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Resumo: O trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa sobre as causas da evasão escolar 
dos alunos do programa PROEJA FIC no IFS- Campus/Lagarto (SE) do curso de suporte e 
manutenção de computadores. Implantado no primeiro semestre de 2010, com matricula 
inicial de 90 alunos vindo de cinco escolas municipais de Lagarto. A pesquisa foi 
desenvolvida por meio de um estudo de caso, sendo aplicados questionários para alunos, 
coordenadores e diretores que participaram do PROEJA FIC. O resultado identifica como 
principal causa do alto índice de evasão desses alunos, desde a implantação do curso ate 1º 
semestre de 2011, a falta de transporte escolar, o qual era ofertado pela prefeitura municipal. 
O IFS - Campus Lagarto fica na zona rural do município, justificando assim a necessidade dos 
alunos em utilizar o transporte escolar como único meio para chegar neste local. 
Palavras-Chave: Evasão escolar, PROEJA-FIC, EJA. 
 
Abstract: The paper presents the research results on the school dropout causes of students in 
the PROEJA FIC program at IFS - Lagarto Campus (SE) of the support and maintenance of 
computers course. Implanted in the first half of 2010 with enrollment of 90 students from five 
municipal schools of Lagarto. The research was developed through a case study which used 
questionnaires to students, coordinators and directors who participated of PROEJA FIC. The 
result identifies as the main cause of the high dropout rate of these students, since the 
implementation of the course until the first half of 2011, the lack of school transportation 
which was offered by the city hall. IFS – Lagarto Campus is located in the municipality rural 
area thus the need of students to use school transportation as the only vehicle to reach this 
location. 
Key Words: School dropout, PROEJA-FIC, EJA. 
 

1-INTRODUÇÃO 

Diante dos desafios crescentes na educação brasileira, a educação de jovens e adultos 

(EJA) chama atenção pelos altos índices de evasão, que tornou um desafio para instituições 

que trabalham com essa modalidade de ensino. De acordo com dados do ministério da 

educação, em 2006 a evasão escolar da EJA chegou a índices de 47,7% dos oito milhões de 
                                                            
1 Pedagoga, Professora do EJA, aluna do PROEJA-campus Lagarto, amigospalavras@hotmail.com 
2 Mestre em Educação Escolar, professora orientadora-IFS/SE, eliodete@ig.com.br 



2 
 

brasileiros que frequentavam essa modalidade de ensino. Nessa perspectiva foi direcionada a 

pesquisa no sentido de centrar as observações e análises, com objetivo de identificar as causas 

do alto índice de evasão dos alunos do curso de Suporte e manutenção de Computador da 

turma 2010.1, do Programa PROEJA FIC do IFS- campus/ Lagarto (SE). Os dados nacionais 

são preocupantes e foi papel determinante na escolha do tema a ser pesquisado. 

Os dados da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios de 2007 deixam 
evidente que a educação de Jovens e Adultos (EJA) no Brasil convive 
historicamente com um alto índice de evasão. Dos 8 milhões de pessoas que 
frequentam o curso até 2006, 47,7% não chegaram a termina-lo. As razões 
para esse índice ser tão alto vão desde a incompatibilidade entre horário das 
aulas e o trabalho até metodologia que não respeita as especificidades desses 
alunos. (MEC, 2010) 

 
O desafio de enfrentar o problema da evasão escolar chega aos Institutos Federais de 

todo pais. Com o programa PROEJA FIC não foi diferente sendo identificadas causas 

diversificadas, que vão desde a incompatibilidade com o curso, conciliar estudo e trabalho, 

falta de professores para ministrar as aulas, além da falta de transporte escolar.  

Centrando-se nos fatores que levaram esses jovens e adultos a abandonarem os 

estudos, traçando um paralelo entre causas que provocaram um elevado índice de evasão 

escolar nas instituições que oferece educação de Jovens e Adultos. As causas muitas vezes 

estão relacionadas a fatores de ordem social, econômico, político e cultural, que se arrastam a 

anos causando falta de estímulo aos alunos.  

Diante de números preocupantes da evasão escolar o IFS-Campus/Lagarto entra nas 

estatísticas com o programa PROEJA FIC, com a evasão chegando a 63% do total de 90 

alunos. As causas desse alto índice de evasão foram atribuídas principalmente à falta de 

transporte escolar. Afinal, o transporte escolar era o único meio que os alunos possuíam para 

chegar ao IFS, uma vez que o IFS fica distante da cidade, e que grande numero de alunos são 

provenientes de povoados. 

