobilizadoras que contribuam para a 
transformação da realidade PESSOAL E SOCIAL desses sujeitos 
através da aprendizagem dos saberes escolares. (grifos do autor)
  

 
 Afirmando ainda esse documento (2003) que o esforço deverá ser no sentido 

da construção de “uma escola onde se faça um exercício emancipatório e intercultural 

do poder-saber-ser-ter, através do desenvolvimento da competência linguística, 

argumentativa, decisória, ética e técnica”.  

 A Resolução que institui as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação de 

Jovens e Adultos (Resolução CNE/CEB No. 1, de 5 de julho de 2000) em seu Art. 5º- 

Parágrafo único, preconiza o que deverá ser considerado no sentido de respeitar  a 

identidade da EJA. 
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Parágrafo único. Como modalidade destas etapas da Educação 
Básica, a identidade própria da Educação de Jovens e Adultos 
considerará as situações, os perfis dos estudantes, as faixas etárias e 
se pautará pelos princípios de eqüidade, diferença e 
proporcionalidade na apropriação e contextualização das diretrizes 
curriculares nacionais e na proposição de um modelo pedagógico 
próprio, de modo a assegurar: 
 
I - quanto à eqüidade, a distribuição específica dos componentes 
curriculares a fim de propiciar um patamar igualitário de formação e 
restabelecer a igualdade de direitos e de oportunidades face ao 
direito à educação; 
 
II- quanto à diferença, a identificação e o reconhecimento da 
alteridade própria e inseparável dos jovens e dos adultos em seu 
processo formativo, da valorização do mérito de cada qual e do 
desenvolvimento de seus conhecimentos e valores; 
 
III - quanto à proporcionalidade, a disposição e alocação adequadas 
dos componentes curriculares face às necessidades próprias da 
Educação de Jovens e Adultos com espaços e tempos nos quais as 
práticas pedagógicas assegurem aos seus estudantes identidade 
formativa comum aos demais participantes da escolarização básica. 

  
 Um currículo para a EJA deve contemplar a leitura critica do mundo, o que 

significa: conhecer, estudar, analisar e refletir a realidade na possibilidade de 

transformá-la, mudá-la para uma realidade mais justa, mais humana e democrática. 

Conforme Freire (1997), a finalidade da educação deva ser a da libertação da 

opressão e da injustiça de forma que os sujeitos sejam reconhecidos como sujeitos 

de história e não como objetos. Assim, sairíamos da consciência ingênua para a 

consciência critica; questionando o porquê da miséria, da exclusão de muitos dos 

processos educativos, da precariedade da saúde e da educação, do desemprego 

entre tantos problemas sociais nos quais a população está inserida, gerando  

exclusão de direitos sociais subjetivos. 

 Mas, qual currículo poderia ao mesmo tempo formar para a compreensão de 

mundo, na perspectiva posta acima, e também preparar para o mundo do trabalho? 

 Historicamente, o currículo foi visto como uma matriz, grade, ou guia de 

disciplina, com suas respectivas cargas horárias, configurando-se num currículo com 

características prescritivas normativo-racionalistas.  

 Essa visão tem sido alterada a partir da descentralização da discussão, 

possibilitada pela LDB 9.394/96, sobre o currículo e sua elaboração para o lócus da 

escola, ou seja, por professores, equipes técnicas e gestores escolares.  Esse novo 

contexto colocou professores, não especialistas em currículo, frente a várias 

maneiras de compreendê-lo.  

 Silva (2005, p.150) propõe uma nova forma de olhar o currículo: 



 

 

 7 

                  

 
o currículo tem significados que vão muito além daqueles aos quais 
as teorias tradicionais nos confirmam. O currículo é lugar, espaço, 
território. O currículo é relação de poder. O currículo é trajetória, 
viagem, percurso. O currículo é autobiografia, nossa vida, curriculum 
vitae: no currículo se forja nossa identidade. O currículo é texto, 
discurso, documento. O currículo é documento de identidade.  

