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Resumo                                                                        

Este texto relata o grupo focal como técnica de coleta de dados na pesquisa qualitativa dentro 
do Projeto OBEDUC-CAPES nº 13.769. Esta pesquisa busca estabelecer diálogos entre a 
produção dos Programas de Pós-Graduação em educação da UFG, UFES, UnB e gestores e 
profissionais da escola básica envolvidos com as políticas e ações da EJA nas diferentes 
configurações de sua oferta, assumida pelas redes públicas nos sistemas municipais, estadual, 
distrital e federal e suas relações com o mundo do trabalho. O projeto tem como centralidade 
o fortalecimento, consolidação e aprofundamento das pesquisas no âmbito da EJA integrada à 
educação profissional, realizadas a partir da rede constituída pelo Edital nº 3/2006 Proeja 
Capes-Setec. O grupo focal, como técnica de pesquisa, utiliza sessões grupais de discussão, 
centralizando um tópico específico a ser debatido entre os participantes. A pesquisa focalizou 
a temática do PROEJA, desenvolvida com professores e coordenadores do IF Goiano. O 
grupo focal abrangeu quatro encontros em diferentes campi, planejado e avaliado 
conjuntamente. Ao final, foram realizadas a interpretação dos dados e a aproximação com os 
autores que subsidiaram o referencial teórico do estudo. Nas discussões, o grupo de 
pesquisadores destaca que o uso da técnica facilitou a abordagem da temática do Proeja, 
desconstruindo e reconstruindo conceitos na busca de respostas para as indagações dos 
pesquisadores.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação de Jovens e Adultos PROEJA, Grupo Focal  
 

 
I Introdução  
 
 

Na pesquisa em andamento intitulada: “Desafios da Educação de Jovens Adultos 

integrada à Educação Profissional: identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do 

trabalho e ambientes/mídias virtuais” que busca estabelecer diálogos entre a produção dos 

Programas de Pós-Graduação em educação da UFG, UFES, UnB e gestores e profissionais da 

escola básica envolvidos com as políticas e ações da EJA nas diferentes configurações de sua 

oferta, assumida pelas redes públicas nos sistemas municipais, estadual, distrital e federal e 
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suas relações com o mundo do trabalho. No delineamento dessa pesquisa de matriz 

metodológica qualitativa, foram utilizados como procedimentos para a base empírica: revisão 

bibliográfica, analise de documentos, questionários, entrevistas e grupo focal com os 

professores que atuam na Educação de Jovens e Adultos no câmpus Iporá.  

Neste relato, pretende-se apresentar a técnica de grupo focal como técnica adequada 

à coleta de dados em pesquisa qualitativa.  Trata-se de um tipo de entrevista em profundidade 

realizada em grupo. Estes são grupos de discussão que dialogam sobre um tema em particular, 

ao receberem estímulos apropriados para o debate. Essa técnica distingue-se por suas 

características próprias, principalmente pelo processo de interação grupal, que é uma 

resultante da procura de dados. Dentre as características gerais ressaltam-se o envolvimento 

dos participantes, as séries de reuniões, a heterogeneidade demográfica do grupo e a geração 

de dados e informações necessárias aos objetivos da investigação. (MARTINS, 2009, p.90).  

Este relato descreve a técnica do grupo focal utilizada na pesquisa com o Proeja no 

IF Goiano, enfocando suas possibilidades de contribuir para a coleta de dados em pesquisa 

qualitativa na temática do Programa da educação de jovens e adultos – EJA; e analisa as 

limitações e desafios na aplicação da técnica na investigação. As secções do grupo focal 

foram realizadas nos campus de Ceres, Urutaí, Iporá, Rio Verde e Morrinhos por diferentes 

pesquisadores.  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano - IF Goiano é fruto do 

reordenamento e expansão da Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica, iniciados 

em abril de 2005.  A implantação e a expansão dos Institutos Federais estão relacionadas ao 

conjunto de políticas em curso para a Educação Profissional e Tecnológica. Portanto, em 

2008, a Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro, instituiu a Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica, que resultou da integração e/ou transformação de instituições que 

compunham a Rede Federal de Educação Tecnológica. Por meio da referida Lei, foram 

criados trinta e oito IFs, com vários Campi espalhados por todo território nacional, atuando 

em cursos técnicos, preferencialmente na forma integrada com o Ensino Médio e Graduações, 

podendo, ainda, ofertar cursos de Pós-Graduação lato e stricto sensu, além de atuar na 

pesquisa e na extensão. 