Através de um estudo das fontes, garantindo a veracidade dos fatos sem fugir do 

contexto, chegamos a essas informações, fazendo a descrição e identificando os fatores 

ascendentes à evasão escolar, fazendo uma reflexão sobre os problemas que os alunos da EJA 

enfrentaram para frequentar o IFS. Sendo necessário identificar, analisar e compreender 

principais causas que contribuíram diretamente ou indiretamente para a evasão dos alunos do 

programa PROEJA FIC, haja vista que as estatísticas apontam para números preocupantes o 

que justifica a pesquisa. 

Foi desenvolvida uma pesquisa, baseada nas análises de fontes escritas (manuscritos e 

impressos), bibliografias, com o propósito de alcançar objetivos propostos do tema a ser 
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trabalhado. Posto em prática o levantamento de obras importantes, entre outros que fizeram 

presente para qualificar o trabalho. Pretende-se com esse trabalho que sirva de estímulo para 

uma reflexão sobre os problemas enfrentados por alunos da EJA nas escolas e nos Institutos 

Federais de todo país, para garantir acesso e permanência em sala de aula. Faz-se necessário 

também uma análise sobre a evasão de jovens e adultos como uma produção do fracasso do 

sistema educacional e das politicas publicas para EJA.  

Vale ressaltar que para aprofundar o estudo sobre a problemática da evasão escolar, é 

preciso explorar informações diversas, pois muitas vezes atribui às causas da evasão escolar a 

desestruturação familiar, a escola e ao professor. Desta forma, é importante a construção e 

desenvolvimento de trabalhos com enfoque em identificar e fornecer alicerce para reflexão 

das causas que contribuem para levar jovens e adultos a abandonarem os estudos. 

Fatores como o tempo de afastamento da escola, a jornada diária de trabalho, 
questões socioeconômicas, dificuldades com os conteúdos trabalhados, baixa 
autoestima, falta de motivação de parte dos professores, carência de 
laboratórios específicos para aulas práticas, entre outros, elevaram os índices 
de evasão. (FERNANDES, 2010, p.81). 

 
O presente artigo apresenta a contextualização do PROEJA FIC do campus de 

Lagarto, a questão da evasão escolar, que foi identificada como um dos problemas principais 

no abandono de um curso no IFS, que é alvo da pesquisa, alguns resultados e discussões e por 

último as considerações finais.  

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO DO PROEJA FIC 

O PROEJA FIC é um programa do governo federal por intermédio do Ministério da 

Educação (MEC) implantado nos Institutos Federais (IFS) de todo país, para atender alunos 

da Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental integrada à educação profissional. 

O programa oferece cursos técnicos profissionalizantes para alunos vindos de escolas 

públicas, tanto municipais quanto estaduais. 

Em 2009 foi lançado um ofício convite para que os IFS elaborassem seus projetos e 

enviassem para serem analisados e aprovados pelo MEC, para ser implantado o programa 

PROEJA FIC com cursos técnicos escolhidos por cada Instituto conforme anseio do mercado 

de trabalho local. Uma das exigências, para a implantação desse programa, seria a parceria 

obrigatória entre o IFS e as Secretarias de Educação, ou do município ou do estado, o projeto 

deveria obedecer às exigências feitas pelo MEC. 

Em Sergipe foram aprovados os projetos de três campi do Instituto Federal para a 

implantação do programa com cursos e vagas distribuídos conforme mostra a tabela 1. 
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TABELA 1: Oferta de cursos PROEJA FIC no IFS-SE 

CAMPUS Nº DE VAGAS CURSOS 

Aracaju 60 Ladrilheiro 

Lagarto 90 Suporte e manutenção de computador 

São Cristóvão 90 Informática 
Fruticultura e processamento de fruta. 

Jardinagem e horticultura. 

 

O PROEJA FIC surgiu como mais uma possibilidade de inclusão social para alunos da 

EJA de escolas municipais e estaduais de todo país, e para combater a evasão escolar dessa 

modalidade de ensino que é muito alarmante. Visando atrair os jovens e adultos para a 

educação profissionalizante oferecendo cursos técnicos explorados pelo mercado de trabalho, 

colaborando para diminuir os altos índices de evasão escolar nas instituições que atende 

alunos de EJA, acompanhando as necessidades do crescimento econômico dos municípios 

brasileiros no atendimento ao mercado de trabalho com mão de obra qualificada, tornando o 

estudo mais atraente para esses alunos que de alguma forma já estão inseridos no mundo do 

trabalho, mas precisam definir uma profissão ou qualificar-se. 

