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RESUMO 

 

Introdução: O presente trabalho tem por finalidade apresentar a pesquisa que foi 

realizada para traçar o perfil dos educandos da Educação Profissional Técnica Integrada 

de Nível Médio na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA) do Curso 

Técnico em Administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

RS – Campus Porto Alegre e buscar saber dele qual o curso que seria da vontade da 

maioria cursar. A escolha desse objeto de estudo está relacionada diretamente à 

participação das autoras como servidoras da instituição pesquisada e à percepção de que 

não havia sido realizado estudo que buscasse saber quem eram os educandos. Este 

desconhecimento trazia como consequência um tratamento equivocado por parte 

daqueles que atendiam este público. Também se percebeu, através das narrativas dos 

educandos que os cursos até então oferecidos não eram aqueles que os educandos 

gostariam de cursar, o que causava desânimo no grande grupo. Desenvolvimento: 

Conhecer o público a ser atendido é primordial para possibilitar as escolhas daquilo que 

irá impactar a vida dos sujeitos. Nesse sentido, Piaget esclarece: “Conhecer um objeto é 

agir sobre ele e transformá-lo, apreendendo os mecanismos dessa transformação 

vinculando com as ações transformadoras. [...] assimilar o real às estruturas de 

transformação[...].” (1970, p. 37) Porém, o PROEJA do IFRS Campus porto Alegre 

iniciou em 2005, como um curso subsequente em que os estudantes cursavam as 

disciplinas do ensino Médio e depois escolhiam um curso técnico para concluir a etapa. 

Em 2008, a modalidade passou a ser concomitante ao curso técnico de vendas como 

uma tentativa de formar uma turma apenas com educandos do PROEJA, mas a ideia não 

atingiu o objetivo de diminuir a evasão e a escolha do curso pode ter sido um dos 

fatores negativos, pois não teve a aceitação esperada nem pelos educandos e nem pelo 

mundo do trabalho, conforme pesquisa realizada em outro momento. Em 2013, o curso 

passou por outra readequação, porém a escolha para a área técnica, mais uma vez foi 

aleatória e, por consenso do colegiado, a habilitação escolhida foi a de Técnico em 

Administração, que atualmente está vigente. A metodologia utilizada foi a pesquisa 

quali-quantitativa desenvolvida através de um questionário misto de perguntas 

estruturadas e semiestruturadas. Dentre as perguntas que foram respondidas há duas 

principais: qual curso que os educandos efetivamente gostariam de cursar?; qual é a 
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expectativa na atual formação oferecida? Percebido o histórico de escolhas arbitrárias 

do POREJA – Campus Porto Alegre, e sem o conhecimento do público atendido, optou-

se por realizar uma pesquisa para conhecer os estudantes e suas aspirações. Embora não 

tenha sido alcançado o universo total dos educandos matriculados no curso (120 

estudantes), 87 educandos responderam à pesquisa, na qual foi utilizado o método 

quantitativo, com a aplicação de questionário com 15 perguntas, sendo 13 perguntas 

objetivas e 02 subjetivas. Neste trabalho mostraremos apenas as duas perguntas que 

foram realizadas no intuito de saber qual o curso que o educando gostaria que fosse 

oferecido no PROEJA e, também, qual é a expectativa na atual formação oferecida. As 

respostas para as perguntas que se referiam ao curso que gostariam que fosse oferecido 

no PROEJA, em sua maioria são aqueles oferecidos pelo campus Porto Alegre, na 

modalidade subsequente. O curso que mais citado foi o de Técnico em Enfermagem: 14 

dos entrevistados indicaram ser aquele que gostariam que fosse oferecido na 

modalidade PROEJA. Outros cursos que apareceram também são oferecidos nesse 

mesmo campus, sendo eles: Técnico em Segurança do Trabalho, indicados por 08 

entrevistados; seguido pelos cursos de Técnico em Informática e Técnico em 

Contabilidade, os quais foram apontados por 05 educandos. Os cursos Técnico em 

Administração e Técnico em Panificação foram informados por 02 educandos cada e 

Técnico em Biblioteconomia, Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Secretariado e 

Técnico em Transações Imobiliárias com apenas 01 cada. Os demais cursos apontados 

pelos entrevistados não são oferecidos pelo campus Porto Alegre, sendo eles: Farmácia 

desejado por 04 educandos; Nutrição, indicado por 03; Massoterapia e Gastronomia, 

citado por 02 dos entrevistados cada. Os seguintes cursos também foram informados: 

Arte e Decoração, Beleza, Culinária, Designer de Interiores, Designer de Modas, 

Elétrica, Eletrônica, Geoprocessamento, Laboratório, Mecânica, Moda, Música, 

Publicidade e Propaganda, Refrigeração, Recursos Humanos, Turismo, todos eles por 