O Programa de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na 

Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – visa oferecer oportunidades 

educacionais tanto a jovens e adultos que ainda não finalizaram o ensino fundamental, como 

àqueles que já o completaram, mas que não concluíram nem o ensino médio nem um curso 

que os habilite em uma profissão técnica de nível médio instituído pelo primeiro decreto, o 
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5478/2005, substituído pelo 5840/2006 aos dias atuais.  

O Instituto Federal Goiano, assim como as instituições federais de educação 

profissional e tecnológica (EPT), convocadas a implantar o PROEJA, atuavam historicamente 

no ensino médio integrado aos cursos técnicos aos alunos egressos do ensino fundamental. O 

IF Goiano assim, como a grande maioria dessas instituições não havia atuado na modalidade 

EJA, até o surgimento do PROEJA, aspectos ressaltado por Moura e Pinheiro (2009, p. 96) no 

estranhamento da proposta do PROEJA, a qual envolvia instituições que, na maioria dos 

casos, nunca haviam trabalhado com a EJA; mesmo as que já tinham trabalhado com essa 

modalidade de ensino, não o faziam na perspectiva do currículo integrado, soma ainda o 

despreparo dos professores para trabalhar com essa modalidade. Cabe ressaltar que na 

Portaria N.º 2080/2005, o governo federal institui um percentual mínimo obrigatório de vagas 

que deveriam ser ofertados nessa modalidade de educação. 

 

II O locus da realização do grupo focal 

 

A realização da técnica ocorreu nos quatro campi do IF Goiano, Ceres, Iporá, 

Morrinhos e Rio Verde, locais que oferece a modalidade Proeja e que se realiza a pesquisa. 

De acordo com o disposto na Lei, o Instituto Federal Goiano (IF Goiano) integrou os antigos 

Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs) de Rio Verde, Urutaí e sua respectiva 

Unidade de Ensino Descentralizada – UNED de Morrinhos, bem como a Escola Agrotécnica 

Federal de Ceres (EAFCE) – todos provenientes de antigas escolas agrícolas e uma Reitoria 

instalada em Goiânia, capital do Estado de Goiás.  Apresenta uma estrutura pluricurricular, 

multicampi e descentralizada que determina o território de abrangência das ações dos 

Institutos Federais.  

No ano de 2010 o IF Goiano inaugurou o Câmpus Iporá, localizado na região Oeste 

de Goiás, e em 2014, os campi de Posse, Campos Belos, Trindade e os pólos de Ipameri, 

Cristalina e Catalão.  E autarquia federal detentora de autonomia administrativa, patrimonial, 

financeira, didático-pedagógica e disciplinar, especializada na oferta de educação profissional 

e tecnológica nas diferentes modalidades de ensino, com base na conjugação de 

conhecimentos técnicos e tecnológicos com sua prática pedagógica, apresenta uma estrutura 

adequada à oferta da educação profissional e conta com professores qualificados para 

atendimento da demanda. Atende atualmente mais de sete mil alunos.  
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Quanto às áreas de atuação acadêmica, IF Goiano tem como finalidade ofertar ensino 

público, gratuito e de qualidade, pautando-se no princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão. Como instituições únicas e diferenciadas, o IF Goiano oferta uma 

diversidade de cursos, em diferentes modalidades e níveis de ensino: cursos de formação 

inicial e continuada, ensino técnico em geral, todos os tipos de Graduação (cursos de 

Tecnologia, Licenciatura e Bacharelado), bem como programas de Pós Graduação: 

especialização, mestrado e doutorado.    

