Marcus Vinicius Pinheiro Costa

A FIDELIZAÇÃO DOS ALUNOS NO PROEJA DO COLÉGIO PEDRO II:
avaliação nos cursos do Campus Realengo II

Dissertação apresentada ao Programa de PósGraduação da Fundação Cesgranrio, como requisito
para a obtenção do título de Mestre em Avaliação.

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ligia Gomes Elliot

Rio de Janeiro
2016

C837f

Costa, Marcus Vinicius Pinheiro.
A fidelização dos alunos no PROEJA do Colégio
Pedro II: avaliação nos cursos do Campus Realengo II
/ Marcus Vinicius Pinheiro Costa. - 2016.
69 f.; 30 cm.
Orientadora: Prof.ª Dr.ª Ligia Gomes Elliot.
Dissertação (Mestrado Profissional em Avaliação) Fundação Cesgranrio, Rio de Janeiro, 2016.
Bibliografia: f. 60-63.
1. Avaliação Educacional – Rio de Janeiro (RJ). 2.
Sistema de Ensino – Avaliação – Colégio Pedro II. I.
Elliot, Ligia Gomes. II. Título.
CDD 371.26

Ficha catalográfica elaborada por Anna Karla S. da Silva (CRB7/6298)

Autorizo, apenas para fins acadêmicos e científicos, a reprodução total ou parcial
desta dissertação.
_____________________________________
Assinatura

_____________________
Data

Dedico esse trabalho aos meus filhos, Vinicius
Dominni e João Gabriel, razão da minha vida e à
minha esposa Aline Pupato, escritora do meu
coração.

AGRADECIMENTOS
Agradeço à Prof.ª Dr.ª Ligia Gomes Elliot, Coordenadora Geral do Mestrado
Profissional em Avaliação, da Fundação Cesgranrio, e minha orientadora, pela
humildade, exigência e dedicação na construção deste estudo.
Agradeço à Prof.ª Dr.ª Lígia Silva Leite, pela participação na banca examinadora e
pelas valiosas e importantes contribuições.
Agradeço à Prof.ª Dr.ª Maria Claudia Dutra Lopes Barbosa, pela participação na
banca examinadora e pelas valiosas e importantes contribuições.
Agradeço aos funcionários Nilma Gonçalves Cavalcante e Valmir Marques de Paiva,
pelo pronto atendimento às minhas solicitações.
Agradeço aos funcionários da Fundação Cesgranrio pela atenção, cordialidade e
ajuda durante minha estada no curso.
Agradeço ao Diretor Geral do Campus Realengo II, Prof. Miguel Villardi, pela
amizade e auxílio no desenvolvimento desse estudo.
Agradeço às colegas Prof.ª Dr.ª Marcia Mofacto e Ms Sandra da Silva Viana pela
colaboração no desenvolvimento dos instrumentos deste estudo.
Agradeço ao colega Júlio Mesquita, Coordenador do PROEJA do Campus Realengo
II, que esteve me auxiliando no contato com as turmas.
Agradeço ao meu pai, Luiz Carlos de Decco Costa e a minha mãe, Maria de Fátima
Pinheiro Costa, pelo carinho e amor aos filhos e netos.
Um agradecimento caloroso aos meus colegas da turma de Mestrado de 2014 pela
paciência, pelas trocas de conhecimento e pelo carinho em todos os momentos que
passamos juntos.

RESUMO
O estudo teve como objetivo avaliar os motivos que garantem a permanência dos
alunos nos cursos do PROEJA do Colégio Pedro II, a partir das concepções dos
referidos educandos. Foi utilizada uma abordagem mista, para a realização deste
estudo, buscando medir até que ponto os objetivos previstos no Documento Base do
programa foram realmente alcançados, como também identificar em que medida
houve o atendimento das necessidades do aluno, considerando-se as práticas
pedagógicas e assistência a ele prestada. A construção do quadro de categorias e
indicadores levou em consideração a definição do objeto de estudo, a seleção do
referencial teórico e a experiência docente do autor junto a jovens e adultos, assim
como as questões avaliativas propostas. Para a realização da coleta de dados, o
autor considerou a complexidade e diversidade dos dados, optando por dois tipos de
instrumentos: o questionário e a lista de verificação. Após a validação dos mesmos
pelos especialistas, os instrumentos foram auto administrados pelos alunos da 2ª e
3ª séries dos cursos do PROEJA, com a supervisão do avaliador. Os dados
coletados foram organizados de acordo com a relevância dos itens, tendo sido seus
indicadores agrupados em tabelas e gráficos. A despeito de a avaliação indicar que
somente os objetivos do programa foram atendidos plenamente, os resultados
contemplaram o objetivo do estudo, por revelarem que a permanência dos alunos no
PROEJA está relacionada a uma formação acadêmica plena, de qualidade e
articulada com a formação profissional, independente das ações afirmativas
implementadas pelo Colégio Pedro II ou o Governo. As recomendações do estudo
enfatizam a importância de se adequar o atendimento dos serviços do programa às
categorias analisadas, bem como a manutenção do Programa.
Palavras-chave: PROEJA. Permanência. Avaliação de Programas. Educação.

ABSTRACT
The purpose of the study was to evaluate the reasons that ensure students
permanency in the National Program of Education for Adolescents and Adults named PROEJA - at Colégio Pedro II, based on the subjects opinions. The study
adopted a mixed approach, in order to measure which of the objectives set out in the
program’s baseline were actually achieved, and also to identify in what extent it met
the students’ needs, considering the pedagogical practices and assistance provided
for them. The construction of the categories and indicators chart took into account
the object of study’s definition, the theoretical framework selection and the author’s
teaching experience of both youth and adults, as well as evaluative questions. To
conduct data collection, the author considered the data’s complexity and diversity
and opted for two types of instruments: a questionnaire and a checklist. After the
specialist’s validation, both instruments were self-administered by the 2nd and 3rd
grades high school students under the evaluator’s supervision. The data were
organized by each items relevance and its indicators presented in charts and graphs.
Despite the results had indicated that only the program’s objectives were fully met,
they were considered satisfactory for the study’s purpose. The results revealed that
students’ permanency in the program is related to a high quality academic training in
addition to professional qualification, regardless of affirmative actions executed by
the
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recommendations stressed the importance of adapting program’s services targeting
unfulfilled categories, as well as of maintaining the Program.
Keywords: PROEJA. Permanency. Program Evaluation. Education.
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1 O COLÉGIO PEDRO II E A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
O Colégio Pedro II (CPII) é uma instituição com mais de 175 anos de
existência e que tem grande destaque na educação brasileira. Sendo referência para
políticas públicas no final do Império e início da República, foi considerado Colégio
Padrão do Brasil, pois as instituições privadas de ensino secundário (atual Ensino
Médio) para possuírem seus exames validados, deveriam ter seus programas de
ensino equiparados ao do Colégio Pedro II. A instituição foi a única a certificar seus
alunos com o grau de Bacharéis em Ciências e Letras, o que lhes garantiu vagas em
cadeiras do Ensino Superior (COLÉGIO PEDRO II, 2002).
Durante toda sua história, o Colégio passou por adequações e mudanças
visando atender às diretrizes curriculares, como no período da Lei nº 5.692 de 1971,
no qual se exigia a grade curricular articulada à formação profissionalizante. Porém,
respeitando suas características e por “não abdicar da cultura humanística de sua
origem, de não abrir mão da densidade e da profundidade na transmissão de
conhecimentos [...], de não se deixar levar por modismos educacionais” (COLÉGIO
PEDRO II, 2002, p. 13), o órgão máximo da instituição, a Congregação, elaborou um
parecer sobre a atitude equivocada da obrigatoriedade desse currículo nas escolas,
o que poderia resultar em uma educação de má qualidade, tanto propedêutica como
profissional. Com isso, o Ministério da Educação, à época, reconheceu a dificuldade
e tornou opcional o currículo articulado ao profissionalizante.
Atualmente a instituição foi equiparada aos Institutos Federais de Ensino (IF)
e, com isso, passou a contar com uma estrutura mais autônoma, mantendo, no
entanto, sua condição de único colégio com garantias constitucionais de
manutenção federal. Dispondo de 14 Campi, o CPII passou a adotar a modalidade
de educação de jovens e adultos no ano de 2006, tendo como curso inicial o de
Técnico em Montagem e Manutenção de Microcomputadores. A denominação foi
usada até 2007, quando houve a adequação da nomenclatura do referido curso para
Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, denominação adequada ao
Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. Além desse curso, desde 2010, o Colégio
oferece os cursos Técnicos em Administração e Manutenção Automotiva, sendo o
último em parceria com o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de
Janeiro – Campus Maria da Graça.
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A modalidade de educação de jovens e adultos adotada no Colégio Pedro II
não aconteceu a partir de demandas da instituição ou de um amplo debate com a
comunidade escolar. Foi, na verdade, uma exigência governamental, prevista no
Decreto nº 5.478 de junho de 2005, que em sua ementa traz a seguinte assertiva:
“Institui, no âmbito das instituições federais de educação tecnológica, o Programa de
Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na Modalidade de Educação
de Jovens e Adultos – PROEJA” (BRASIL, 2005). Na ocasião, o programa era uma
tentativa de oportunizar aos jovens e adultos, afastados dos bancos escolares, o
ingresso ao ensino público articulado a uma formação profissionalizante, somente no
Ensino Médio, e que ao término do curso o mesmo tivesse seu certificado de
formação profissional técnico.
Essa situação trouxe ao Colégio Pedro II um novo desafio: atender ao público
de adultos numa perspectiva inclusiva e profissional. Por mais que o Colégio tenha
experimentado, na década de 1970, um currículo profissionalizante, era a primeira
vez que se pensaria numa construção voltada àqueles que foram alijados de uma
formação escolar no período adequado. Trata-se de um aluno autônomo,
emancipado e que, ao mesmo tempo, apresenta dificuldade na apropriação de
conceitos e conteúdos clássicos. É um aluno mais ansioso, que deseja a aplicação
imediata do que está sendo ofertado como formação profissional, como também da
necessidade de resgatar sua autoestima. Assim sendo, entender essa realidade
requer uma metodologia diferenciada das aplicadas na Educação Básica.
Considerando-se o exposto anteriormente, deve ser ressaltado que os
currículos escolares são elaborados, objetivando contemplar as chamadas ciências
duras, as quais traduzem o mundo pelas regras e convenções idealizadas,
desconsiderando as transformações dos sujeitos e das ações sociais. Por se tratar o
Colégio Pedro II de uma instituição de ensino tradicional, mesmo com vocação
humanística, seu currículo é elaborado privilegiando os conteúdos clássicos,
especialmente, em razão da,

Predominância dessa abordagem formalista dos currículos, que se
situa numa tendência geral do pensamento dominante nas
sociedades ditas ocidentais: a da superioridade do saber teórico
sobre o prático, dos saberes dos experts sobre os saberes daqueles
que vivenciam as situações, do trabalho intelectual sobre o trabalho
manual. (OLIVEIRA, 2007, p. 92).
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Retornando-se ao PROEJA, ainda no ano de 2006, o Ministério da Educação
revogou o Decreto nº 5.478, por entender que este primeiro não deveria ficar restrito
somente ao Ensino Médio, e publicou o Decreto nº 5.840 (BRASIL, 2006), dando
mais abrangência a essa modalidade, passando a atender toda a Educação Básica
e Continuada. Desse modo, o programa é rebatizado, passando a se chamar
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos. Como o próprio Ministério da
Educação (BRASIL, 2007, p. 4) explicita,
As alterações trazidas pelo Decreto no 5.840 implicaram a construção
de novos documentos referenciais e a revisão do Documento Base já
em circulação. Assim, a presente edição do Documento Base, que
estabelece o referencial para oferta de cursos PROEJA em nível
médio – educação profissional técnica de nível médio e ensino médio
EJA, teve seu texto revisado à luz deste ato normativo.

A partir da consolidação do programa e diante dos documentos de referência,
o Colégio Pedro II adequou seu currículo a esta nova modalidade de ensino,
revisando o processo de ingresso e a distribuição da carga horária, para atender a
legislação educacional de, no mínimo, 2400 horas em três anos.

1.1 A REALIDADE DO ALUNO DO PROEJA
Com propósito de atender àqueles que não conseguiram terminar seus
estudos dentro do esperado no fator idade/série, esse programa tenta “garantir uma
educação de qualidade para todos, a partir das diretrizes de democratização do
acesso e garantia de permanência em todos os níveis de ensino” (BRASIL, 2007, p.
18). O que se observa nesse segmento, porém, são os vazios nos bancos escolares.
A dificuldade de se resolver uma questão histórica no Brasil sobre a eficiência
dos programas criados para atender à educação de jovens e adultos está não só na
concepção curricular, mas também no que se refere ao entendimento dessa
modalidade de ensino, não só por parte dos sujeitos da escola, mas, principalmente,
por parte dos gestores e professores. Como a própria legislação enfatiza,

Com maior razão, pode-se dizer que o preparo de um docente
voltado para a EJA deve incluir, além das exigências formativas para
todo e qualquer professor, aquelas relativas à complexidade
diferencial desta modalidade de ensino. Assim esse profissional do
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magistério deve estar preparado para interagir empaticamente com
esta parcela de estudantes e de estabelecer o exercício do diálogo.
Jamais um professor aligeirado ou motivado apenas pela boa
vontade ou por um voluntariado idealista e sim um docente que se
nutra do geral e também das especificidades que a habilitação como
formação sistemática requer. (BRASIL, 2000, p. 56).

