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INTRODUÇÃO

Este trabalho representa a pesquisa de mestrado em

Educação e tem como objetivo 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 desistência ou

permanência dos educandos no Curso, a partir da escuta aos

sujeitos educandos e educadores.

OBJETIVO

Compreender a experiência do Curso Técnico em Serviços

de Condomínio – Proeja do IFMT Campus Várzea Grande, a

partir da escuta dos professores, revelando elementos que

contribuíram para a permanência/não permanência dos

educandos do Curso.

METODOLOGIA

Estudo de caso, numa abordagem quali e quantitativa e com

base nos objetivos, a pesquisa de carater exploratório e

explicativa, com aplicação de questionários e entrevistas aos

sujeitos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Trata-se de um Programa voltado para educação do

trabalhador para o mundo do trabalho, que deve considerar:

ser um educando trabalhador, que tem responsabilidades com

o próprio sustento e de familiares; no processo ensino

aprendizagem as especificidades destes sujeitos da

modalidade – desde a questão visual; considerar os ritmos e

níveis de aprendizagem diferenciados; a necessidade de

retomada dos conhecimentos; a baixa autoestima dos

educandos, entre outros aspectos –; a abertura ao diálogo e à

escuta aos alunos; a articulação dos conhecimentos técnico-

científicos com os cotidianos, dando sentido e significado aos

conhecimentos trabalhados. Porém, muito há que ser feito,

uma vez que inexiste um projeto educativo coerente com as

reais necessidades e atrelado à realidade dos sujeitos da EJA

no IFMT Campus Várzea Grande.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Ainda que haja diversos condicionantes – dimensões políticas,

socioeconômicas, culturais e educacionais, as quais convergem e

influenciam o sujeito a desistir dos estudos – que se interagem

para a elevação dos índices de “evasão”, pelo recorte que

fizemos, questionou-se: quais e como os elementos vivenciados

na experiência do Curso Técnico em Serviços de Condomínio –

Proeja do IFMT Campus Várzea Grande, contribuíram para a

permanência/não permanência dos educandos do Curso? No

sentido de dar respostas a tal questionamento, fez-se uma

discussão teórica quanto aos referenciais relativos à Educação

aos Jovens e Adultos (EJA), com enfoque nas iniciativas que

buscaram a integração da EJA com a Educação Profissional (EP),

com vistas à elevação da escolaridade do trabalhador para

melhor compreender a criação do Proeja enquanto política

pública educacional. E, assim, vislumbramos um diálogo mais

aproximado com o nosso objeto de estudo, no qual

contextualizamos os movimentos e embates produzidos com a

implementação do Proeja no país a partir do Decreto nº

5.478/2005, e, principalmente, no IFMT – Campus Várzea

Grande.

O afastamento temporário ou permanente dos educandos nos

cursos de Proeja ofertados nos campi do IFMT tem-se elevado e

devido a este motivo, muitos cursos acabaram sendo extintos e

consequentemente, muitos campi passaram a não mais ofertar a

modalidade, como é o caso específico do

curso investigado. Analisamos ainda a prática pedagógica,

formação de professores e documentos oficiais/legislações que

tratam da constituição e funcionamento do Proeja em âmbito

nacional e em Mato Grosso.

Os procedimentos de coleta de dados foram realizados com o

uso de revisão bibliográfica, questionário, entrevistas, análise

documental e observação em sala de aula. Elegeu-se como

metodologia o estudo de caso.

Os resultados da pesquisa evidenciaram algumas lacunas em

relação: à importância da gestão do IFMT em assumir o

Programa na instituição, de forma a propor diretrizes que

favoreçam a implantação, acompanhamento e avaliação dos

cursos ofertados nos campi; à oferta do Proeja no Campus

Várzea Grande, desde a escolha do curso, a elaboração do

Projeto Pedagógico de Curso, as práticas pedagógicas dos

professores, a falta de formação inicial e continuada dos

profissionais, também contribuíram para a situação final das

matrículas no Curso em 2017/2, com 28 alunos afastados e 9

alunos concluintes.