Além disso, conforme estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), no Brasil, em 2007, havia 9.133.900 de trabalhadores que 
procuraram emprego. Destes, apenas 1.676.000 possuíam experiência e 
qualificação profissional. Constata-se assim, uma demanda potencial de 
7.457.800 de trabalhadores sem qualificação profissional em busca de uma 
oportunidade de se inserir no mundo do trabalho. Para muitos o PROEJA 
FIC será a forma mais rápida de inclusão social que eles terão acesso, apesar 
de que tanto a constituição federal quanto a LDB sempre garantiram o 
acesso e a permanência para EJA e a sua articulação com a educação 
profissional. (MEC, 2009) 

 

2.1 O PROEJA FIC NO IFS – CAMPUS LAGARTO 

O PROEJA FIC no Campus/ Lagarto foi implantado no primeiro semestre de 2010, 

ofertando o Curso técnico profissionalizante em Suporte e Manutenção de Computador, 

Integrado ao Ensino Fundamental na Modalidade de EJA. Contemplando três turmas de 30 

alunos, em um total de 90 vagas, os alunos foram selecionados de cinco escolas públicas 

municipais de Lagarto, da 5ª a 8ª serie, para quinzenalmente frequentar as aulas de educação 



5 
 

profissionalizante no IFS. Para que esse programa acontecesse foi firmada uma parceria com 

a Prefeitura Municipal de Lagarto através da secretaria de educação, que seria a responsável 

em conduzir os alunos das suas respectivas escolas ao campus. 

Nos últimos anos o mundo vem passando por uma grande transformação tecnológica, 

neste sentido, houve certo avanço industrial e comercial no município de Lagarto, 

influenciado pelo desenvolvimento tecnológico. Os computadores estão presentes em todos os 

setores da sociedade e visivelmente no setor econômico. Nesse contexto, o curso de Suporte e 

Manutenção de Computadores aparece como uma boa escolha para dar início à implantação 

do PROEJA FIC IFS-Campus/Lagarto. 

O comércio local de Lagarto vem se desenvolvendo bastante, sendo que em 2008 foi 

considerado o 2º maior do Estado de Sergipe. Deste modo, surgiu o processo de 

transformação do espaço sócio-geográfico, associado ao processo de industrialização e 

urbanização, fatores decisivos no desenvolvimento do município. Um curso técnico é 

primordial no momento de expansão econômica de qualquer município porque permite que o 

indivíduo entre mais qualificado no mercado de trabalho. Portanto, através da formação e 

qualificação dos alunos trabalhadores no curso ofertado pelo programa PROEJA FIC, almeja 

uma formação fundamentada nas inovações tecnológicas do mercado de trabalho, gerando 

perspectiva de inclusão no mercado de trabalho a fim de atender os anseios dos alunos da EJA 

na expectativa de melhorar de vida.  

A ideia da integração da educação profissional com a EJA é para aumentar a 

frequência e a permanência dos alunos na vida escolar, e assim atenuar o problema da evasão 

escolar dessa modalidade de ensino. Porém o curso do PROEJA FIC IFS-Campus/Lagarto ao 

final do primeiro semestre letivo obteve 53,3% de aprovação, 30% de reprovação e 16,7% de 

desistência (evasão), observe a tabela 2. 

 

Tabela 2: Demonstrativo de matrículas do curso de suporte e manutenção do PROEJA 
FIC/2010.1 

Alunos Numero de alunos Porcentagem% 
Aprovados 48 53,3% 
Reprovados 27 30 

Evadidos ou desistentes 15 16,7 
Total 90 100% 

 

O IFS-Campus Lagarto fica localizado na zona rural, local distante dos povoados onde 

ficam localizadas as escolas municipais e também onde moram os alunos participantes do 

PROEJA FIC e, desse modo necessitam de transporte para frequentarem o curso. Nesse 
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contexto, a Prefeitura por meio da Secretaria Municipal de Educação ficou responsável pelo 

deslocamento desses alunos de suas escolas municipal até o IFS. 

No segundo semestre de 2010, o curso contou apenas com 30 alunos, alguns desistiram 

do curso durante o atual semestre, motivados por fatores como: só poderia continuar no curso 

os aprovados, dificuldades com transporte, entre outros. Desses motivos apresentados, o 

transporte foi o responsável pela produção do alto índice de evasão dos alunos no referido 

Programa. 

Diversos problemas na educação nascem de promessas ou acordos não cumpridos. 

Apesar de que nos termos de responsabilidades dos integrantes da parceria firmada para a 

implantação do programa, foi garantida a oferta do transporte escolar para os alunos do 

PROEJA FIC pelo município ou estado. 