 
 Silva (2005), analisando a perspectiva pós-estruturalista, considera que o 

currículo institui uma relação de poder, o qual implica territórios onde as teorias que o 

descrevem estão envolvidas na obtenção de uma hegemonia. Salientando ainda que 

essas teorias, há muito, deixou  de analisar o currículo como apenas uma área 

técnica voltada a questões que envolvam  simplesmente técnicas, procedimentos e 

métodos. Esta compreensão está alicerçada na seguinte  observação do autor: 

 
da perspectiva pós-estruturalista, pode-se dizer que o currículo é 
também uma questão de poder e que as teorias do currículo, na 
medida em que busca dizer o que o currículo deve ser, não podem 
deixar de estar envolvidas em questão de poder. Selecionar é uma 
operação de poder. Privilegiar um tipo de conhecimento é uma 
operação de poder. ( SILVA, 2005, p.16) 

 

 Alguns pesquisadores da relação educação-trabalho (Frigotto (2000, 2005) 

Kuenzer (1994,1997, 2000, 2001, 2007) Ciavatta (2005) Lima (2003, 2004) e Oliveira 

(2001, 2003) defendem o enfoque do trabalho como principio educativo3. Assim, a 

compreensão de uma educação integrada sugere superar a divisão histórica, 

construída para o ser humano, posta pela divisão social do trabalho, com relação à 

dicotomia entre o trabalho manual (ação de executar) e o trabalho intelectual (ação 

de pensar). 

 Ciavatta (2005, p. 85) expressa que quando se refere a uma formação 

humana integral, busca:  

é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito a 
uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação 
como cidadão pertencente a um país, integrado dignamente à sua 
sociedade política. Formação que nesse sentido, supõe a 
compreensão das relações sociais subjacentes a todos os 
fenômenos. 
 

 A intervenção em EJA, corresponde ainda, no Brasil, a políticas 

compensatórias. São programas instituídos como o Projovem urbano e Projovem 

campo- Saberes da Terra, destinados à escolarização do ensino fundamental, e o 

Proeja, ao  ensino médio. Esses programas têm como proposta a escolarização e a 

                                                 
3
 "o trabalho como princípio educativo não é em Marx e Gramsci uma técnica didática ou 

metodológica no processo de aprendizagem, mas um pressuposto ontológico e ético-político 
no processo de socialização humana". (FRIGOTTO, 2007) 
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qualificação profissional através do currículo integrado. Mas, recuperamos, aqui, a 

pergunta de Ciavatta (2005) na discussão sobre integração: o que é integrar? E ao 

mesmo tempo também pergunto: o currículo integrado poderá ser o caminho para a 

integralização entre a escolarização e a profissionalização? 

 
3 CURRÍCULO INTEGRADO:CAMINHO PARA A INTEGRAÇÃO DA 
ESCOLARIZAÇÃO E DA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL  
  

 Na perspectiva de compreender o campo epistemológico do currículo, 

especificamente o do currículo integrado, e ao mesmo tempo iniciar a  busca por uma  

resposta às questões acima,  procurou-se à luz de alguns teóricos como Paulo Freire 

(1970); Basil Bernstein (1995); Michel Aplle (1979) Michael Young (1979); Santomé 

(1995), Stenhouse (1991) Ivor F. Goodson (1995), Sacristán (1998) e  Tomaz T. da 

Silva (1992/1993) iniciar a discussão.  

A perspectiva a ser adotada considerando Goodson (1995); Stenhouse (1991) 

e Sacristán (1998) é a do construcionismo social. Nesta, os conceitos de ciência, de 

currículo, de cultura, de conhecimento e de si-mesmo são entendidos enquanto 

construção social que se dá em meio a um jogo de interesses que coloca o currículo 

em campos teórico-práticos e em níveis diferentes. Esses níveis vão desde os níveis 

teórico, ideológico, normativo e prescritivo, representados pelo sistema escolar 

estatal, até os níveis pessoal e prático, que representados pelos professores e 

alunos, vivem o currículo em sala de aula.  