Além da dificuldade de se promoverem condições objetivas, alternativas
viáveis e currículos adequados voltados para esse segmento, outra questão
importante diz respeito ao perfil desse aluno. Considerando-se uma política
historicamente voltada ao assistencialismo, suplência ou “que se volta para
atividades educativas compensatórias, ou seja, para a escolarização de pessoas
que não tiveram a oportunidade de acesso à escolarização regular prevista na
legislação” (OLIVEIRA, 2007, p. 86), o que se apresenta hoje é um grande número
de jovens adolescentes que abandonam a educação básica para estudarem nessa
modalidade de ensino.
Dados do Banco Interamericano de Desenvolvimento apontam que, no Brasil,
a “maior parte dos estudantes que abandonam o ensino médio não acredita que a
educação vai proporcionar melhor qualidade de vida” (DIAS, 2014). Essa descrença
na educação formal faz com que a idade nos programas de educação de jovens e
adultos, como o PROEJA, venha diminuindo.
Assim como a descrença acompanha as escolhas dos estudantes que
abandonam o Ensino Médio, essa mesma situação pode auxiliar no afastamento dos
alunos mais velhos, não conseguindo estes, pois, “acompanhar o ritmo dos mais
novos, acabam se sentindo constrangidos, ou mesmo por causa do comportamento
daqueles que são mais agitados ou têm menos interesse, e acabam evadindo”
(COSME, 2011, p. 40).
Para se realizar um trabalho pedagógico de inclusão e proporcionar uma
educação que preze pela formação completa, holística, emancipatória, há
necessidade de reconhecer a diversidade nessa modalidade. A esse respeito, Souza
e Cunha (2010, p. 3) esclarecem que,

Os alunos dessa modalidade de ensino que buscam a escola
pertencem a uma classe social, são pessoas com baixo poder
aquisitivo, que consomem, de modo geral, apenas o básico à sua
sobrevivência. [...] Na sala de aula de Educação de Jovens e Adultos
evidencia-se a timidez dos alunos, atitudes de irreverência e
transgressão. Esses alunos e alunas demonstram vergonha em
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perguntar ou em responder perguntas, nervosismo exagerado nas
situações de avaliação, ou então, mostram-se agitados e
indisciplinados.

Com várias dificuldades, esses alunos se esforçam para continuar a
frequentar os cursos dessa modalidade. A permanência nas aulas, por vezes, é
cercada de concessões realizadas na vida pessoal e profissional, como alterar a
rotina do trabalho doméstico, negociar a flexibilização do horário junto aos patrões,
deixar de atender aos pedidos familiares, dentre outros.
No texto do Documento Base do Ministério da Educação (BRASIL, 2007, p.
30) o que se observa é a preocupação com a frequência e a manutenção do aluno.
Assim, um princípio dessa política — a inclusão — precisa ser
compreendido não apenas pelo acesso dos ausentes do direito à
escola, mas questionando também as formas como essa inclusão
tem sido feita, muitas vezes promovendo e produzindo exclusões
dentro do sistema, quando não assegura a permanência e o sucesso
dos alunos nas unidades escolares.

As pesquisas e avaliações sobre a Educação de Jovens e Adultos e o
PROEJA dizem respeito aos dados sobre os alunos evadidos. Encontra-se, também,
uma diversificada bibliografia sobre as causas dessa evasão, como na dissertação
de Moreira (2012), sobre a evasão nos cursos do PROEJA na Rede Federal de
Ensino no estado de Minas Gerais. Após pesquisa com os alunos evadidos e análise
criteriosa dos dados, a autora apresenta nas suas considerações finais, os fatores
mais relevantes:
“dificuldade de conciliar o horário de estudo e trabalho” (66%),
“necessidade de trabalhar” (64,4%), “a escola era distante da casa
e/ou do trabalho” (63,6%), “dificuldades financeiras para realizar o
curso” (54,7%), “falta de motivação para continuar os estudos”
(50,8%), “cuidado dos filhos e/ou da casa” (50%), “problemas
familiares” (50%), “problemas de saúde” (36,7%), “dificuldades para
acompanhar as matérias” (37,1%), “dificuldades com os
procedimentos de avaliação do curso” (32,3%), “falta de interesse,
afinidade ou gosto pela área profissional” (35,2%), “não considerava
o curso atrativo” (34%), “insatisfação com o curso” (33,9%), “falta de
assistência financeira” (47,6%), “falta de flexibilidade nos horários
para cursar as matérias” (45,9%), “excesso de matérias no curso”
(32,3%) e “professores muito exigentes” (30,9%). (MOREIRA, 2012,
p. 92).
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Se por um lado os dados sobre a evasão são relevantes para o controle do
investimento público e a verificação de sua aplicabilidade, por outro, não são
suficientes para avaliar a relevância para aqueles que continuam seus estudos,
mesmo diante das adversidades apontadas para ocorrer à evasão.

1.2 OBJETIVO DO ESTUDO E JUSTIFICATIVA
Essa dicotomia entre o objetivo do PROEJA, que é a inclusão desse jovem e
adulto na educação básica articulada à educação profissional, e os estudos sobre as
causas da evasão, acabam por mascarar o que realmente está sendo realizado
dentro das instituições de ensino.

Assim, refletir sobre o PROEJA implica investigar, entre outros
aspectos, as reais necessidades de aprendizagem desses alunos;
como constroem o conhecimento; como articulam os conhecimentos
prévios àqueles veiculados pela formalidade escolar; e o papel do
professor de EJA - todos de fundamental importância na organização
do trabalho pedagógico. Dessa forma, um projeto de educação
escolar de adultos necessita de uma proposta político-pedagógica
específica, clara e bem definida para que possa atender efetivamente
às necessidades de todos os envolvidos. (MOURA, 2005, p. 4).

Diante desse quadro, surge a necessidade de mudar o paradigma e procurar
avaliar não mais as condições que fizeram com que os jovens e adultos evadissem
dos bancos escolares, mas avaliar o que mantém os demais, mesmo diante de
todas as adversidades, lembrando que,

Quando esse jovem retorna à escola, oferece uma nova chance de
ser visto pelo sistema educacional, fato expresso, inclusive, nos
diversos dados estatísticos. Ele aposta, de novo, na possibilidade de
mudança e, para tanto, é preciso ter boas razões para isso. Como
levar esses jovens a acreditar em um investimento educacional se,
mais uma vez, os indicadores que garantem a legitimidade e a
respeitabilidade de uma ação não são considerados? Ao invés de
fortalecer o estímulo a um retorno, que possibilitaria uma trajetória
mais bem-sucedida, subtraem-se as condições que seriam
indispensáveis para a edificação de um novo projeto. (ANDRADE,
2004, p. 105).

Considerando fidelização como a satisfação do cliente e sua relação
duradoura com a instituição, pensa-se o aluno fidelizado ao Colégio aquele que
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possui uma frequência mínima de 75% no ano letivo e que tenha cursado mais de
um ano, com demonstração clara de interesse em dar continuidade aos estudos. Ou
seja, um aluno potencialmente fiel ao curso.
Por essa razão, o objetivo desse estudo é avaliar os motivos que resultam na
permanência dos alunos nos cursos do PROEJA do Colégio Pedro II.

1.3 QUESTÕES AVALIATIVAS
Partindo-se do propósito de ordenar o estudo, direcionando de forma
adequada e técnica a avaliação, sabendo que o “interesse do avaliador e do
pesquisador em um determinado objeto ou fenômeno desencadeia uma série de
intervenções e atividades sistemáticas que demandam acompanhamento, mediação
e julgamento” (ELLIOT, 2012, p. 12), foram elaboradas três questões avaliativas com
o foco no objetivo.
1) Até que ponto os objetivos do programa contribuem para a permanência
dos alunos no PROEJA?
2) Em que medida os recursos de assistência ao educando favorecem a
permanência dos alunos no PROEJA?
3) Em que medida a prática pedagógica contribui para a manutenção dos
alunos no PROEJA?
Tomando como proposta do estudo e orientado pelas questões avaliativas,
pretende-se julgar se os objetivos previstos no Documento Base do Proeja estão
apresentando resultados esperados, principalmente no que se refere a “uma política
educacional para proporcionar o acesso do público de EJA ao ensino médio
integrado à educação profissional técnica de nível médio” (BRASIL, 2007, p. 26).
A permanência dos alunos nessa modalidade de ensino ainda é uma
condição a ser estudada, pois pouco se sabe sobre a relevância no aproveitamento
daqueles que ainda persistem em continuar no programa. Apesar da articulação com
a educação profissional,

Os sujeitos alunos deste processo não terão garantia de emprego ou
melhoria material de vida, mas abrirão possibilidades de alcançar
esses objetivos, além de se enriquecerem com outras referências
culturais, sociais, históricas, laborais, ou seja, terão a possibilidade
de ler o mundo, no sentido freireano, estando no mundo e o
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compreendendo de forma diferente da anterior ao processo
formativo. (BRASIL, 2007, p. 29).

A despeito de uma política voltada à universalização do Ensino Médio, a partir
da ampliação do direito à Educação Básica, o que se observa é que não é garantida
a permanência dos estudantes na escola, muito menos uma formação completa e
autônoma do educando. Diante desse cenário, o desafio político e pedagógico está
na consolidação do PROEJA como uma modalidade de educação inclusiva e
democrática.
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2 OS CURSOS DO PROEJA NO COLÉGIO PEDRO II
O presente capítulo tem não só o propósito de ampliar a compreensão sobre
a importância do PROEJA como política pública, buscando descrever como ocorreu
sua implementação no Colégio Pedro II, mas também pretende fazer uma breve
descrição das ações realizadas pelo Colégio Pedro II, na tentativa de aumentar a
permanência dos jovens e adultos que ingressaram nos cursos ofertados nessa
modalidade de ensino.

2.1 A RELAÇÃO DO COLÉGIO COM A LEGISLAÇÃO
A partir da publicação do Decreto nº 5.840 de julho de 2006, revogando o
Decreto nº 5.478, que além de alterar a abrangência da educação de jovens e
adultos em âmbito nacional, passa a considerar o Colégio Pedro II pertencente à
rede de Instituições Federais de Educação Profissional, a instituição passa a
oferecer os cursos do PROEJA, encontrando as seguintes afirmativas no referido
documento (BRASIL, 2006).

Art. 2o As instituições federais de educação profissional deverão
implantar cursos e programas regulares do PROEJA até o ano de
2007.
§ 1o As instituições referidas no caput disponibilizarão ao PROEJA,
em 2006, no mínimo dez por cento do total das vagas de ingresso da
instituição, tomando como referência o quantitativo de matrículas do
ano anterior, ampliando essa oferta a partir do ano de 2007.
(BRASIL, 2006).

Juntamente com a proposta de universalização da Educação Básica, o final
da Década da Educação, iniciada com a publicação da Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) nº 9.394 (BRASIL, 1996), e a expansão do Colégio Pedro II, o PROEJA
passou a ser oferecido inicialmente em duas Unidades1 Engenho Novo II e Realengo
e, no início de 2007, nas Unidades Tijuca II e Centro.
A implantação dessa modalidade sofreu grande resistência da comunidade
acadêmica interna. A comunidade questionava a inclusão do CPII na rede federal de
educação profissional, levando a crer que este perderia sua identidade, ao adotar
uma modalidade articulada com a formação profissional e voltada à educação de

1 Após o ano de 2012, as Unidades Escolares passam a ser designadas como Campus.
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jovens e adultos. O próprio Projeto Político Pedagógico, porém, publicado em 2002,
salienta que, nas Unidades de São Cristóvão III e Engenho Novo II, existe o curso
Técnico na área de Informática no noturno, e que mesmo diante das mudanças, esta
instituição escolar

Caracterizou-se por ter sempre proporcionado ensino humanístico,
sem prejuízo das disciplinas científicas. Seu corpo docente, integrado
por professores renomados [...] esteve sempre em consonância com
as melhores ideias produzidas no âmbito da Educação sem, contudo,
se deixar influenciar por mudanças precoces que viessem a
prejudicar a qualidade do ensino. (COLÉGIO PEDRO II, 2002, p. 20).