Ele oferta cursos de qualificação profissional: cursos de formação inicial e 

continuada de trabalhadores. Cursos de qualificação profissional articulada ao ensino 

fundamental na modalidade de educação de jovens e adultos, incluindo oferta de educação no 

campo; cursos de qualificação profissional ou cursos técnicos articulados ao ensino médio na 

modalidade de educação de jovens e adultos; cursos técnicos integrados, subsequentes e 

concomitantes, articulados ao ensino médio regular, incluindo ofertas de educação no campo.  

A faixa etária dos educandos atendidos é de 15 a 55 anos, numa proporção 

equilibrada entre indivíduos do gênero masculino e feminino. Na educação profissional 

técnica de nível médio, o IF Goiano atua, preferencialmente, na forma integrada, atendendo 

também ao público de jovens e adultos, por meio do Programa Nacional de Integração da 

Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação Jovem e Adulto 

(Proeja).  

 

III O PROEJA como modalidade de ensino ofertado no IF Goiano 

 

Dentre os programas instituídos pelo Governo Federal por meio do Decreto nº. 

5.478, de 24 de junho de 2005, estava o Programa de Integração da Educação Profissional ao 

Ensino Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, que tinha como proposta 

promover educação para aqueles que não a tiveram na idade regular. Para Lima Filho (2010, 

p. 114), esse programa é uma iniciativa pioneira, que não encontra precedentes na história da 

educação brasileira. Para ele, seu pioneirismo está no conjunto composto pela integração da 

EJA com a educação profissional, na proposta do currículo integrado, com obrigatoriedade de 

oferta de vagas na Rede Federal de educação tecnológica.  

Esse Decreto, além de determinar que as Instituições Federais de Educação 

Profissional Tecnológica deveriam ofertar estes cursos, possibilitava a articulação apenas da 

educação profissional técnica de nível médio ao Ensino Médio. O Decreto nº 5.840/2006 

prevê especificamente para o PROEJA, as possibilidades de articulação considerando as 
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formas integradas e concomitantes, portanto, o Documento Base sinaliza para que se busque 

caracterizar a forma integrada, que se traduz por um currículo integrado. Por meio desse 

decreto o Programa passou por uma reestruturação que ampliou a sua abrangência e mudou 

sua denominação para Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a 

Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos- PROEJA (BRASIL, 

2006).  

A implantação do programa no IF Goiano ocorreu em meio a grandes perspectivas, 

possibilidades e desafios devido a inexperiências do trabalho com essa modalidade de ensino. 

Apesar do Decreto instituindo o Proeja na Rede federal ter sido publicado em junho de 2005, 

no IF Goiano, formado pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Rio Verde, Urutai, 

Uned Morrinhos e a Escola Agrotécnica de Ceres começam a ofertar do Proeja somente no 

ano de 2006. Sendo no CEFET Rio Verde, segundo semestre de 2006, em parceria com a 

Secretaria Estadual de educação; o CEFET/Urutai em junho de 2007 e na UNED Morrinhos 

em fevereiro de 2007.  

Todos esses campi se localizam em regiões que possui representatividade e 

desenvolve papel importante nas diversas regiões onde se encontram localizados. Desde 

então, muitos desafios têm surgido no sentido de enfrentar e contrapor a dualidade histórica 

presente no sistema educacional brasileiro. Por força de decreto, o público da Educação de 

Jovens e Adultos passou a fazer parte do quadro discente de algumas dessas instituições, 

como é o caso específico do IF Goiano de Urutaí.   