 É importante situamos, neste momento, a discussão de um currículo integrado 

no campo da educação profissional. Este surgiu a partir da mudança na política 

educacional promovida pelo governo Luis Inácio Lula da Silva, através da revogação 

do Decreto 2.208/97, que estabelecia que a educação profissional contaria com uma 

organização curricular própria e independente do ensino médio. Para muitos autores 

como Frigotto (2000), Oliveira (2001), Ferreti (1996) e Kuenzer (1997), o Decreto 

2.208/97 foi um retrocesso, pois se tratava de um decreto que expressava a 

regressão social e educacional sob a égide do ideário neoliberal e da afirmação e 

ampliação do dualismo na educação (ALENCAR, 2004).  

 Em substituição ao Decreto n. 2208/97, surge o Decreto de n. 5.154/04 que 

traz a proposta de ensino integrado, concebida como uma Política Pública de Estado. 

A proposta do ensino integrado gerou a possibilidade da integração curricular entre a 

educação profissional técnica de nível médio e o Ensino Médio. Para Grabowski 

(2006) esta proposta possui um significado e desafio para além da prática disciplinar, 
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interdisciplinar ou transdisciplinar, porque implica em um compromisso de construir 

uma articulação e uma integração orgânica entre o trabalho como principio educativo, 

a ciência como criação e recriação pela humanidade de sua natureza e cultura.  

Para Santomé (1998) é necessária a discussão em termos de outras formas de 

organização que não seja por disciplina para que o processo de desqualificação e 

atomização de tarefas ocorrido no âmbito da produção e da distribuição deixe de ser 

reproduzido no interior dos sistemas educacionais.  

Neste sentido, há para o Currículo Integrado, uma defesa baseada no 

argumento de que nele temos relações de poder e controle menos assimétricas 

(SACRISTÁN, 1998; BERNSTEIN, 1971, 1996, 1998). Entretanto, há autores como 

Santomé (1998) que não baseia sua análise na interpretação das relações de poder e 

controle, mas tem como defesa para o currículo integrado, o entendimento de que o 

mundo é cada vez mais globalizado e o conhecimento cada vez mais inter-

relacionado, não devendo o ensino ser em disciplinas. Com base nessa 

pressuposição, a valorização dos processos de integração do conhecimento escolar, 

sob as mais diferentes formas, vem ocupando um espaço cada vez maior no 

pensamento curricular.  

  O currículo integrado na Educação de Jovens e Adultos é vista como o 

caminho que pode possibilita a integração entre o processo de escolarização e a 

qualificação profissional. Nesse sentido, não há muitas divergências em torno da 

necessidade da integração entre escolarização e formação profissional, uma vez que 

os estudantes têm necessidade de concluir seus estudos e ao mesmo tempo estarem 

preparados para a inserção no trabalho; entretanto, os problemas e polêmicas 

surgem quando da necessidade da definição, na política e na proposta pedagógica, 

de como possibilitar articular a formação geral e a específica, sem desconsiderar o 

papel da EJA que é o de possibilitar a compreensão da realidade vivenciada, suas 

causas, contribuindo para a formação e transformação da “identidade subjetiva do ser 

humano como operário e como cidadão” (IRELAND, 2005,   P.97). 

Há diferentes propostas para elaboração de projetos curriculares integrados: 

1) propostas integradas nas diversas unidades didáticas e/ou áreas de conhecimento 

do currículo; 2) organizado por módulos/ciclos de aprendizagem, considerada como 

uma proposta avançada e flexível; 3) por temas transversais em torno de um núcleo 

referencial com o apoio das disciplinas do currículo, nesta há blocos de 

conhecimentos/competências que são integrados em si e entre si. 4) por eixos 

temáticos, que possibilitem o diálogo entre os conhecimentos escolares, políticos e 
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de formação profissional. Entretanto, as finalidades educativas devem ser o primeiro 

passo para a realização de um currículo integrado, enquanto uma rede partilhada de 

conhecimentos, significados e sentidos. 