Buscando alcançar metas de eficiência no processo educacional de uma
escola pública e gratuita de qualidade, diante da obrigatoriedade de oferecer um
curso para jovens e adultos, articulado com uma formação profissional, acrescido ao
fato de possuir experiência com o curso técnico em informática, o Colégio Pedro II
optou por adaptar esse currículo para as turmas de PROEJA.
O curso foi intitulado, inicialmente, como Técnico em Montagem e
Manutenção de Micro, tendo a mesma carga horária dos cursos regulares, acrescido
de 150 horas de estágio curricular obrigatório. A partir da publicação do Catálogo
Nacional de Cursos Técnicos, em 2008, o curso precisou ser adequado aos novos
parâmetros legais, fazendo parte do Eixo Tecnológico Informação e Comunicação,
passando a ser denominado Técnico em Manutenção e Suporte em Informática. Na
apresentação do catálogo, observa-se a preocupação com a formação integral do
indivíduo, com a “expansão da rede federal, o fomento à articulação entre educação
científica e educação profissional, por meio do ensino médio integrado ou do
PROEJA” (BRASIL, 2008, p. 5) e sua importância na construção de cursos técnicos
articulados com a realidade do mercado de trabalho. Desta forma,

A equação que buscamos solucionar envolve o fortalecimento da
identidade dos cursos técnicos, sua sintonia com as vocações e
peculiaridades regionais e a necessidade de ampliação de sua
visibilidade. A combinação desses fatores objetiva ampliar sua oferta
e propiciar, aos estudantes, um guia de escolha profissional e, ao
setor produtivo, maior clareza entre oferta educativa e sua relação
com os postos de trabalho. (BRASIL, 2008, p. 5).
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Diferente dos cursos de suplência que atendiam aos alunos com defasagem
idade/série, numa proposta aligeirada de estudos, voltada somente para o
instrucional, sem o compromisso com uma educação completa e emancipatória,
evidentes em políticas de educação brasileira em anos anteriores, o PROEJA se
torna uma modalidade de ensino. Com isso, para que o aluno conclua o curso e
receba seu certificado, é necessário ter frequência mínima de 75% em cada ano de
estudo, conforme previsto na LDB nº 9.394 de 1996, e ter aproveitamento
satisfatório nos três anos, a partir de parâmetros dos Projetos Políticos e
Pedagógicos de cada instituição, além de realizar estágio na área de formação
referente ao curso técnico escolhido (BRASIL, 1996).
Considerando-se que o Documento Base preconiza a “formação humana, no
seu sentido lato, com acesso ao universo de saberes e conhecimentos científicos e
tecnológicos produzidos historicamente pela humanidade” (BRASIL, 2007, p. 13), o
programa do curso, mesmo diante da articulação com a formação profissional,
manteve a mesma grade utilizada tradicionalmente pelo Colégio.
Entre os anos de 2006 a 2009, a estrutura do currículo era semestral,
permitindo a entrada de alunos duas vezes por ano. A grade curricular, adaptada
dos cursos de Ensino Médio regulares, tinha o diferencial no processo de avaliação
de desempenho, que articulava as disciplinas em áreas de conhecimento, permitindo
que a média final para o aluno ser aprovado fosse fruto de um trabalho
interdisciplinar. Porém, mesmo com uma proposta inovadora de grade curricular e de
um processo de avaliação interdisciplinar, o pensamento conservador vigente na
instituição se manteve e, após fóruns de debates internos com a presença de
docentes de diversas áreas de conhecimento do Colégio Pedro II, deliberou-se que
seria melhor mudar a grade curricular para o regime seriado e o processo de
seleção passar a ser anual. Não houve nenhum tipo de estudo ou avaliação para
ocorrer essa mudança, foi apenas uma posição baseada em procedimentos
administrativos.
Apesar dessa decisão, o Colégio Pedro II manteve as concepções do
Documento Base,

Cujo objetivo da formação está fundamentado na integração de
trabalho, ciência, técnica, tecnologia, humanismo e cultura geral,
pode contribuir para o enriquecimento científico, cultural, político e
profissional das populações, pela indissociabilidade dessas

22

dimensões no mundo real. Ademais, essas dimensões estão
estreitamente vinculadas às condições necessárias ao efetivo
exercício da cidadania. (BRASIL, 2007, p. 35).

A partir do ano de 2010, além das alterações na grade e na avaliação, foi
implantado o curso Técnico em Administração, do eixo tecnológico Gestão e
Negócios, e o Técnico em Manutenção Automotiva, do eixo tecnológico Controle e
Processos Industriais (curso que foi encerrado em 2014). Diferente do que ocorrera
com o curso Técnico em Informática, esses cursos foram criados dentro das
especificações do Catálogo Nacional de Cursos Técnicos e com grade curricular
seriada.
Também no ano de 2010, o Ministério da Educação publicou a Resolução nº 3
(BRASIL, 2010) que alterava a idade mínima de ingresso dos jovens nos cursos da
modalidade de Educação de Jovens e Adultos, passando dos 17 anos para 18 anos
completos no ato da matrícula para os cursos do Ensino Médio.
No Campus Realengo II, as turmas foram formadas, inicialmente, a partir do
processo de seleção simplificado e em parceria com a Nona Brigada do Exército,
tornando possível, assim, a abertura de três turmas com 30 alunos cada, iniciadas
em setembro de 2006.
Após o ano de 2007, a parceria com a Brigada do Exército foi extinta e os
alunos passaram a ingressar nos cursos por um processo de seleção realizado por
meio de teste classificatório. O teste continha 10 questões objetivas de cada uma
das áreas de Língua Portuguesa e Matemática, além de uma redação com tema
livre, não havendo nota mínima de corte e diferente de zero para estar aprovado.
Com o passar dos anos, o número de questões diminuiu para cinco em cada área, e
mesmo com tentativas de retirada da redação no processo, ainda permanece nos
editais desde 2012.
A ordem de preenchimento das vagas é realizada pela pontuação no teste e,
caso o número de candidatos ultrapasse o de vagas, o primeiro critério de
desempate é a faixa etária, considerado selecionado o candidato de maior idade.
Mantendo sempre a preocupação no que “diz respeito ao papel e
compromisso que entidades públicas integrantes dos sistemas educacionais têm
com a inclusão da população em suas ofertas educacionais” (BRASIL, 2007, p. 37),
o CPII manteve permanente debate sobre as formas de acesso e divulgação nos
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fóruns internos, com participação ativa de docentes e demais membros da
comunidade escolar.
Desde o ano de 2010, o Colégio oferece os cursos de Técnico em
Manutenção e Suporte em Informática e Técnico em Administração nos campi
Engenho Novo II, Tijuca II, Centro e Realengo II. Esses cursos têm carga horária
total de 2400 horas incluídas a carga mínima necessária a cada formação
profissionalizante, divididos ao longo de três anos, além de 150 horas de estágio
curricular obrigatório, que deve ser realizado até dois anos após o término dos
cursos. Todos os Campi estão equipados com laboratórios para atendimento às
especificidades dos cursos e acervo bibliográfico adequado.
O Campus Realengo II é a unidade com o maior número de alunos cursando
essa modalidade de ensino, com 240 matrículas efetivadas no início de 2014.
Apenas 160 alunos, no entanto, frequentam regularmente, com destaque ao
quantitativo nas turmas de segunda e terceira séries, que possuem uma frequência
constante desde o início do ano.

2.2 AS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA ADOTADAS
Apesar de a infraestrutura estar em consonância com as necessidades dos
cursos, existia a necessidade de se garantir a chegada e a permanência desse
aluno nos bancos escolares, que, em muitos casos, estão desempregados e não
possuem nenhum tipo de suporte para retornar e se manter nos estudos. Assim,
mesmo diante da falta de uma política clara de assistência ao educando no início do
programa, o CPII adotou algumas medidas para auxiliar os alunos em situação de
vulnerabilidade socioeconômica.
A primeira medida foi a aprovação, em 2008, da Portaria nº 1.408 (COLEGIO
PEDRO II, 2008) que regulamentava a concessão e aplicação de bolsa de
Assistência Estudantil, e que assim se pronuncia:

Art. 2º. A Assistência Estudantil de Fomento ao Estudo para alunos
do PROEJA do Colégio Pedro II dar-se-á por meio da concessão de
uma bolsa a título de auxílio financeiro e que tem por objetivo
contribuir para a permanência do estudante no Colégio Pedro II, para
a melhoria do seu desempenho acadêmico e a para manutenção de
seus estudos, visando o custeio complementar de despesas com
transporte, alimentação e aquisição de material didático. (COLÉGIO
PEDRO II, 2008, p. 1).
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Esse auxílio mensal, no valor de 100 reais, continua sendo realizado até a
presente data, sendo proveniente da destinação de recursos financeiros da
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da Educação
(SETEC/MEC) e destinado somente aos alunos devidamente matriculados, que
apresentem frequência regular, ou seja, acima dos 75% previstos em lei.
Os alunos matriculados na Educação Básica, exatamente como aqueles do
município do Rio de Janeiro, têm direito ao transporte público, por meio do Riocard
(para os ônibus) ou Passe Livre (SuperVia e MetrôRio). Esse benefício pôde ser
estendido aos alunos do PROEJA, por ser uma modalidade integrada à educação
básica. Devido à demora no cadastro e na distribuição desse benefício e por se
tratar de uma concessão municipal, alguns alunos encontram dificuldades em se
deslocar para o Colégio, perdendo muitas aulas, no início de cada ano letivo.
Com a publicação da Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009 (BRASIL, 2009),
a oferta de alimentação nas escolas deixa de ser somente para os alunos do ensino
fundamental e passa a atender toda educação básica. Com isso, os alunos
matriculados no PROEJA passaram a receber do Colégio a refeição noturna, jantar,
permitindo que o auxílio financeiro de 100 reais pudesse ser usado para outros fins.
Quanto ao material didático utilizado nas disciplinas específicas, esse foi
elaborado pelas equipes de professores e aprovado pelos coordenadores dos
cursos, com o aval da Pró-Reitoria de Ensino. O material foi reproduzido pela gráfica
do Colégio e distribuído entre os Campi, de forma gratuita e sem a necessidade de
devolução, como no caso dos livros didáticos do Programa Nacional do Livro
Didático (PNLD). A afirmativa descrita, exprime que:

Art. 1º Prover as escolas públicas de ensino fundamental e médio
com livros didáticos e acervos de obras literárias, obras
complementares e dicionários, no âmbito do Programa Nacional do
Livro Didático (PNLD).
§ 2º As escolas do ensino médio serão beneficiadas com:
I - livros didáticos, seriados e reutilizáveis, para 1º ao 3º ano,
abrangendo os componentes curriculares de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Biologia, Química e Física;
§ 5º Para o atendimento de objetivos, segmentos, modalidades ou
públicos específicos, poderão ser constituídos programas derivados
do PNLD, por meio de Resoluções próprias, com normas e
condições adequadas a tais situações. (BRASIL, 2012).
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Mesmo com adesão do Colégio Pedro II ao PNLD, somente com a publicação
da Resolução/CD/FNDE nº 22, que o programa começou a prover livros para a
modalidade de educação de jovens e adultos do Ensino Médio, por se entender que,

CONSIDERANDO a necessidade de adequação dos materiais
destinados a estudantes e educadores do ensino médio na
modalidade de Educação de Jovens e Adultos (EJA) para melhorar a
qualidade do ensino nesse segmento, resolve ad referendum:
Art. 2º Fica alterado o § 4º do art. 1º da Resolução nº 51, de 16 de
setembro de 2009, que passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1º ...
§ 4º As escolas públicas que ofereçam o ensino médio na
modalidade de EJA serão beneficiadas com livros didáticos
abrangendo os componentes curriculares de Língua Portuguesa,
Matemática, História, Geografia, Arte, Biologia, Química, Física,
Língua Estrangeira Moderna (Inglês e Espanhol), Filosofia e
Sociologia. (NR)"
Parágrafo único. Fica ampliado para o ensino médio na modalidade
de EJA o atendimento referido nos arts. 2º, caput, 3º, inciso III, e 5º,
caput, da Resolução nº 51, de 2009. (BRASIL, 2013).

Os livros utilizados pelos alunos do PROEJA, até 2014, eram compartilhados
via biblioteca do campus e algumas disciplinas utilizavam apostilas, como no caso
de Química e Filosofia.
Pensando na necessidade de pertencimento desse aluno ao Colégio Pedro II
e da criação de uma identidade própria, a Portaria nº 924 de 30 de junho de 2011,
que estabelece as normas e procedimentos discentes, define o tipo de uniforme a
ser adotado no PROEJA, determinando que:

Art. 2º O uso do uniforme escolar completo é obrigatório para os
alunos de todos os cursos ministrados pelo Colégio Pedro II e em
todos os turnos de funcionamento da Unidade Escolar, conforme
modelo oficial, e deve obedecer às orientações abaixo discriminadas:
§ 5º Os alunos do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos/ PROEJA deverão
portar jaleco na cor azul ou camisa do tipo polo, com emblema da
Instituição, conforme modelo oficial. (COLÉGIO PEDRO II, 2011).

Apesar de o Documento Base alertar para que o auxílio à permanência na
instituição seja um dos itens financiáveis (BRASIL, 2007, p. 50), o CPII ainda
considera que a responsabilidade pela aquisição do uniforme seja dos alunos.
Quanto a alguns materiais específicos de uso do aluno, principalmente no curso
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Técnico em Manutenção e Suporte em Informática, estes, da mesma maneira,
devam ser tomados como de responsabilidade do aluno.