Com relação à experiência do Proeja no IF Goiano, algumas questões se apresentam, 

por exemplo, a dificuldade na formação das turmas, pois as vagas oferecidas, desde o início 

da implantação do programa em 2006, não foram preenchidas na sua totalidade e dentre os 

que entram, nem todos, permanecem e concluem o curso com êxito. Apresentam na sua 

totalidade, jovens adulto sendo esse público atendido, predominantemente de jovens, na faixa 

de 18 a 29 anos, numa proporção equilibrada entre indivíduos do gênero masculino e 

feminino. Estes e outros aspectos que o projeto de pesquisa do qual esse relato faz parte, 

pretende discutir uma vez que tem como centralidade o fortalecimento, consolidação e 

aprofundamento das pesquisas no âmbito da EJA integrada à educação profissional, realizadas 

a partir da rede constituída 
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IV O Grupo Focal como técnica de coleta de dados na pesquisa PROEJA 

 

Nesta pesquisa, de natureza qualitativa  a investigação compreendeu duas etapas para a coleta das 

informações. Baseou-se em grupo focal com análise temática para a coleta de dados, além de outras fontes, 

como a pesquisa documental e bibliográficas. A primeira caracterizou-se pela análise documental e pelo 

aproveitamento de dados coletados pela pesquisa do Projeto OBEDUC-CAPES nº 13.7691 , a segunda etapa 

compreendeu a realização de grupo focal com os professores e coordenação do curso nos campus Rio verde, 

Ceres Iporá e Morrinhos.  

Nos últimos anos a técnica de grupo focal aparece com freqüência nas pesquisas educacionais  por 

se constituir uma forma prática, fácil e rápida de se ter contato com os sujeitos que se quer investigar. Tem 

como objetivo a discussão de um tema especifico. O grupo focal é também chamado de entrevista focalizada 

de grupo, entrevista profunda em grupos e reuniões de grupo. O grupo focal, como técnica de pesquisa, 

utilizou sessões grupais de discussão, esse se constitui em tipo de entrevista em profundidade 

realizada em grupo, que privilegia a observação e o registro de experiência e reações dos participantes. 

Embora definido como entrevista, “o focus group pode ser visto como uma combinação da entrevista 

individual e da observação participante”(GIL, 2009, p.84).   

Gatti (2005) comenta que, desde os anos 1920, o grupo focal é empregado como técnica de 

pesquisa em marketing. Os registros apontam que a origem do  GF foi descrita e publicada no ano de 1926, 

em um trabalho de Bogartus, nas Ciências Sociais, como entrevistas grupais.  Posteriormente, utilizadas e 

descrita nas entrevistas grupais focalizadas realizadas pelo sociólogo Robert K. Merton para estudar o moral 

de soldados norte-americanos durante a segunda guerra mundial e para investigar o potencial de persuasão da 

propaganda de guerra para as tropas. (Merton: Kendal,1946).   E, em 1952, Thompson & Demerath 

estudaram sobre fatores que afetavam a produtividade de trabalhos em grupo. Somente a partir da década de 

1970 e 1980 que passou a ser utilizada pela academia e em pesquisas sem fins lucrativos como técnica de 

pesquisa em marketing tendo sido utilizados nos últimos anos. No início dos anos 1980, foi redescoberto e 

adaptado, como meio de pesquisa, à investigação científica nas ciências sociais e humanas.(GATTI, 2005). 

Nos últimos anos sua utilização como fonte de dados primários vem se intensificando em vários campos 

como educação, sociologia, ciência da saúde, comportamento organizacional(STEWART  et al.,2007 ). Na 

                                                        
1 Projeto OBEDUC-CAPES nº 13.769. “Desafios da Educação de Jovens Adultos integrada à Educação Profissional: 
identidades dos sujeitos, currículo integrado, mundo do trabalho e ambientes/mídias virtuais” 
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área de marketing, a mídia utiliza largamente a mesma técnica, valorizando-a pelas condições de baixo custo 

para sua operacionalização e pela rapidez em obter dados confiáveis e válidos 

A equipe de pesquisadores utilizou-se como instrumentos: a convocação intermediado por um 

membro de pesquisadores do próprio campus:, Guia Temático de questões centralizando temáticas do 

Proeja como: formação, currículo; dificuldades; alegrias/vitórias; relação do trabalho e a  continuidade do 

programa.  Além de um Guia de avaliação da cada sessão e preparação do ambiente.  A utilização desta 

técnica permitiu a obtenção de dados e informações qualitativas, fornecendo aos pesquisadores uma grande 

riqueza de informações qualitativas sobre o Proeja. O objetivo principal dos pesquisadores foi desvendar as 

percepções dos participantes sobre a temática do Proeja em discussão. 

