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Resumo 

Este texto busca, por um lado, elucidar as concepções dos professores, dos Cursos 

Técnicos e Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos (Proeja), sobre a docência, o ensino e a aprendizagem e a percepção que eles têm dos 

estudantes e, por outro lado confrontar os aspectos de identidade e de diferenças entre as duas 

modalidades de cursos. Os dados para a reflexão foram coletados numa roda de conversas com 

os professores. A pesquisa foi construída a partir das narrativas de 22 professores dos cursos 

técnicos e de Proeja, numa roda de conversa, realizada em 2016, em um dos Campi do Instituto 

Federal Goiano1. A roda de conversa é uma metodologia que permite uma aproximação com a 

realidade por meio do diálogo e permite aos envolvidos tornar a conversa um espaço de 

reflexões. Assim, os docentes dos cursos técnicos e do Proeja relataram durante a roda de 

conversa, suas experiências, perspectivas e concepções de formação e do exercício da docência 

orientam e dão sentido as suas práticas. A roda abordou os seguintes aspectos: apresentação dos 

docentes; sua atuação predominante no exercício da docência, se no Técnico ou no Proeja, os 

anos de docência e no IF Goiano; perfil dos estudantes (sexo, faixa etária, classe social, capital 

cultural, questão empregatícia, cor e o que mais gostam de ler e expectativa com o curso 

profissionalizante). Busca-se compreender as possibilidades dos cursos técnicos integrados ao 

médio na modalidade de EJA em um Campus do IF Goiano, evidenciando aspectos relevantes do 
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público de jovens e adultos e da prática docente para esse público. Sujeitos que tiveram negado o 

direito à educação e cuja diversidade apresenta inúmeros desafios para a docência: como lidar 

com a relação exclusão e direito à educação? Como trabalhar com a diversidade do público de 

EJA? A investigação fundamenta-se nos documentos que orientam a Educação de Jovens e 

Adultos: O Documento Base do Proeja e o Documento Nacional Preparatório a VI Conferência 

Internacional de Educação de Adultos, que traz o direito à educação e à diversidade como as 

questões irredutíveis da EJA e naqueles autores que colocam o acesso das novas gerações ao 

conhecimento científico, como o cerne da atividade docente. A investigação assinala as 

possibilidades de Proeja em um campus do Instituto Federal Goiano, evidenciando aspectos 

relevantes dos sujeitos da educação de jovens e adultos e do ensino para o público. 
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