2.3 DOCENTE E SUAS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS
Não se pode deixar de considerar que esse aluno, da modalidade de
educação de jovens e adultos, se afastou precocemente dos bancos escolares, seja
por necessidade de ingressar no mundo do trabalho, seja por questões
socioculturais. Seu retorno à escola é guiado por um forte desejo de mudança na
vida, vontade de superação e de aprender.
Considerar que apenas há dificuldade de adaptação por parte desse aluno,
que ao mesmo tempo em que retorna aos bancos escolares, também é recémchegado, é desconsiderar a complexidade do binômio de ensino/aprendizagem. Em
um processo dialético, no qual o sujeito aprendente também é dono de um saber
constituído de mundo, tal fato requer reflexão sobre os métodos de ensino mais
adequados a essa modalidade. Assim sendo, Freire (2001, p. 77) afirma que,

Nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere
ou, mais do que isso, implica a nossa habilidade de apreender a
substantividade do objeto aprendido. [...] É precisamente por causa
dessa habilidade de apreender a substantividade do objeto que nos é
possível reconstruir um mal aprendizado, o em que o aprendiz foi
puro paciente da transferência do conhecimento feita pelo educador.

É diante desse aluno, fruto de um mal aprendizado (FREIRE, 2001), inseguro,
temeroso e ansioso para (re)conquistar seu lugar na sociedade, que o docente
deverá tecer os saberes formais, acadêmicos, aos saberes das práticas sociais
trazidas por eles.
Nesse cenário, os professores do Colégio Pedro II, habituados com uma
construção clássica do currículo, tiveram que repensar sua ação pedagógica e
buscar novas formas de abordagem. Como tão bem colocaram Ferreira e Paiva
(2011, p. 182), quando afirmaram que,

A constatação, por parte de muitos profissionais, de que as
metodologias utilizadas com crianças e adolescentes não geram os
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mesmos resultados com educandos jovens e adultos, é um passo
importante na verificação do caráter especifico dessa modalidade.

Tanto se percebeu a veracidade a afirmativa acima descrita, que o primeiro
conflito ocorreu na construção inicial do curso, por módulos. Como reorganizar o
currículo escolar anual de três anos, com três períodos de avaliação (certificações),
em seis módulos semestrais? Como realizar as avaliações?
Outra complicação se deu na distribuição das cargas horárias das disciplinas,
agora articuladas com a formação profissional. Como identificar os conteúdos
relevantes a cada curso? Que pontos nodais (tópicos importantes) deverão ser
considerados em cada módulo?
Esses questionamentos, vinculados ainda à grande resistência em relação à
implantação dessa modalidade no Colégio, fez com que, no início do PROEJA, o
quadro de professores fosse majoritariamente composto por temporários, com
contratos de duração de até dois anos. Esta situação, tão comum na área da
Educação, como mencionado por Ferrari (2007, p. 4), deixa claro que,

A experiência histórica mostra, igualmente, que uma educação de
qualidade requer professores devidamente preparados e
qualificados. Porém, a rotatividade de docentes devido à falta de
carreira específica para EJA e a inexistência de equipes direcionadas
à educação de jovens e adultos impedem a formação de um corpo
técnico especializado e dificulta a organização de projetos
pedagógicos específicos para esta modalidade.

Desprovido das amarras tradicionais incorporadas pelos professores efetivos
do CPII, esses professores temporários estavam mais abertos a novas experiências
e dispostos a problematizar e relativizar os conteúdos de suas disciplinas às
realidades dos alunos do PROEJA. O que inicialmente era um problema pela falta
de continuidade, se transformou em empenho por uma educação de qualidade.
Preocupados

em

proporcionar

uma

metodologia

mais

interativa,

e

aproveitando a data de comemoração dos 60 anos da Declaração dos Direitos
Humanos, no ano de 2008 foi realizada a primeira experiência interdisciplinar no
Campus Realengo II. Contando com a participação de todas as turmas e dos
professores engajados na educação de jovens e adultos, os resultados
apresentados contextualizavam os conceitos adquiridos em sala de aula com as
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experiências de vida de cada aluno, respeitando suas identidades. Vale destacar,
que é importante que os alunos percebam o valor dos conteúdos na construção de
saberes, como defendido por Ferreira e Paiva (2011, p. 187), ao declararem que,

A partir dos conteúdos conceituais se abre a possibilidade de
ampliação da experiência vivida, viabilizando a construção de
conexões entre o individual e o coletivo. Os conteúdos conceituais
podem
representar,
em
uma
linguagem
piagetiana,
a
desestabilização dos saberes acumulados ao longo da vida e
possibilidade de construção de novos saberes.

Com o resultado positivo dessa experiência interdisciplinar, os alunos e
professores que já haviam participado dessa atividade em 2008 solicitaram que o
evento se repetisse no ano letivo seguinte, partindo para definição de um novo tema:
consumo. Assim, foi possível a criação permanente no calendário escolar da
Semana Interdisciplinar do Campus Realengo II, objetivando, não só promover a
integração dos diversos saberes, mas proporcionar aos alunos atividades sobre uma
temática previamente escolhida, resgatando sua autoestima e a autonomia. “É neste
sentido que uma pedagogia da autonomia tem de estar centrada em experiências
estimuladoras da decisão e da responsabilidade, vale dizer, em experiências
respeitosas da liberdade” (FREIRE, 2001, p. 121).
A partir da consolidação do PROEJA no Campus Realengo II, a composição
dos professores atuando nessa modalidade mudou, passando a contar com o
quantitativo de efetivos maior. Esse novo quadro também só foi possível devido à
autonomia que as coordenações pedagógicas possuem para identificar, dentro de
suas equipes, os professores que possuem perfil adequado e capacitação para
atuarem nessa modalidade, com destaque, ressalta-se, para o empenho da Direção
do Campus em formar um quadro permanente nessa modalidade de ensino. Isso
permitiu uma continuidade no processo de formação, no desenvolvimento de novos
projetos e na criação de uma identidade própria, destacando-se que

Os Documentos Base do PROEJA (BRASIL, 2006; 2007)
representam, pelo menos teoricamente, a busca de sistematização
de uma identidade para o Programa, e em seus princípios e
proposições, lançam para a escola e os professores um grande
desafio no sentido de repensar as concepções e as praticas
avaliativas. (FERREIRA; SILVA, 2011, p. 212).
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A alteração no quadro de professores não é garantia de uma “escolha de
métodos de ensino mais adequados à realidade vivenciada, de forma a valorizar as
experiências dos alunos a partir do diálogo na aprendizagem” (FERREIRA; PAIVA,
2011, p. 185). Alguns professores ainda adotam práticas tradicionais, mesmo diante
de novas tecnologias educacionais, como projetores multifuncionais. Diante disso, o
que se vê são aulas convencionais. Cabe aos professores e aos gestores
promoverem iniciativas que visem mudar o olhar sobre as práticas utilizadas nessa
modalidade, de forma reflexiva e com a percepção de que,

O princípio da autonomia não significa a inobservância das normas,
mas a capacidade de, a partir do projeto pedagógico, promover o
efetivo envolvimento dos atores do processo (professores e alunos)
nas atividades escolares, com liberdade para programar suas ações
e a forma de condução do processo de aprendizagem, segundo o
que ficar acordado pela equipe pedagógica do curso. (SILVA, 2006,
p. 136).
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Os procedimentos metodológicos adotados durante o estudo, como a análise
criteriosa para definição das abordagens avaliativas, a construção do quadro de
critérios, com as categorias e indicadores, o desenvolvimento dos instrumentos de
avaliação, assim como a descrição de todo tratamento dispensado aos dados e sua
compilação, estão descritos nesse capítulo.

3.1 A ABORDAGEM ADOTADA E POR QUÊ
Após criteriosa leitura, decidiu-se por uma abordagem mista, por entender
que além da dicotomia apresentada entre os objetivos do Documento Base do
PROEJA e a tardia implementação de políticas adequadas na construção dessa
modalidade de ensino, os sujeitos envolvidos diretamente nesse programa, no caso
os alunos, também influenciam no desenvolvimento dessa política de estado.
Percebe-se que, geralmente, a avaliação não se restringe a uma única
abordagem, nesse caso, o uso misto e ponderado é o mais recomendado. Para
realizar a escolha adequada, é evidente a necessidade de que sejam reconhecidas
características úteis em cada abordagem, fazendo-se um esforço para aproximar o
objetivo da avaliação à epistemologia objetivista (Avaliação Utilitarista) ou à
subjetivista (Avaliação Intuicionista-pluralista).
A primeira opção de abordagem, por isso, é a centrada em objetivos para
medir até que ponto os objetivos previstos no Documento Base do PROEJA foram
realmente alcançados, considerando-se que,

As informações obtidas com uma avaliação centrada em objetivos
podem ser usadas para reformular as metas de uma atividade, a
atividade em si ou os procedimentos e mecanismos de avaliação
empregados para determinar a realização de metas. (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004, p. 129).

Procurar avaliar a permanência dos que continuam seus estudos no PROEJA
é uma premissa desse estudo, mesmo diante de todas as adversidades. Assim
sendo, também foi adotada a abordagem centrada nos consumidores, por ser
compreendida como o processo em que se atribui valores a um determinado produto
ou serviço, com base em critérios e padrões no que diz respeito ao atendimento das
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necessidades próprias do consumidor, o aluno dessa modalidade, avaliando em que
medida o programa pode beneficiá-lo ou impactá-lo.
Segundo Scriven (1994 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004), a
aplicação da abordagem avaliativa centrada nos consumidores dar-se-á por meio da
aplicação de listas de verificação que levantem informações sobre o processo, o
conteúdo, a transportabilidade e a efetividade do produto em análise.

3.2 QUADRO DE CATEGORIAS E INDICADORES DA AVALIAÇÃO
A construção do quadro de categorias e indicadores da avaliação começa na
definição do objeto de estudo, na criteriosa seleção do referencial teórico, na
experiência trazida pelo autor na modalidade de jovens e adultos e na construção
das questões avaliativas.
Considerando o objetivo do estudo avaliativo e a finalidade de obter uma
avaliação a partir do grau de atendimento a proposta dos sujeitos envolvidos
diretamente no programa, nesse caso os alunos jovens e adultos, passou-se a etapa
de elaboração do quadro de categorias pois a “validade interna de uma pesquisa
qualitativa pode ser obtida quando as categorias conceituais empregadas têm
significado mútuo e partilhado entre os participantes e o pesquisador” (MINAYO,
2009, p. 90).
O Quadro 1, elaborado com três categorias e respectivos indicadores, foi
desenvolvido a partir de estudos sobre o contexto social e da leitura de autores que
desenvolveram pesquisas e teorias sobre a temática dos sujeitos outrora excluídos
dos bancos escolares, assim como da legislação específica sobre essa modalidade.
A fundamentação para construção dos indicadores está relacionada ao
contexto social dos educandos favorecidos pelo Programa e com base em
documentos oficiais do governo (Decretos e Leis), no documento base e nas
orientações técnicas do Colégio Pedro II, conforme apresentado no Capítulo 2.
Assim, para embasar a definição dos indicadores da categoria Objetivos do
Programa, foram consultados o Decreto nº 5.840, de julho de 2006 (BRASIL, 2006),
e o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos. No caso dos indicadores da categoria
sobre a Assistência ao Educando, foi realizada a consulta à Lei nº 11.947, de junho
de

2009

(BRASIL,

2009),

as

resoluções

do

PNLD,

em

especial

a

Resolução/CD/FNDE/ nº 22, (BRASIL, 2013) e as portarias internas do Colégio
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Pedro II nº 1.408 de 2008 (COLEGIO PEDRO II, 2008), e nº 924, de 2011(COLEGIO
PEDRO II, 2011). Os indicadores da categoria Prática Pedagógica foram definidos,
principalmente, com base na bibliografia relativa à educação de jovens e adultos. O
Documento Base de 2007 foi norteador para auxiliar a construção dos indicadores
de todas as categorias aqui elencadas.
Quadro 1 – Critérios para avaliação da permanência dos alunos no PROEJA
Indicadores

Categorias

Objetivos do
Programa

Assistência ao
Educando

Prática Pedagógica

- inserção e integração do jovem e adulto ao ensino formal
- articulação educação, trabalho, emprego e proposta pedagógica
- formação integral do aluno
- áreas afetadas pelo retorno aos estudos
- reconhecimento de conhecimentos produzidos pelos alunos
- autonomia entre instituição, aluno e sistema de ensino
- distribuição de livro didático de cada disciplina
- distribuição de material de consumo
- distribuição de material didático específico a cada curso técnico
- distribuição de uniforme adequado ao curso
- auxílio transporte
- auxílio alimentação ou refeição
- assistência financeira
- respeito à autonomia do aluno
- respeito à identidade do aluno
- promoção de prática pedagógica reflexiva
- utilização do conhecimento do aluno pelas disciplinas
- metodologia ativa e interdisciplinar

Fonte: O autor (2016).