 De acordo com Gil (2009): 
 
no decorrer da técnica os participantes interagem entre si num processo de discussão 
que é observado e registrado pelo moderador, que é alguém integrado ao grupo. 
Assim, ao final, obtêm-se informações não apenas acerca do que as pessoas pensam, 
mas também em relação ao que sentem e como agem. (GIL,2009, p.84)  

 

  Portanto, é uma técnica que favorece a troca entre participantes e pesquisador, a partir da 

discussão de uma temática definida, e por ser elaborada por varias pessoas, permite a interpretação de crenças, 

valores, conceitos, conflitos, confrontos e pontos de vista. Para além da coleta de dados o grupo focal se 

constitui foro que facilita expressão das características do grupo pesquisado. 

Os pesquisadores apontam  outras vantagens dos grupos focais, como a eficácia da técnica na 

obtenção de informações qualitativas, relativamente complexas, com um mínimo de interferência dos 

pesquisadores (RALLIS; ROSSMAN, 1998; MORGAN, 1997).   

Ressalta-se que GF como uma técnica de pesquisa que utiliza sessões grupais de discussão, 

centralizadas num tópico específico, que é debatido entre os participantes. Faz-se necessária uma série de 

requisitos que organizam os momentos grupais, conduzindo-os e os direcionando ao objetivo da pesquisa. A 

condução das sessões do GF requer um rígido planejamento, pois são muitas as decisões que necessitam ser 

tomadas (KRUGER, CASEY, 2009). 

Dentre essas decisões estão: Definição dos objetivos, composição do grupo, escolha do moderador 

e relator, roteiro da entrevista e definição do local, data e tempo de duração.   

Na aplicação da técnica, as seções duraram em torno de quatro horas, todas foram gravadas e 

aconteceram no espaço dos campi com dois ou mais pesquisadores, sendo um moderador e os outros 

relatores. Em cada seção a leitura coletiva assinatura do termo a elaboração foi realizada no inicio do 

encontro, sendo ele aprovado e assinado por todos professores presentes.  Esse cuidado ético fez com que o 

grupo percebesse a condução séria, sigilosa e de respeito entre as colaboradoras, nas discussões grupais. No 

sentido de assegurar confiança entre os professores e fortalecer o sentimento de empatia vivenciado no grupo, 
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o redator explicou sobre a pesquisa, a importância da colaboração de todos e também como se processaria a 

discussão. Solicitou ainda, autorização para gravar. Todos esses cuidados possibilitou o desenvolvimento da 

técnica e a colaboração dos professores. O Resultado ficou evidenciado nos relatos avaliativos dessa etapa 

compartilhada entre os pesquisadores no momento da avaliação. 

Neste projeto, o grupo de pesquisadores definiu previamente os temas que permeariam as 

discussões no grupo focal: Formação: é importante a formação para o Proeja? Por quê? O que você fez para a 

sua formação para atuar na EJA/PROEJA? A carga horária que destinou para a formação em EJA/PROEJA? 

; Currículo: como você avalia o currículo do PROEJA? Precisa ser alterado? Por quê? Para quê?  