 Essas diferentes formas para elaboração de currículos integrados são 

resultados do espaço que assume cada vez mais nos discursos das propostas 

curriculares oficiais a integração como sendo o caminho para a correlação entre a 

integração de saberes e as novas formas de conhecimento e trabalho, que tendem a 

ressignificar o entendimento do currículo integrado. Desta forma, o discurso 

disciplinar especializado cede espaço ao discurso da integração. Sendo assim, esse 

processo merece um foco investigativo particular o que dará uma grande contribuição 

para o atual contexto educacional marcado por reformas. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

 Discutir sobre um currículo para a Educação básica já não é muito fácil, 

considerando as especificidades que cabe a cada nível que a compõe: ensino 

fundamental e ensino médio. E discutir um currículo que possa integrar ao mesmo 

tempo a formação geral e a formação profissional, na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, quando falta formação docente especifica a essa modalidade, 

tornar-se ainda mais difícil.  

 A dificuldade está que, há pouco mais de 10 anos, o currículo passou a fazer 

parte da pauta de discussões fora dos gabinetes governamentais, ou seja, dos 

setores considerados competentes para tal finalidade. Era realizado por especialistas, 

os chamados “curriculistas”. Portanto, uma atividade privada. Alguns pensavam, 

elaboravam para outros, professores, executarem em seus espaços formais de 

ensino, ou seja, na escola.  

 Para  Souza (2007), torna-se necessário superarmos, cada vez mais, os 

currículos prescritivos normativos-racionalistas, e construirmos um currículo 

emancipartório, que reconhece, propicia e solicita o potencial produtor dos sujeitos 

educacionais. Assim, estaríamos preparando o cidadão(ã) para se inserir no mundo 

do trabalho, compreendendo o movimento inerente as mudanças sociais e 

econômicas. 

 O espaço do pensar e do elaborar o currículo não pode fugir e nem somente 

estar no espaço escolar.  Para Lopes (2004) “toda política curricular é, assim, uma 

política de constituição do conhecimento escolar: um conhecimento construído 
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simultaneamente para a escola (em ações externas à escola) e pela escola (em suas 

práticas institucionais cotidianas”. 

  A construção de uma política curricular para o atendimento de duas 

especificidades distintas, enquanto modalidades de ensino: Educação de Jovens e 

Adultos (nos níveis Fundamental e Médio) e Educação Profissional, tem que 

considerar, além do espaço da escola, dos saberes que constituíram a base de 

conhecimento de formação geral do aluno, o espaço da produção do trabalho, ou 

seja, os conhecimentos necessários à formação profissional e escolar. 

 A EJA tem um tempo diferenciado, enquanto tempo escolar, para a 

sistematização do conhecimento, são 4 anos (Ensino Fundamental  do 1º ao 9º 

anos),  e 1 ano e 6 meses (Ensino Médio). No ensino regular, esses tempos são 

respectivamente: 9 anos, ensino fundamental, e 3 anos, ensino médio. O que 

ensinar? Que conhecimentos serão privilegiados? Que formação dará conta, 

considerando as competências necessárias ao atendimento do mundo do trabalho? 

Que profissional formar, para que atividade? São muitas as interrogações. 

 Outras ainda nos aquietam: como o professor entende o currículo integrado? 

Que saberes escolares são constituídos, através do currículo integrado, numa 

formação integrada educação básica e educação profissional? Qual o impacto das 

proposições de formação, com uso do currículo integrado, para o estudante-

trabalhador da EJA?  

 Considerando as questões postas, torna-se importante contribuir com o 

debate acerca do currículo integrado em Programas de Educação de Jovens e 

Adultos diante do desafio que é a materialização de propostas pedagógicas que 

desencadeiam o currículo integrado, como política curricular.  
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