Conforme as orientações técnicas, cada categoria deve possuir no mínimo um
indicador específico e relacionado às questões avaliativas. Procurou-se aqui
construir um conjunto mais amplo de indicadores, específicos a cada categoria, e
que levasse em consideração o interesse e o enfoque dos atores envolvidos.
O desenvolvimento de um quadro de categorias e indicadores constitui o
marco referencial na construção dos instrumentos da avaliação, relacionando cada
questão avaliativa a uma categoria do qual surgiram indicadores, sem se afastar do
foco no objetivo da avaliação.
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3.3 DEFINIÇÃO DOS INSTRUMENTOS
A escolha dos instrumentos levou em consideração a necessidade de coleta
de dados mais ampla e completa, com uma grande variedade de informação, que
permita (re)conhecer o grupo atendido pela modalidade de ensino estudada e avaliar
o significado e o impacto dessa política pública. Foram escolhidos o questionário e a
lista de verificação.

3.3.1 Questionário
O questionário se destinou aos alunos do PROEJA, no Colégio Pedro II, para
avaliar o grau de atendimento aos objetivos do Programa e a proposta de inclusão
dada pelas opiniões dos sujeitos diretamente favorecidos.

Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher
informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo
representativo da população em estudo. (...) é extremamente útil
quando um investigador pretende recolher informação sobre um
determinado tema. (AMARO; PÓVOA; MACEDO, 2005, p. 3).

Construído a partir do referencial teórico e diretamente relacionado aos
indicadores, o questionário não tomou como base outros instrumentos existentes.
Assim, não houve nenhuma adaptação no processo de definição dos itens. “Na
formulação das perguntas deve-se cuidar para que as mesmas tenham o mesmo
significado para o pesquisador e para o respondente, evitando-se assim um erro de
medição” (CHAGAS, 2000, p. 10).
Com estrutura composta por itens mistos e dividido em dois blocos, sendo o
primeiro destinado à coleta de dados sociodemográficos e o segundo relativo aos
objetivos do Programa, o questionário intercala perguntas e declarações, totalizando
18 itens.
Após verificado a adequação da construção textual dos itens do questionário
ao grupo respondente, foi construído o Quadro 2 dividido em três colunas,
relacionando os itens aos indicadores da categoria dos Objetivos do Programa.
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Quadro 2 – Relação entre indicadores e itens do questionário
Categoria

Indicadores
 inserção e integração do jovem e adulto ao ensino
formal
 articulação educação, trabalho, emprego e
proposta pedagógica
Objetivos do  formação integral do aluno
Programa
 áreas afetadas pelo retorno aos estudos
 reconhecimento de conhecimento produzido pelos
alunos
 autonomia entre instituição, aluno e sistema de
ensino

Itens
12; 13; 17
8; 9
11; 14
18
10
15; 16

Fonte: O autor (2016).

O pré-teste foi realizado com quatro alunos egressos do PROEJA do Campus
Realengo II do Colégio Pedro II, pelo próprio avaliador, após a validação da primeira
versão do instrumento.
Essa validação passou por uma especialista em Pedagogia, que julgou a
relevância na relação entre as categorias e indicadores, e por uma Doutora em
Educação, com ênfase em PROEJA, que avaliou se os indicadores estão
relacionados aos itens, se os blocos estão ordenados de forma lógica e se atendem
ao objetivo do estudo.
A partir dos comentários e recomendações das especialistas, alguns itens
sofreram alterações textuais e foram redistribuídos pelo questionário. Esse
procedimento tem importância pois,

Está centrado na avaliação dos instrumentos enquanto tais, visando
garantir que meçam exatamente aquilo que pretendem medir.
Qualquer que seja o instrumento, o primeiro passo nesta etapa
consiste em selecionar indivíduos pertencentes ao grupo que se
pretende estudar. (GIL, 2002, p. 119).

Assim, a validação por meio do pré-teste “serve também para verificar se o
questionário apresenta três importantes elementos: a) Fidedignidade. [...] b)
Validade. [...] c) Operatividade. [...]” (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 203). No
Apêndice B se encontra a versão final do questionário validado.
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3.3.2 Lista de Verificação
Construída de forma objetiva e sucinta, a lista de verificação permite checar
“se o processo ou atividade está sendo desenvolvido da maneira prevista, de modo
que se garanta sua qualidade, como no caso da avaliação de um programa social”
(LEITE, 2012, p. 103), a partir das impressões e opiniões dos alunos do PROEJA.
Com base nos indicadores das categorias de Assistência ao Educando e das
Práticas Pedagógicas, sua estrutura é composta por dois blocos de itens, contendo
10 declarações fechadas em cada e tricotômicas.
Após a versão preliminar, a lista de verificação em conjunto com o quadro de
categorias e indicadores foi apresentada para uma especialista em educação,
docente da pós-graduação em PROEJA do Instituto Federal Fluminense, para julgar
se a construção textual estava adequada com o nível de compreensão dos
respondentes. Após comentários e recomendações, alguns itens foram adaptados
para melhor compreensão dos alunos dessa modalidade de ensino. Desse modo,
encontra-se no Apêndice C a versão final da Lista de Verificação validada.
Seguindo a mesma proposta de elaboração do questionário, foi construído o
Quadro 3, relacionando os itens a cada indicador e sua categoria correspondente.
Quadro 3 – Relação entre indicadores e itens da lista de verificação
Categorias

Assistência ao
Educando

Prática Pedagógica

Fonte: O autor (2016).

Indicadores
 distribuição de livro didático de cada disciplina

Itens
1

 distribuição de material de consumo
 distribuição de material didático específico a cada
curso técnico
 distribuição de uniforme adequado ao curso

7, 9
2, 8
3

 auxílio transporte

4

 auxílio alimentação ou refeição

5

 assistência financeira

6, 10

 respeito à autonomia do aluno

1, 8

 respeito à identidade do aluno

2, 6

 promoção de prática pedagógica reflexiva
 utilização do conhecimento do aluno
disciplinas
 metodologia ativa e interdisciplinar

4, 9
pelas

5, 10
3, 7
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3.4 APLICAÇÃO DOS INSTRUMENTOS
Buscando realizar a coleta de dados ampla e completa, de forma a atender o
objetivo da avaliação, o questionário e a lista de verificação foram respondidos pelos
próprios alunos, ou seja, auto administrados, porém com a supervisão do próprio
avaliador. Foi escolhido o grupo de alunos pertencentes às 2ª e 3ª séries dos cursos
do PROEJA do Campus Realengo II do Colégio Pedro II.
Essa escolha levou em consideração o que se espera sobre a fidelidade de
um aluno: uma frequência mínima de 75% no ano letivo, ter cursado mais de um ano
na instituição e demonstrar interesse e satisfação em dar continuidade aos estudos.
Para tanto, foi solicitada a autorização à Direção Pedagógica e Direção-Geral do
Campus Realengo II, de modo a viabilizar a aplicação dos instrumentos.
A aplicação ocorreu no período de 23 de fevereiro a 16 de março de 2016,
realizado durante o período de aulas. Após convite e consulta aos respondentes e
visando o respeito à organização letiva e evitando prejuízos acadêmicos, optou-se
pela aplicação após o retorno do intervalo da refeição (jantar) e a uma série por vez.
Com a supervisão do avaliador, obtiveram-se respostas de 20 de alunos da 2ª série
e 14, da 3ª série do PROEJA, totalizando 34 respondentes.

3.5 ANÁLISE DOS DADOS
Nessa etapa, após a organização dos dados coletados, foi realizado o
tratamento adequado que permitisse uma análise consistente para condução de
interpretações isentas e claras. De acordo com a fundamentação de Marconi e
Lakatos (2003), “antes da análise e interpretação, os dados devem seguir os
seguintes passos: seleção, codificação, tabulação”.
Os itens com dados quantitativos foram contabilizados e organizados de
acordo com cada instrumento respondido e, em seguida, relacionados aos devidos
indicadores de cada categoria para, posteriormente, realizar a construção de
tabelas, índices e gráficos com a finalidade de se obter informações que trouxessem
respostas às questões avaliativas, uma vez que,

Após, ou juntamente com a análise, pode ocorrer também a
interpretação dos dados, que consiste, fundamentalmente, em
estabelecer a ligação entre os resultados obtidos com outros já
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conhecidos, quer sejam derivados de teorias, quer sejam de estudos
realizados anteriormente. (GIL, 2002, p. 125).

Os dados coletados dos itens mistos do questionário foram organizados por
assunto e relacionados aos indicadores. Assim, buscaram-se dados mais livres,
ricos e pessoais para se obter o conhecimento das motivações subjacentes às
opiniões dos respondentes (ELLIOT, 2012).
Considerando que “ainda se constata a necessidade de atenção às taxas de
evasão e de retenção nos cursos ofertados pela Rede Federal” (BRASIL, 2014, p.
27), foi estabelecido um ponto de corte de no mínimo 0,60 respondentes atendidos
para julgar satisfatórios os resultados da avaliação. Esse limite está relacionado com
o levantamento do Tribunal de Contas da União, sobre a evasão nos cursos de
jovens e adultos entre 2004 e 2011, constantes no Documento orientador para a
superação da evasão e retenção na Rede Federal (BRASIL, 2014), e no estudo
sobre a evasão dos egressos entre 2012 e 2014 no Campus Realengo II.
Os índices foram calculados a partir da elaboração de uma fórmula, indicada
no Quadro 4, que respeitasse os dados coletados para cada item e seu respectivo
indicador, sem comprometer a análise e a interpretação e que permitissem sua
comparação com a linha de corte estabelecida no estudo.
Quadro 4 – Base de cálculo para índices dos itens
IE – índice específico do item
NRC – Número de respondentes de acordo com
cada opção de resposta do item
TI – Total geral de respondentes do item

IE=

NRC
TI

Fonte: O autor (2016).

O resultado encontrado, pelos índices, foi utilizado na construção dos gráficos
que determinaram em que medida houve o atendimento às categorias de
Assistência ao Educando e Prática Pedagógica.
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4 RESULTADOS
Nesse capítulo são apresentados os resultados obtidos pela aplicação dos
instrumentos respondidos pelos 34 alunos do curso de PROEJA do Campus
Realengo II do Colégio Pedro II. Organizado segundo os instrumentos utilizados e o
ordenamento proposto na apresentação das questões avaliativas, sua estrutura está
dividida em quatro seções assim definidas: características dos respondentes,
objetivo do programa, assistência ao educando e prática pedagógica.
As respostas abertas dadas aos itens mistos do questionário foram
sintetizadas e relacionadas ao seu indicador correspondente, como abordado na
seção sobre a análise dos dados, enriquecendo a interpretação.

4.1 CARACTERÍSTICAS DOS RESPONDENTES
No primeiro item do questionário foi abordada a questão de gênero, onde se
constatou que dos 34 respondentes, 21 são do sexo feminino e 13 do masculino.
Gráfico 1 – Faixa etária dos alunos respondentes

Fonte: O autor (2016).

Ao se observar o Gráfico 1, percebe-se que a concentração dos alunos se
encontra na faixa etária entre os 45 e 64 anos, o que é uma contraposição às
informações de que a idade de ingresso no PROEJA venha diminuindo.

39

Gráfico 2 – Tempo de afastamento escolar X formação acadêmica anterior

* Um respondente não marcou
Fonte: O autor (2016).

O Gráfico 2 identifica que a maioria dos respondentes não possui o Ensino
Médio, com concentração maior daqueles que somente possuem o Ensino
Fundamental. Um terço desses declarou estar 10 anos ou mais afastado do
ambiente escolar.
Como o Programa se destina aos jovens e adultos que não concluíram a
educação básica, ou seja, não concluíram o Ensino Médio, e realizando a
comparação dos dados da formação acadêmica pregressa aos do tempo de
afastamento dos bancos escolares, percebe-se que o Colégio vem oportunizando o
acesso daqueles jovens e adultos que foram excluídos do sistema educacional nas
faixas etárias denominadas regulares (BRASIL, 2007).
Tabela 1 – Tipo de escola da formação anterior ao PROEJA
Tipo de Escola
Pública
Privada
Total

Respondentes
29
4
33

* Um respondente não respondeu.
Fonte: O autor (2016).

Ressalta-se que, conforme os dados da Tabela 1, a maior concentração de
respondentes afirma que realizou sua formação anterior em uma escola da rede
pública de ensino.
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Tabela 2 – Quantidade de respondentes com atividade laboral remunerada
Tipo de atividade remunerada
Carteira Assinada
Funcionário Público
Autônomo
Informalidade
Diarista ou Horista
Dono de negócio
Total

Respondentes
7
3
1*
1*
11

* O respondente marcou as duas opções
Fonte: O autor (2016).

Com relação à atividade remunerada, 23 respondentes indicaram não a
possuir, ou seja, não estão exercendo trabalho laboral remunerado. A distribuição
dos 11 que responderam ter uma atividade remunerada consta na Tabela 2.
Gráfico 3 – Renda em relação ao salário mínimo de 2015

Fonte: O autor (2016).

