
A realidade do PROEJA no campus Morrinhos

demonstra o descaso por parte do Estado, no que se refere

ao fornecimento de material didático, carência de políticas

de auxílio a permanência dos alunos, e oferta de cursos de

capacitação para os docentes atuarem na educação de

jovens e adultos. Sendo assim, essa realidade se traduz em

elevada evasão escolar e baixo percentual de alunos em

relação as vagas ofertadas, professores sem formação

acadêmica voltada para a educação de jovens e adultos, e

discentes desmotivados.

Diante do descaso com a formação docente alguns

professores buscam soluções individuais para adaptarem

conteúdos de maneira que facilite a compreensão dos

alunos, uma vez que o aprendizado dos discentes ocorre em

um ritmo mais lento. Nessa perspectiva a psicologia sócio

histórica, que tem como base a teoria de Vygostky, concebe

o desenvolvimento humano das relações sociais que as

pessoas estabelecem no decorrer da vida. O processo de

ensino-aprendizagem se constitui também dentro das

interações nos diversos contextos sociais. O professor é um

articulador na construção do saber.

A aprendizagem é o processo pelo qual o indivíduo

adquire informações, atitudes, valores, habilidades. A partir

de seu contato com a realidade, o meio em que está situado,

as outras pessoas. Essa é a base para ser trabalhada com os

alunos de PROEJA, esse processo depende muito das

pessoas envolvidas, atenção que professores,

coordenadores, diretores e os estudantes atribuem a si

mesmos e aos sujeitos que se educam.

A REALIDADE DO PROEJA NO IF GOIANO – CAMPUS MORRINHOS
Ricardo de Sousa Sá1; Rodrigo Borges de Andrade2

¹Graduando em Pedagogia, bolsista – IF Goiano Campus Morrinhos – Email: ricardo.exp@hotmail.com
²Professor Mestre – IF Goiano Campus Morrinhos – Email: rodrigo.borges@ifgoiano.edu.br

Apoio: OBEDUC/CAPES

Introdução

Considerações Finais

Resultados e Discussão

Referências

O presente trabalho traz uma breve discussão das

dificuldades ligadas ao processo de ensino-aprendizagem

por parte dos docentes que atuam no curso Técnico em

Agroindústria Integrado – PROEJA ofertado no Instituto

Federal Goiano – Campus Morrinhos, tendo como base

pesquisas de campo.

Identificar o perfil dos docentes que atuam no curso

técnico na modalidade PROEJA do campus Morrinhos,

bem como apontar as principais dificuldades enfrentadas

pelos mesmos no processo de ensino-aprendizagem, tendo

em vista a necessidade de uma formação diferenciada

para trabalhar com a formação de estudantes inseridos no

mundo do trabalho.
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Objetivos

A formação específica faz todo o diferencial para o

docente lidar com o público-alvo do PROEJA, levando-se

em conta que a maioria dos entrevistados tem ou tiveram

dificuldades para compreender a realidade destes alunos.

Sendo assim, existe a necessidade de uma formação mais

direcionada as características dos estudantes trabalhadores.

Metodologia

Foi realizada uma dinâmica de grupo focal e a aplicação

de questionário com os docentes, sendo que foi possível

identificar os perfis dos professores, no que tange a sua

formação e experiência de atuação na modalidade de

ensino PROEJA.


