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MATERIAL E MÉTODO:

Este trabalho representa a fase incial da pesquisa de mestrado em
Educação e tem como objetivo compreender e analisar a prática
pedagógica dos educadores do Curso Técnico em Serviços de
Condomínio - Proeja do IFMT Campus Várzea Grande, com vistas a
levantar os fatores que influenciam na desistência ou permanência
dos educandos no Curso, a partir da escuta aos sujeitos educandos e
educadores, à luz de referencial teórico da Educação de Jovens e
Adultos eEducaçãoProfissional, formaçãodeprofessores, currículo.
Coma criação do Proeja via Decreto nº 5.478, de 24 de junho de 2005,
em que o Governo Federal institui o Programa de Integração da
Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos - Proeja, a ser desenvolvido na Rede Federal de
Ensino em todo o Brasil, este passa a ser assumido posteriormente
pelos Institutos Federais, quando de sua criação no ano de 2008
através da Lei nº 11.892. Em 2015/1 é implantado no IFMT – campus
VárzeaGrande o Curso Técnico emServiços de Condomínio – Proeja
com a matrícula inicial de 30 alunos, contudo, o que se constata no
decorrer do curso é a desistência/evasão dos alunos e a consequente
suspensão daoferta de nova turmapara o período seguinte.

Diante disso, questiona-se em que medida a prática pedagógica dos
professores que atuam noCursoTécnico emServiços de Condomínio
- Proeja do IFMT Campus Várzea Grande contribui ou não para a
permanência dos educandosdoCurso?

Em termos metodológicos optamos pelo estudo de caso, numa
abordagem quali e quantitativa e com base nos objetivos, a pesquisa
será exploratória e explicativa, com aplicação de questionários e
entrevistasaos sujeitos.
Para a realização desta pesquisa recorreremos aos referenciais
teóricos que nos ajudarão a compreender a modalidade da Educação
de Jovens e Adultos-EJA, que segundo Arroyo (2005) “talvez a
característica marcante do movimento vivido na EJA seja a
diversidade de tentativas de configurar a sua especificidade”, além de
Beisegel (1974), Freire (2000; 2014; 2015), Paiva (2015) que nos
auxiliarão a compreender a diversidade do público da EJA e a a
perceber esses educandos enquanto sujeitos de direitos com
especificidades próprias.

Levando em consideração os sujeitos dessa pesquisa – educadores e
educandos, iniciamos um trabalho em conjunto – pedagoga e
assistente social do campus –, no sentido de identificar os motivos
pelo qual o educando do Curso Técnico em Serviços de Condomínio
do Proeja desiste ou permanece no curso. Cada um desses
profissionais tem como foco direcionar a pesquisa para a sua área de
atuação, ou seja, os motivos da desistência/permanência do

educando: para o assistente social, o foco é o educando, e o pedagogo
por sua vez, com o foco no educador. As primeiras ações resultaram
na elaboração de um projeto de formação continuada para/com os
educadores do Campus, o qual será desenvolvido no semestre
2016/2, que além de contemplar as temáticas que envolvem a EJA,
também contemplará categorias como: educação profissional, mundo
do trabalho, prática pedagógica, formação de professores, sujeitos da
EJA e currículo. Esse processo de formação está embasado na
premissa de considerar os educandos como sujeitos e na perspectiva
de uma prática educativa que contemple a educação ao longo da vida,
assumindo assim, a educaçãona perspectiva freireana.

Estudos sobre as causas da evasão/desistência/permanência dos
educandos nos cursos de Proeja apontam diversos motivos, como
dificuldades dos alunos em acompanhar os conteúdos, dificuldade de
conciliar estudo e trabalho, estrutura de curso e prática docente que
não atendem às especificidades dos sujeitos da EJA, dentre outros.
Neste estudo, o que se pretende é compreender em que medida a
prática pedagógica dos professores que atuam no Curso Técnico em
Serviços de Condomínio - Proeja do IFMT Campus Várzea Grande
contribui ou não para a permanência dos educandos do Curso, a partir
da escuta dos sujeitos. Com isso, acreditamos que este estudo
possibilitará um (re)pensar da proposta do Proeja no IFMT-Campus
VárzeaGrande.
Além disso, os resultados obtidos servirão como referência para
outras pesquisas e poderão auxiliar os Institutos Federais numa
prática pedagógica que contemple asespecificidades doProeja.
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