Com relação à renda baseada no salário mínimo nacional vigente no ano de
2015, somente 27 optaram em responder; dentre esses, os 11 que indicaram
atividade laboral (Gráfico 3).
Fazendo a relação entre os Gráficos 1, 2 e 3, é possível observar que grande
parte dos respondentes faz parte de uma parcela da população em vulnerabilidade
social, excluídos ao longo do tempo da educação básica de qualidade. Assim, dentro
das ações afirmativas implementadas, os cursos do PROEJA possibilitam a inclusão
desses grupos no sistema educacional, garantindo aos mesmos o direito de
aprender e alcançar êxito.
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4.2 OBJETIVO DO PROGRAMA
Os dados coletados a partir das respostas ao questionário, relativos ao
Objetivo do Programa, estão organizados pelos seis indicadores e relacionados aos
itens correspondentes do questionário.
 Inserção e integração do jovem e adulto ao ensino formal
Com relação à opinião sobre o acesso dos alunos aos cursos do PROEJA,
por meio do processo seletivo (concurso), e se esse processo dificultou a integração
dos alunos com o Colégio, as 34 respostas estão organizadas no Gráfico 4 e na
Tabela 3.
Gráfico 4 – Opinião sobre o concurso para acesso dos alunos no PROEJA

Fonte: O autor (2016).

Nota-se que, majoritariamente, o processo de seleção por concurso é bem
aceito pelos alunos.

Tabela 3 – Opinião sobre a dificuldade de integração dos alunos devido ao concurso de
ingresso para o PROEJA
Dificuldade de integração
Sim
Não
Indiferente
Total
Fonte: O autor (2016).

Respondentes
5
27
1
34
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Ao se confrontar os dados do Gráfico 4, com os da Tabela 3, observa-se que
os alunos não consideram o concurso um entrave na inserção e integração do aluno
no Colégio.
O Gráfico 5 apresenta a opinião de 29, dos 34 respondentes, sobre sua
permanência nos cursos do PROEJA, levando em consideração aspectos sobre
ensino, conhecimento prévio, colaboração entre alunos e a relação com as regras do
Colégio.
Gráfico 5 – Opinião sobre a permanência dos alunos no PROEJA

Fonte: O autor (2016).

Tendo como base a integração e o respeito ao conhecimento prévio, a partir
das respostas dadas nas declarações do item, de modo geral, o que se observa é
que os alunos consideram positiva sua permanência no PROEJA. Somente um
respondente tem opinião negativa no que tange à colaboração entre alunos, mas
respondeu ótimo na integração do aluno ao ensino formal.
 Articulação educação, trabalho, emprego e proposta pedagógica
A concepção sobre articulação entre a educação e o mundo do trabalho ainda
é pouco percebida entre os alunos, mesmo com 31 respondentes afirmando que as
disciplinas são compatíveis com o mercado de trabalho. Os comentários, a seguir,
mostram uma concepção equivocada sobre essa articulação:
Porque as disciplinas são elevadas (R1).
Porque todos são de grande importância (R2).
Porque a teoria é a pratica no mercado de trabalho (R3).
Por causa da falta de técnos (sic) (R4).
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Mas a percepção sobre a importância de possuir uma qualificação somente
foi respondida por 25 alunos e está representada no Gráfico 6.
Gráfico 6 – Relação entre a continuidade dos estudos e possuir uma qualificação

Fonte: O autor (2016).

 Formação integral do educando
Dos 34 respondentes, 33 consideraram que a formação que o Colégio lhes
proporcionou teve impacto na decisão de dar continuidade aos estudos. O único que
considerou negativo esse item marcou como totalmente relacionado todas as
opções no item que tratava das expectativas de continuidade dos estudos (Gráfico
6).
Alguns comentários ilustram bem essa opinião:
Porque o colégio tem ensino de qualidade (R1).
Porque estou enfatizado (sic) a terminar o curso (R2).
Além de proporcionar, a força de continuar os estudos foi grande
(R3).
Porque respeita o tempo que fiquei parada sem estudar (R4).
Realizar um sonho, fazer uma faculdade de analista de sistema
computação (R5).
Entrei no colégio e voltei a sonhar (R6).

Com relação às atividades promovidas pelo Colégio para valorizar a
identidade do aluno, a pergunta foi elaborada de forma aberta, obtendo-se 27
respostas. A análise demonstrou que 16 alunos reconhecem que o Colégio oferece
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atividades diversificadas, sendo mais citada a organização de palestras e eventos
musicais. Dentre os comentários, destacam-se:

Trabalho com demonstrações e teatro (R1).
Palestras, eventos musicais e etc (R2).
Palestras, aulas extras para quem quiser participar (R3).
As conversas dos professores com os alunos (R4).
Os eventos culturais e debates que ensinam o aluno a pensar e
valorizar sua identidade (R5).
Promove varias atividade que ajuda na nossa auto estima (sic) (R6).

 Áreas afetadas pelo retorno aos estudos
No Gráfico 7, os dados coletados dos respondentes indicaram qual foi a área
em suas vidas que teve maior impacto quando do retorno aos estudos no PROEJA.
Somente dois alunos não responderam esse item.
Gráfico 7 – Área da vida impactada pelo retorno aos estudos no PROEJA

Fonte: O autor (2016).

Relacionando os Gráficos 5 e 7, identifica-se que o Colégio busca uma
formação integral, com base no reconhecimento dos saberes advindos dos alunos.
As declarações dos alunos sobre o impacto que a formação do Colégio proporcionou
para a continuidade dos estudos e as respostas sobre valorização da identidade do
aluno demonstram o grau de satisfação com relação ao respeito à identidade própria
em face às suas especificidades.
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 Reconhecimento de conhecimentos produzidos pelos educandos
Os dados apresentados no Gráfico 5 indicam que a maioria dos respondentes
considerou que o aproveitamento dos conhecimentos prévios do aluno é bom ou
ótimo.
Também se identifica que a maioria dos alunos demonstrou satisfação com
relação aos conhecimentos desenvolvidos no curso, conforme a análise dos dados
apresentada no Gráfico 8.
Gráfico 8 – Nível de satisfação em relação aos conhecimentos desenvolvidos no curso

Fonte: O autor (2016).

Mesmo

com

4

respondentes

se

declarando

insatisfeitos

com

os

conhecimentos desenvolvidos ao longo do curso, nenhum deles considerou ruim o
aproveitamento prévio dos conhecimentos do aluno, conforme apresentado
anteriormente (Gráfico 5).
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 Autonomia entre instituição, aluno e sistema de ensino
Na Tabela 4 observa-se que a maior parte dos alunos considera o Campus
Realengo II, do Colégio Pedro II, com bom grau de autonomia.
Tabela 4 – Grau de autonomia entre o Campus e a Reitoria em relação à solução de
problemas envolvendo alunos
Autonomia do Campus
Ótimo
Bom
Ruim
Total

Respondentes
8
21
4
33

Fonte: O autor (2016).

Ao se analisar as declarações dos respondentes sobre a autonomia entre o
Campus e a Reitoria, no que tange à interferência desta sobre o cotidiano escolar,
evidenciam-se o quanto os educandos não têm a devida compreensão sobre as
limitações da Direção Geral.
Na Tabela 5 evidencia-se a relação entre a autonomia do Campus e
permanência dos alunos no PROEJA.
Tabela 5 – Relação entre a autonomia do Campus e a decisão de continuar
os estudos no PROEJA
A autonomia do Campus influencia na
continuidade dos estudos
Sim
Não
Indiferente
Total

Respondentes
21
9
4
34

Fonte: O autor (2016).

Apesar de nas Tabelas 4 e 5 os alunos considerarem que existe uma
autonomia que permite a solução de problemas imediatos, o que se observa nas
declarações é o desconhecimento sobre essa condição:

O foco principal é os estudos (R1).
Porque a decisão parte do aluno. Ela é individual (R2).
Da forma de tratamento do reito (sic) e aluno tem que haver respeito
(R3).
Porque a influência parte mais dos alunos (R4).
Não, pois cada um sabe a onde (sic) quer chegar (R5).
Não influencia nada (R6)
Porque a decisão é própria (R7).
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4.3 ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO
Os resultados obtidos a partir dos 34 respondentes à lista de verificação
foram organizados em tabelas e divididos em duas subseções: material didático e de
consumo voltados aos alunos e recebimento de auxílios pelos alunos. Cada
subseção foi elaborada respeitando a relação entre os indicadores e seus itens
correspondentes. Ao final, apresenta-se um gráfico para determinar em que medida
há o atendimento à categoria Assistência ao Educando.
 Material didático e de consumo voltados aos alunos
Nessa subseção foram organizados em uma única tabela e devidamente
analisados, os resultados dos indicadores sobre a distribuição de livro didático de
cada disciplina, de material de consumo e de material didático específico a cada
curso.
Tabela 6 – Distribuição de material didático e de consumo para os alunos
Distribuição
Livro didático
Cadernos e blocos
Kits de laboratório
Livro técnico
Apostila técnica

Sempre
8
1
5
26
13

Eventualmente
16
2
2
3
11

Nunca
9
30
27
4
10

Total
33
33
34
33
34

* Um aluno não respondeu três das declarações.
Fonte: O autor (2016).

Com relação ao indicador sobre a distribuição de livro didático de cada
disciplina, a Tabela 6 mostra que, apesar de o Colégio realizar a distribuição desse
material didático, o procedimento de entrega não está ocorrendo de forma a atender
as demandas dos alunos.
Considerando que o material de consumo é todo e qualquer material que
auxilie o aluno no desenvolvimento de suas habilidades acadêmicas e cognitivas, na
Tabela 6 observa-se que, sobre os indicadores de distribuição de material de
consumo, os respondentes não estão sendo atendidos de forma plena. Tanto os kits
de laboratório, como os cadernos e blocos, praticamente nunca foram entregues
pelo Colégio.
A importância de se equipar laboratórios e bibliotecas com material específico
necessário às atividades previstas na vocação do curso ministrado na instituição é

48

uma condição fundamental para um programa da educação básica integrada à
educação profissional na modalidade de jovens e adultos. Observando os resultados
da Tabela 6, sobre os itens relativos ao acesso aos livros técnicos e às apostilas
técnicas específicas de cada curso, para a análise sobre o indicador de distribuição
de material didático específico a cada curso técnico, os alunos perceberam que
estão sendo atendidos satisfatoriamente pelo Colégio.
 Recebimento de auxílios pelos alunos
Os resultados dos indicadores sobre a distribuição de uniforme adequado ao
curso, auxílio transporte, auxílio alimentação ou refeição e assistência financeira,
foram agrupados em uma única tabela e analisados nessa subseção.
Tabela 7 – Recebimento de auxílios pelos alunos
Distribuição
Uniforme
Auxílio transporte
Auxílio alimentação/refeição
Bolsa R$ 100,00
Auxílio eventos

Sempre
28
27
21
13

Eventualmente
1
3
6
7
8
* Um aluno não respondeu uma das declarações.

Nunca
33
3
1
6
12

Total
34
34
34
34
33

Fonte: O autor (2016).

Com relação ao indicador sobre distribuição de uniforme adequado ao curso,
na Tabela 7 observa-se que os respondentes não estão sendo atendidos em relação
à distribuição gratuita do uniforme. Somente um aluno apontou que eventualmente
recebeu.
No caso do indicador sobre o auxílio transporte, praticamente todos os
respondentes estão sendo atendidos conforme observado na Tabela 7. Ressalva-se
que apenas três consideram que nunca receberam esse auxílio.
O auxílio alimentação/refeição somente é garantido durante a permanência do
aluno no Colégio, em horário de aulas, através da distribuição de merenda escolar
(jantar). Na Tabela 7, nota-se que os respondentes consideram que foram
plenamente atendidos quanto ao recebimento do auxílio alimentação.
A bolsa de R$ 100,00 é fornecida somente no período letivo oficial (200 dias)
e complementada por atividades oferecidas de forma gratuita pelo Colégio. Na
Tabela 7, percebe-se que há uma falha no atendimento ao indicador sobre a
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assistência financeira. Mesmo o repasse da bolsa sendo considerado por 21 dos
respondentes como sempre atendido, o mesmo não ocorre com o auxílio eventos,
que foi considerado por 12 respondentes como nunca atendido.
Para finalizar essa seção, considerando que foi arbitrado o ponto de corte de
0,60 no índice do total das declarações positivas aos itens da lista de verificação, foi
elaborado o Gráfico 9, que resume em que medida há o atendimento à categoria
Assistência ao Educando, por parte do PROEJA no Campus Realengo II do Colégio
Pedro II.
Gráfico 9 – Grau de atendimento aos indicadores de Assistência ao Educando

Fonte: O autor (2016).
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4.4 PRÁTICA PEDAGÓGICA
Com o mesmo tratamento realizado anteriormente, os dados obtidos sobre a
prática pedagógica do PROEJA, no Campus Realengo II do Colégio Pedro II, estão
organizados em tabelas e divididos em subseções para cada um dos cinco
indicadores. Cada subseção foi elaborada a partir de dois itens para cada um dos
indicadores. Ao final, apresenta-se um gráfico para determinar em que medida há o
atendimento à categoria Prática Pedagógica realizada pelo Colégio Pedro II no
Campus Realengo II.
 Respeito à autonomia do aluno
Esse indicador está relacionado às relações entre as normas do Colégio e a
realidade do aluno. Está relacionado também à liberdade de expressão dos alunos
dentro do ambiente escolar, de forma ética e respeitosa.
Tabela 8 – Respeito à autonomia do aluno do PROEJA
Práticas
Liberdade de expressão
Flexibilização das normas

Sempre Eventualmente Nunca Total
26
10

3
12

5
9

34
31

* Três alunos não responderam uma das declarações.
Fonte: O autor (2016).