Dificuldades do trabalho no Proeja: Quais são as dificuldades do trabalho no Proeja?  Quais são as 

alegrias/vitórias do trabalho com o Proeja? Relação do trabalho no IF Goiano com a atuação específica no 

Proeja. Continuidade do Programa - O Proeja deve continuar? Por quê?  .Foram convidados a participar todos 

os professores e coordenadores do Proeja, em cada unidade pesquisada. Esses participantes compartilham das 

mesmas características tais como nível de escolaridade, condição social, ou são todos envolvidos na 

modalidade Proeja.   

Em cada seção, em um total de quatro realizadas, o grupo focal foi dirigido por dois pesquisadores: 

um conversando e o outro registrando. Para tanto, foram utilizadas questões norteadoras para os debates, as 

quais fizeram parte, os temas identificados no planejamento da discussão, acima elencados. No sentido de 

para buscar opiniões, experiências, idéias, observações e outras informações. O pesquisador incentivou a 

participação de todos e conduziu a discussão de modo que esta se manteve dentro da temática previamente 

selecionada. O entrevistador grupal exerceu um papel mais diretivo no grupo, pois sua relação é, a rigor, 

diádica, ou seja, com cada membro. Ao contrário, o moderador de um grupo focai assume uma posição.  

Os pesquisadores relataram que no desenvolvimento de cada encontro, em cada campus, os 

professores apresentavam-se num clima de acolhimento e de receptividade, e consideram esse aspecto 

fundamental para a coleta dos dados. Evidenciou-se em todos os grupos discussões produtivas, gerando um 

volume considerável de informação. Os professores sentiram esse momento como espaço de 

compartilhamento das ideias e autoconhecimento de um assunto que era do interesse de todos envolvidos no 

grupo.  

 

V Conclusão  

 

Constatou-se que os grupos focais como uma técnica que os ajuda na investigação de crenças, 

valores, atitudes, opiniões e processos de influência grupal, bem como dá suporte para a geração de hipóteses, 

a construção teórica e a elaboração de instrumentos usada quando o foco de análise do pesquisador é o grupo. 

Porém, como alertam os pesquisadores que essa técnica ainda estão predominantemente apoiadas nas 
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experiências individuais dos pesquisadores e não em estudos sistemáticos que poderiam lançar luz para 

aqueles que tencionam desenvolver e conduzir grupos focais.  

É importante ressaltar, que a utilização dessa técnica com professores do Proeja, para a obtenção de 

dados, tornou-se fundamental a organização e o planejamento que contribuíram para obtenção de resultados 

efetivos na aplicação da técnica. Desta forma, os pesquisadores prepararam cuidadosamente cada etapa do 

desenvolvimento do trabalho e foram relevantes para a coleta de dados. Foram etapas importantes realização 

de reuniões com a equipe de pesquisadores na preparação da técnica, com discussão das questões 

norteadoras, o objeto e os objetivos da pesquisa e a forma de condução da reunião.   

Outra etapa importante foram os momentos de analise e discussão dos dados obtidos com o GF 

que foram ricos e após analisados com os propósitos considerados, foram incorporados ao conjunto de dados 

obtidos mediante outros procedimentos no sentido de confrontá-los ou complementá-los. Assim procedendo, 

os dados se tornaram mais robustos, já ampliou tanto o conjunto de fontes quanto os informantes.  

Conclui-se que fez importante se apropriar da temática Proeja; a preparação da equipe e do 

ambiente para atender as necessidades dos professores, permitindo assim, que os participantes tivessem sua 

atenção totalmente direcionada para foco da discussão.  

Nas discussões, o grupo de pesquisadores destacou como pontos positivos a condução ao 

pensamento crítico e ao processo de desalienação; e a possibilidade desta técnica desvelar significados 

singulares e a que se relacionam, sob o ponto de vista dos sujeitos pesquisados. Destaca-se que o grupo focal 

facilitou a abordagem da temática do Proeja, desconstruindo e reconstruindo conceitos e buscando novas 

respostas para as inquietações do grupo de professores. Ao final, foram realizadas a interpretação dos dados e 

a aproximação com os autores que subsidiaram o referencial teórico do estudo.  
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