01 dos entrevistados. Doze educandos não informaram o curso desejado. Este retorno 

pode ser interpretado como a necessidade de rever se efetivamente a decisão de oferecer 

um curso específico no PROEJA foi acertada. Percebeu-se que os educandos mostram 

ter vontade de fazer os oferecidos na modalidade subsequente. A outra pergunta do 

questionário proposta aos entrevistados foi: qual é a sua expectativa ao ter procurado o 

Curso Técnico em Administração? Para tanto, as respostas deixam claro que, acima de 

tudo, é de ter uma melhoria de vida, através da conquista de vaga no mundo do trabalho, 

bem como administrar melhor sua vida. Esse resultado fica mais evidente nas falas 

daqueles que estão desempregados, como o entrevistado nº 11, quando diz: “Além da 

colocação no mundo do trabalho, posição social, visibilidade intelectual, poder lidar 

com todos os públicos de diferentes classes, crescimento pessoal e concluir o curso”. 

Aquele que recebeu o número 42 salienta a necessidade de aprender não só as atividades 

profissionais, mas também as pessoais, com a seguinte declaração: “Tenho expectativa 

de aprender a administrar tanto minha vida profissional, quanto a pessoal, como já tenho 

experiência em gerenciamento de loja”. A capacitação através do curso em análise ficou 

evidente nas falas dos educandos 32, 56, 73 e 86, que, respectivamente afirmaram o 

seguinte: “Me tornar uma profissional capacitada para a área administrativa”; “A minha 

expectativa é concluir e dar continuidade na profissão de administração”; “Aprender 

bastante sobre administração para abrir meu próprio negócio”; “Concluir o ensino 

médio e me profissionalizar em Administração”. A análise das respostas foi realizada, 

utilizando a apresentação das características e conceitos sociais em que estão inseridos 

os educandos e que instigam o educador a refletir sobre o seu fazer pedagógico à luz das 
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ideias de Piaget, Freire e Gallo. Após essas escutas, busca-se em Freire o entendimento 

da necessidade da leitura do mundo do educando para que possa haver a possibilidade 

de ir além. O educador deixa claro que a curiosidade fundamental à inteligibilidade do 

mundo é histórica e se dá na história, se aperfeiçoa, muda qualitativamente, se faz 

metodicamente rigorosa. A curiosidade, assim metodicamente rigorizada, faz achados 

cada vez mais exatos. No fundo, o educador que respeita a leitura de mundo do 

educando reconhece a historicidade do saber, o caráter histórico da curiosidade, por isso 

mesmo, recusando a arrogância cientificista, assume a humildade crítica, própria da 

posição verdadeiramente científica. Como a educação é plena de intencionalidade 

política, os caminhos pelos quais se dará a formação dos indivíduos é que determinará, 

no futuro, a forma de organização desses sujeitos na sociedade da qual fazem parte. 

Tudo depende de que modelo de educação o Estado irá defender, visando à formação 

dos seus cidadãos. Nessa linha de compreensão Gallo afirma: [...] todos os indivíduos 

nascem com uma série de possibilidades e a educação ou será organizada de modo a 

fazer aflorar e atualizar tais potenciais ou então está preparada para selecionar quais 

dessas possibilidades devem ser atualizadas e quais devem ser extirpadas [...]. (2002, p. 

20). Nesse contexto, é necessário salientar a importância de a escola respeitar e 

valorizar o educando que volta a estudar. Esse reconhecimento aumenta a autoestima 

daquele que já fora excluído do processo de ensino, mas que ao retornar, demonstrou a 

vontade de dar continuidade aos seus estudos e que, portanto, tende a permanecer. 

Repetir o método de ensino utilizado pela escola que afastou este sujeito significa 

facilitar/induzir outra saída. Conhecer o perfil desse público, conforme busca esta 

pesquisa, é uma ferramenta facilitadora para entender quem é ele e repensar o fazer 

pedagógico da sala de aula. Os resultados deixaram evidente, após análise dos dados, o 

quão importante é para esses indivíduos retornarem à escola, pois buscam não só a 

aprendizagem prática, mas também a realização de outros sonhos, o que é uma tarefa 

nada fácil, mas que se torna possível através do oferecimento de uma educação integral 

em que o educando tenha não somente uma formação técnica, mas também humana, 

para que seja protagonista não só da sua própria melhoria de vida, mas também de um 

melhor resultado nas relações com seus pares durante o curso. Frente a essa realidade 

ficou explícito que aqueles que ingressam no PROEJA depositam muita esperança na 

melhoria de vida através do curso. Portanto, é importante ressaltar que o Curso Técnico 

em Administração oferecido foi uma decisão da própria instituição que apenas observou 

o recurso humano profissional de que dispunha sem que houvesse uma consulta inicial 

junto ao público alvo. Os cursos que mais foram citados como desejados pelos 

educandos do PROEJA são aqueles ofertados pelo referido campus, os quais são 

destinados aos educandos regulares. Portanto, esta é uma situação que precisa ser 

revista, se há efetivamente a possibilidade de estender os cursos existentes para a 

referida modalidade de ensino.  

 

Palavras-chave: PROEJA. Educação. Perfil discente. Habilitação técnica. 
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