Observa-se na Tabela 8 que mais da metade dos respondentes considera
que há o respeito às opiniões, à livre expressão dentro do espaço escolar. Porém há
pouco diálogo sobre a compreensão de circunstâncias que poderiam permitir uma
flexibilização nas normas.
 Respeito à identidade do aluno
Tabela 9 – Respeito à identidade do aluno do PROEJA
Práticas
Sempre Eventualmente Nunca Total
Atendimento de orientação educacional
26
8
34
Atividade de valorização de autoestima
17
8
6
31
* Três alunos não responderam uma das declarações.
Fonte: O autor (2016).
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Na Tabela 9, observa-se que dentro do espaço escolar, o respeito é uma
prática corrente, principalmente no setor de orientação educacional, que obteve 26
respondentes declarando terem sido sempre atendidos. Apesar de 17 respondentes
marcarem que o CPII sempre promove atividades multiculturais de valorização da
autoestima, essa prática ainda não foi percebida por todos.
 Promoção de prática pedagógica reflexiva
Entende-se como uma prática reflexiva aquelas que relacionam o contexto
social do educando aos demais contextos da sociedade, além de articular com os
conceitos das disciplinas propedêuticas.
Tabela 10 – Prática pedagógica temática e reflexiva
Práticas
Sempre Eventualmente Nunca Total
Debates temáticos sobre o cotidiano do
22
9
3
34
aluno
Conteúdos contextualizados ao meio
20
6
4
30
social do aluno
* Quatro alunos não responderam uma das declarações.
Fonte: O autor (2016).

Na Tabela 10 observa-se que os docentes estão atuando de maneira a
atender esse indicador, de forma a aproximar o social da realidade vivida pelos
alunos.

 Utilização do conhecimento do aluno pelas disciplinas
Tabela 11 – Utilização do conhecimento do aluno pelas disciplinas
Práticas
Provas com temas cotidianos
Projetos
com
temas
cotidianos

Sempre
16

Eventualmente
10

Nunca
8

Total
34

11

14

6

31

* três alunos não responderam uma das declarações.
Fonte: O autor (2016)

De acordo com a Tabela 11, menos da metade dos respondentes marcou a
opção sempre. Observa-se que os docentes ainda não consideram a realidade do
aluno como fator relevante na construção do conhecimento e na articulação com os
conteúdos da disciplina.
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 Metodologia ativa e interdisciplinar
Considera-se como uma metodologia ativa aquela que utiliza novos meios de
tecnologia da informação.
Tabela 12 – Utilização de uma metodologia ativa e interdisciplinar
Práticas
Sempre Eventualmente Nunca Total
Diversificação de recursos didáticos
21
10
3
34
Atividades interdisciplinares
13
9
9
31
* Três alunos não responderam uma das declarações.
Fonte: O autor (2016).

Na opinião de pouco mais da metade dos respondentes, o uso de
metodologia ativa é uma constante nas práticas do Colégio. Porém se observa que
as atividades interdisciplinares foram consideradas por 9 respondentes como nunca
realizadas no CPII (Tabela12).
Conforme descrito anteriormente e considerando o ponto de corte para as
declarações positivas, foi elaborado o Gráfico 10, sintetizando em que medida há o
atendimento aos indicadores da categoria Prática Pedagógica no PROEJA no
Campus Realengo II do Colégio Pedro II.
Gráfico 10 – Grau de atendimento aos indicadores da Prática Pedagógica

Fonte: O autor (2016).
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES
Nesse capítulo se encontram as respostas alcançadas para atender as três
questões avaliativas do estudo, as considerações sobre a fidelização dos alunos nos
cursos do PROEJA do Campus Realengo II do Colégio Pedro II e as
recomendações geradas a partir desse estudo.

5.1 O QUE CONSIDERAR NO FINAL
Partindo do princípio que o objetivo desse estudo foi avaliar os motivos que
resultaram na permanência dos alunos nos cursos do PROEJA no Campus
Realengo II do Colégio Pedro II, a interpretação dos resultados apresentados
necessitou certo cuidado e olhar crítico.
A Tabela 13 foi construída respeitando o quantitativo de respondentes a cada
item conforme análise dos resultados e a partir do total de atendidos na categoria
Objetivos do Programa.
Tabela 13 – Número de respondentes atendidos pelos objetivos do programa
Indicador

Item

 inserção e integração do jovem e adulto ao
ensino formal

12
13
17
8
9
11
14

No. de respondentes
atendidos
33
25
29
22
31
33
16

18

28

10

30

15
16

29
30

 articulação educação, trabalho, emprego e
proposta pedagógica
 formação integral do aluno
 áreas afetadas pelo retorno aos estudos
 reconhecimento de conhecimentos produzidos
pelos alunos
 autonomia entre instituição, aluno e sistema de
ensino
Fonte: O autor (2016).

Somente a primeira questão avaliativa, que busca saber até que ponto os
objetivos do programa contribuíram para a permanência dos alunos no PROEJA,
obteve resultados acima do índice de 0,60 dos respondentes atendidos em todos os
indicadores (Tabela 13).
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Cabe destacar que no item 18 do questionário (Apêndice B), sobre em que
área na vida dos alunos teve maior impacto quando do retorno aos estudos, a
família e o trabalho foram predominantes.
Em relação aos itens do questionário 8 e 9 (Apêndice B), a maioria dos
respondentes reconheceu que as disciplinas estão vinculadas e compatíveis ao
mundo do trabalho, e que isso influenciou na continuidade dos estudos, assim como,
a necessidade de conclusão do ensino médio.
Há também um reconhecimento na qualidade do ensino e no diferencial em
proporcionar atividades extras, como palestras e apresentações. A formação
acadêmica foi decisiva na continuidade dos estudos para a quase totalidade dos
respondentes.
Ficou evidente que os objetivos do programa são atendidos plenamente pelo
Campus Realengo II do Colégio Pedro II, em correspondência aos princípios
integrantes do Documento Base, tais como: a ampliação da educação básica aos
jovens e adultos alijados da educação formal na faixa etária regular, o trabalho como
princípio educativo articulado a formação humanística de ação transformadora no
mundo e o respeito às identidades e a condição social dos alunos (BRASIL, 2007).
A Tabela 14 foi construída com os indicadores de auxílio alimentação ou
refeição e de transporte compatível com o deslocamento individualizado que tiveram
resultados acima de 0,60 do total de declarações com indicação de sempre
atendidas (Gráfico 9), além do indicador sobre a disponibilização de material didático
específico a cada curso técnico.
Tabela 14 – Número de respondentes sempre atendidos pela assistência ao educando
Indicador
 Auxílio transporte
 Auxílio alimentação ou refeição
 Distribuição de material didático
específico a cada curso técnico

Item
4
5
8
2

No. de respondentes
sempre atendidos
28
27
26
13

Fonte: O autor (2016).

Com relação aos dados analisados sobre em que medida os recursos de
assistência ao educando favoreceram na permanência dos alunos no PROEJA,
somente dois, dentre sete indicadores, foram atendidos satisfatoriamente. Sendo
que um indicador ficou bem próximo do índice do limite de corte.
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O fato de somente um aluno ter considerado que nunca foi atendido pelo
auxílio alimentação, apesar de as refeições serem servidas diariamente e
gratuitamente pelo Colégio no intervalo das aulas, caracteriza que esse indicador
está sendo plenamente atendido.
Mesmo com a dificuldade e demora na distribuição do auxílio transporte,
fornecido pelo município, percebe-se que, praticamente, a totalidade dos alunos é
atendida por esse benefício.
A partir da análise do resultado do indicador sobre a disponibilização de
material didático específico a cada curso técnico, observa-se que o responsável pelo
resultado ficar próximo ao limite de corte foi o índice obtido no item 8 (Apêndice C)
da lista de verificação sobre assistência ao educando, considerando que a maioria
opinou em sempre ter acesso aos livros técnicos na biblioteca. Percebe-se, então,
que o acervo técnico do Colégio atende satisfatoriamente às necessidades de
acesso dos alunos.
No caso dos indicadores sobre a distribuição de material didático e de
uniforme adequado ao curso, ao se considerar os itens com respondentes sempre e
eventualmente atendidos para o cálculo do índice, o limite de corte não seria
alcançado. Essa constatação é fruto da política empregada pelo Colégio de
considerar de reponsabilidade do aluno a aquisição desses materiais, mesmo
contrariando as orientações no Documento Base (BRASIL, 2007).
Com base nos resultados obtidos sobre a assistência ao educando, em
resposta à segunda questão avaliativa que versa sobre em que medida esses
recursos favorecem a permanência do aluno no PROEJA, identifica-se que o
Colégio, mesmo diante das políticas de ações afirmativas empregadas na instituição,
ainda não conseguiu atender satisfatoriamente às necessidades dos alunos.
Na análise dos dados sobre em que medida a prática pedagógica contribuiu
para a manutenção dos alunos no PROEJA, respondendo à terceira questão
avaliativa, o resultado alcançado foi de dois, dentre cinco indicadores, como sempre
atendidos satisfatoriamente, levando-se em consideração o limite de corte de 0,60
do total de respondentes (Gráfico 10).
Na Tabela 15, observa-se que um dos indicadores que ultrapassou o limite
proposto foi o do respeito à identidade do aluno.
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Tabela 15 – Número de respondentes sempre atendidos a partir da prática pedagógica
Indicador
 Respeito à identidade do aluno
 Promoção de prática pedagógica
reflexiva

Item
2
6
4
9

No. de respondentes
sempre atendidos
26
17
22
20

Fonte: O autor (2016).

Mais da metade dos alunos reconheceu que no ambiente do Colégio as
diferenças são respeitadas. Cabe destacar que a maior parte dos alunos atribuiu no
item 2 (apêndice C), que sempre tiveram atendimento no setor de orientação
educacional, diante de eventuais dificuldades encontradas no cotidiano escolar.
Porém, com relação às atividades multiculturais de valorização a autoestima do item
6 na lista de verificação sobre prática pedagógica, existem, ainda, alunos que
consideraram que nunca foram realizadas.
O outro indicador atendido plenamente foi o da promoção de prática
pedagógica reflexiva. Ao se observar a Tabela 15, os resultados no item 4, da lista
de verificação (apêndice C), apontam que os respondentes consideraram que os
professores não só promovem debates sobre temas cotidianos, como articulam o
contexto social aos conteúdos apresentados em aula (item 9 da lista de verificação).
O indicador sobre respeito à autonomia do aluno teve em um de seus itens
(sobre liberdade de expressão) o índice de 0,76 respondentes sempre atendidos,
porém quando relacionado ao outro item correspondente a esse indicador, teve seu
resultado rebaixado, não alcançando a linha de corte. Pode-se observar que, por
mais que o aluno tenha espaço para o debate e seja respeitado por isso,
institucionalmente o Colégio ainda não está maduro para abertura ao diálogo.
Apesar dos outros indicadores da categoria Prática Pedagógica não terem
alcançado o limite de corte, ao se considerar os itens com respondentes sempre e
eventualmente atendidos para o cálculo do índice, todos os indicadores ultrapassam
o limite de corte de 0,60 do total de respondentes.
De modo geral, julgou-se plenamente atendida a questão sobre até que ponto
os objetivos do programa contribuíram para a permanência dos alunos do PROEJA
do Campus Realengo II. Porém, sobre em que medida os recursos de assistência ao
educando e a prática pedagógica contribuíram para a manutenção dos alunos, os
resultados apontaram uma fragilidade no atendimento.
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Como o objetivo foi avaliar a permanência dos alunos no PROEJA, evidenciase que, a partir das respostas obtidas nas três questões avaliativas, o que a garante
a permanência dos alunos nos bancos escolares é o compromisso com a formação
acadêmica.

Destacando-se

o

respeito

à

autonomia,

a

identidade

e

ao

reconhecimento dos saberes acumulados dos alunos, como fundamental na
fidelização desse aluno. O diferencial esperado está na articulação entre os
conteúdos da educação básica com os da formação profissional, sem deixar de lado
as práticas reflexivas sobre a realidade social.
Diferentemente dos resultados apresentados sobre as causas de evasão, em
pesquisas e avaliações, apontarem para a falta de ações afirmativas como uma das
mais relevantes, os resultados apresentados nesse estudo apontaram que não são
determinantes na garantia de permanência dos alunos no PROEJA do Campus
Realengo II do Colégio Pedro II.

5.2 RECOMENDAÇÕES
Mesmo considerando o resultado satisfatório apresentado no estudo, que
julgou como o principal motivo para a permanência dos alunos nos cursos do
PROEJA do Campus Realengo II do Colégio Pedro II a preocupação com uma
formação acadêmica plena e articulada com a formação profissional pretendia,
algumas ações são necessárias para o contínuo aperfeiçoamento do programa.
Reconhecendo que “não significa necessariamente que as recomendações do
avaliador devem ser adotadas de forma automática” (WORTHEN; SANDERS;
FITZPATRICK, 2004, p. 568), as fragilidades identificadas nas ações de assistência ao

educando e nas práticas pedagógicas necessitam, a partir dos dados do estudo,
serem discutidas e tratadas de forma a serem superadas. Nesse sentido,
recomenda-se proceder as seguintes recomendações para:

A Assistência ao Educando
 Institucionalização da oferta de uniforme aos alunos de forma gratuita e de
acordo com as especificidades do curso.
 Institucionalização do fornecimento gratuito e contínuo de material de
consumo individualizado, como lápis, caneta, cadernos e kits de laboratório.
 Uniformização do processo de aquisição e distribuição dos livros didáticos.
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 Agilidade e maior controle no repasse das bolsas para os alunos que
cursam regularmente as aulas.
 Oferta de atividades culturais e profissionais, como congressos, feiras e
cursos, de forma gratuita e diversificada para todos os alunos do PROEJA.

A Prática Pedagógica
 Organização

curricular

baseado

nas

características

da

formação

profissionalizante, mas respeitando o conhecimento prévio do aluno.
 Realização de avaliação formativa a cada semestre, permitindo o
redimensionamento das estratégias metodológicas de cada curso profissionalizante.
 Realização de debates vocacionais, respeitando a especificidade de cada
curso profissionalizante.
 Criação de uma agenda permanente de discussão sobre as rotinas e
normas do Colégio.
 Organização de um calendário de atividades interdisciplinares, com temas
elaborados em conjunto com os alunos.
 Realização de convênios de formação continuada em didática para a
educação de jovens e adultos, voltada para os docentes e equipe pedagógica do
Colégio Pedro II do Campus Realengo II.
 Organização de uma cartilha, em conjunto com os docentes, de elaboração
de provas e testes que articulem os conteúdos específicos de cada disciplina
propedêutica, aos da formação profissionalizante com temas do cotidiano escolar.
Além das fragilidades encontradas nos dois indicadores anteriores, para que o
programa continue a atender de forma satisfatória a permanência dos alunos, alguns
ajustes são necessários para a manutenção dos objetivos do programa, tais como:
 Atenção à organização curricular em conformidade com o Catálogo de
Cursos Técnicos vigente e aos conselhos regionais, caso existam.
 Melhoria na comunicação entre a administração central, docentes e alunos
do PROEJA do Campus Realengo II do Colégio Pedro II.
 Manutenção de um corpo docente com perfil adequado na atuação na
modalidade de educação de jovens e adultos, comprometido com uma educação
emancipatória.
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 Manutenção do processo de seleção de entrada de alunos, mas
observando o real atendimento aos princípios do Documento Base do Ensino Médio
para o PROEJA (BRASIL, 2007).
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
Convidamos o(a) Sr(a) para participar do estudo avaliativo A FIDELIZAÇÃO
DOS ALUNOS NO PROEJA – AVALIAÇÃO NOS CURSOS DO COLÉGIO PEDRO
II, sob a responsabilidade do avaliador Marcus Vinicius Pinheiro Costa, a qual
pretende avaliar a permanência dos alunos nos cursos do PROEJA oferecidos no
Colégio Pedro II.
Sua participação é voluntária e se dará por meio de um questionário.
Se depois de consentir em sua participação o Sr(a) desistir de continuar
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer
fase do estudo, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e
sem nenhum prejuízo a sua pessoa.
O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e também não receberá nenhuma
remuneração ou qualquer valor em dinheiro como compensação.
Os resultados do estudo serão analisados e publicados, mas sua identidade
não será divulgada, sendo guardada em sigilo.
Para qualquer outra informação, o(a) Sr(a) poderá entrar em contato com o
avaliador pelo telefone (21)2406-6800 / (21)2406-6803, ou poderá entrar em contato
com o Comitê de Ética em Pesquisa – CPII, no Campo de São Cristóvão, 177, São
Cristóvão, Rio de Janeiro, telefone (21) 3891-1000.
Consentimento Pós–Informação
Eu,__________________________________________________________,
fui
informado sobre o que o pesquisador quer fazer e porque precisa da minha
colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto,
sabendo que não vou ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento
é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador,
ficando uma via com cada um de nós.
________________________
Data: ___/ ____/ _____
Assinatura do participante

___________________________________________
Assinatura do Avaliador Responsável
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APÊNDICE B – Questionário de Avaliação da Permanência do
Aluno no PROEJA

Prezado(a) Aluno(a),
O Colégio Pedro II adotou a modalidade de educação de jovens e adultos integrada
à educação profissional, desde o ano de 2006, passando por uma série de
adequações até a presente data.
Portanto, gostaria de sua participação no estudo sobre a permanência do aluno nos
cursos do PROEJA do Colégio Pedro II e espero recolher dados úteis para avaliar
até que ponto os objetivos previstos no Documento Base do PROEJA foram
realmente alcançados.
O registro de suas respostas não contém nenhuma informação de identificação
sobre você, garantindo assim a confidencialidade e o anonimato. A primeira etapa é
destinada apenas a caracterização do perfil do entrevistado. Os dados coletados
serão utilizados no estudo realizado pelo mestrando do Curso de Avaliação da
Fundação Cesgranrio.
É muito importante que você responda todas as questões, pois estará contribuindo
para o desenvolvimento de um estudo avaliativo importante para compreensão dos
sujeitos atendidos pelo PROEJA no Colégio Pedro II.
Marcus Vinicius Pinheiro Costa

Instrução
As questões devem ser respondidas a partir da sua própria experiência e com
total sinceridade e liberdade.
1) Para cada item a seguir, faça um X dentro dos parênteses que corresponda
à opção de resposta que mais lhe atenda.
Não há resposta certa ou errada; evite rasuras.
2) Para os itens 9, 11, 14 e 16 escreva sua resposta de forma clara e objetiva
em letra de imprensa ou forma, para facilitar a leitura.
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1. CARACTERIZAÇÃO DO ALUNO
1 – Sexo:
( ) Masculino
( )Feminino
2 – Faixa etária:
( ) De 18 a 24 anos. ( ) De 25 a 34 anos. ( ) De 35 a 44 anos.
( ) De 45 a 64 anos. ( ) Mais de 65 anos.
3 – Que formação escolar você possuía antes de ingressar no PROEJA?
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino Médio incompleto
( ) Ensino Médio completo
4 – Em que tipo de escola foi realizada essa formação?
( ) Pública
( ) Privada
5 – Há quanto tempo você está afastado da escola?
( ) Menos de 1 ano. ( ) De 1 a 4 anos. ( ) De 5 a 10 anos. ( ) Mais de 10 anos.
6 – Você exerce algum tipo de atividade remunerada?
( ) Sim
( ) Não
6.1 – Caso tenha respondido “Sim”, qual é a regulamentação da atividade?
( ) Carteira Assinada
( ) Informalidade
( ) Funcionário Público
( ) Diarista ou Horista
( ) Autônomo
( ) Dono de negócio
7 – Considerando o valor atual do salário mínimo nacional, qual é sua renda?
( ) Até 1 salário mínimo.
( ) mais de 1 e até 2 salários mínimos.
( ) mais de 2 e até 4 salários mínimos.
( ) Acima de 4 salários mínimos.
2. OBJETIVO DO PROGRAMA
8 – Classifique até que ponto a continuidade dos seus estudos está relacionada:
SR PR MR
Ao interesse em ser um profissional técnico.
( ) ( ) ( )
A necessidade de terminar o Ensino Médio.
( ) ( ) ( )
A formação técnica integrada ao Ensino Médio
( ) ( ) ( )
Ao conteúdo das disciplinas vinculadas ao mundo do trabalho.
( ) ( ) ( )

TR
( )
( )
( )
( )

SR – Sem relação; PR – Pouco relacionado; MR – Muito relacionado; TR – Totalmente
relacionado

9 – Você considera que as disciplinas apresentadas no curso são compatíveis com
as atividades no mercado de trabalho?
( ) Sim
( ) Não
Comente a sua resposta: _________________________________________
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10 – Qual seu grau de satisfação com relação aos conhecimentos desenvolvidos ao
longo do curso?
( ) Muito satisfeito. ( ) Satisfeito. ( ) Insatisfeito. ( ) Muito insatisfeito.
11 – Você considera que a formação que o colégio lhe proporcionou teve impacto na
decisão de dar continuidade aos seus estudos?
( ) Sim
( ) Não
Comente sua resposta: __________________________________________
12 – Qual sua opinião sobre o concurso para o acesso de alunos nos cursos do
PROEJA do Colégio Pedro II?
( ) Ótimo. ( ) Bom. ( ) Ruim. ( ) Indiferente.
13 – Essa forma de acesso dificulta a integração dos alunos com o Colégio?
( ) Sim. ( ) Não. ( ) Indiferente.
14 – Que atividades o Colégio promove com o objetivo de valorizar a identidade do
aluno?__________________________________________________________
15 – Como você considera o grau de autonomia entre o Campus e a Reitoria para a
solução de problemas que afetam o cotidiano dos alunos?
( ) Ótimo. ( ) Bom. ( ) Ruim.
16 – A relação entre o Campus e a Reitoria influencia na decisão de continuar
estudando no PROEJA?
( ) Sim. ( ) Não. ( ) Indiferente.
Por quê? _______________________________________________________
17 – Com relação a sua permanência no curso do PROEJA, qual sua opinião sobre:
O
B
R
A integração do aluno com o ensino formal.
( ) ( ) ( )
O aproveitamento dos conhecimentos prévios do aluno.
( ) ( ) ( )
A colaboração entre os alunos no desenvolvimento de tarefas.
( ) ( ) ( )
A relação entre as regras do Colégio e as especificidades dos
( ) ( ) ( )
alunos.
O – Ótimo; B – Bom; R – Ruim.

18 – Que área em sua vida teve o maior impacto quando você começou a estudar
no PROEJA?
( ) Saúde. ( ) Trabalho. ( ) Família. ( ) Todas. ( )Não sei informar.
Grato por sua colaboração no estudo!
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APÊNDICE C – Lista de Verificação sobre a Fidelização dos Alunos no PROEJA
– Avaliação nos Cursos do Colégio Pedro II
Orientações gerais
Para avaliar em que medida as Práticas Pedagógicas e os recursos da Assistência
ao Educando influenciam na decisão do aluno em continuar seus estudos no
PROEJA, marque um “X” na coluna correspondente das declarações a seguir,
sendo:
(S) – Sempre;
(E) – Eventualmente;
(N) – Nunca.
É importante que todos os itens sejam respondidos, não deixando itens sem
marcação.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Assistência ao Educando
O Colégio distribui livros didáticos de todas as disciplinas para as turmas.
As turmas recebem as apostilas das disciplinas técnicas específicas de
cada curso.
Os alunos recebem gratuitamente o uniforme obrigatório (jaleco e camisa
polo).
O vale-transporte (Riocard) é disponibilizado para o aluno, em tempo hábil,
respeitando seu local de moradia.
Os alunos têm acesso à refeição diária.
A bolsa de 100 reais é repassada ao aluno assíduo mensalmente.
O Colégio fornece gratuitamente cadernos e blocos de anotações.
As turmas têm acesso a livros técnicos na biblioteca.
Os kits de laboratório, das disciplinas técnicas, são distribuídos pelo
Colégio.
As atividades extraclasse são oferecidas sem custo aos alunos.

Prática Pedagógica
1) Os alunos têm espaço para se expressarem livremente no meio escolar, de
forma ética e respeitosa.
2) O setor de orientação educacional atende os alunos nas eventuais
dificuldades vivenciadas no ambiente escolar.
3) As aulas realizadas usando recursos diferenciados são dinâmicas e
permitem o diálogo na turma.
4) Os professores promovem debates sobre temas do cotidiano do aluno.
5) As provas levam em consideração o conhecimento de vida do aluno.
6) O Colégio promove atividades multiculturais, valorizando a autoestima e a
própria identidade do aluno.
7) Os professores realizam atividades extraclasse de modo interdisciplinar,
envolvendo diferentes turmas.
8) A flexibilização das normas é uma prática escolar, a partir da compreensão
de circunstâncias não esperadas pelo aluno.
9) O conteúdo das disciplinas estão relacionados ao contexto social do aluno.
10) Os professores desenvolvem projetos a partir de informações coletadas do
cotidiano dos alunos.
Sendo: (S) – Sempre; (N) – Nunca; (E) – Eventualmente.

Agradecemos a sua participação!
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