8–RESPONSABILIDADES DOS INTEGRANTES: 8.3–Ao município ou 
estado, por intermédio de sua secretaria de educação, compete: 8.3.1–
Cumprir os termos da parceria firmada com instituição da rede federal; 
8.3.2–Providenciar auxílio transporte ou equivalente para o deslocamento 
dos estudantes dos cursos PROEJA FIC. (MEC, 2009) 
 

Além do acordo de responsabilidade entre os integrantes para a implantação do 

programa no IFS-Campus/Lagarto, que garante toda assistência aos alunos participantes do 

curso técnico, é especificamente no auxilio ao transporte escolar, que se dará destaque. 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de Lagarto nos seus artigos 76 a 81, 

garantem o direito ao transporte escolar para os estudantes do modo geral e priorizando a 

educação de jovens e adultos na zona rural e sua qualificação para o trabalho. 

Art. 76 - A Educação, direito de todos e dever do Município e da família, 
será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania 
e sua qualificação para o trabalho. Art. 79 - Integra o atendimento ao 
educando os programas suplementares de material didático, transporte, 
alimentação e assistência à saúde. Art. 81 - No sistema de ensino do 
Município haverá programa suplementar da educação não formal para jovens 
e adultos, prioritariamente na zona rural. (SERGIPE, 2006, p.34) 
 

A integração entre prefeitura e IFS era para garantir o acesso dos estudantes ao curso 

por meio do transporte escolar municipal, o que não ocorreu. O que aconteceu constantemente 

no segundo semestre do programa foi o ônibus não aparecer para fazer o transporte dos 

alunos, fazendo com que os mesmos desacreditassem no Programa e deixassem de frequentá-

lo. Segundo consta no Jornal online Opinião e Noticia (2009, p.1) existem estudos revelando 

os motivos da evasão como: a falta de interesses dos jovens pela escola, necessidade de 

trabalhar, falta de acesso ao local de estudo.  
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Estudo revela que 40,1% dos adolescentes com idades entre 15 e 17 anos 
deixam a escola por falta de interesse e 27,1% porque precisam trabalhar. 
Mostrou também que 10,9% dos jovens desta faixa etária deixam de estudar 
por falta de acesso à escola. Em 2008, a porcentagem de adolescentes desta 
faixa etária que parou de estudar foi de 14,1%. Entre os jovens empregados 
esta porcentagem foi de 28%. 

 

3. EVASÃO ESCOLAR 

Considerando que vivemos num mundo em constante transformação, que o Brasil é 

tido como um país em desenvolvimento econômico e estar sujeito as mudanças educacionais, 

os jovens precisam de informações e conhecimentos que ajude a enfrentar o problema de 

acesso e permanência na escola. Percebe-se que a evasão escolar é um problema que afeta o 

desenvolvimento de todo o país, pois para um país se desenvolver precisa ter pessoas 

qualificadas para a vida econômica, social e cultural. Nesse cenário de altos índices de evasão, 

entende-se que manter o aluno na escola é essencial, que a educação é um bem valioso para se 

ter acesso ao conhecimento e crianças e jovens deverão se apropriar desse conhecimento para 

o desenvolvimento de suas habilidades como ser humana. 

Não obstante, a realidade educacional do país mostra elevados índices de evasão 

escolar e em particular na educação de jovens e adultos (EJA). Esses altos índices revelam 

que essa modalidade de ensino enfrenta uma situação em que trabalhar é mais importante do 

que estudar e a solução, na maioria das ocasiões, é encarar ao mesmo tempo estudo e trabalho. 

Tal situação nos leva a refletir sobre a realidade dos alunos da EJA, pois necessitam trabalhar 

para sobreviver. 

Em relação aos problemas de acesso e permanência dos alunos nas escolas, dependem 

de ações, em muito dos casos, da iniciativa do poder público que tem um papel determinante 

no contexto da situação educacional. Segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação 

9394/1996 no seu Art.2°“A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho” encontra-se o respaldo legal para sua responsabilidade.  

Entretanto, no dia a dia a realidade é outa, jovens e adolescentes sem objetivos para 

com o estudo, família omissa aos problemas educacionais, estado que não cumpre com seus 

deveres perante a sociedade, o que consequentemente colabora para as estatísticas de forma 

negativa na educação brasileira. 

A evasão, na maioria das vezes, é ocasionada pelo fato que alunos não conseguem 

conciliar trabalho e estudo, às vezes é falta de interesse pela escola, dificuldade de acesso à 
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escola. Em várias pesquisas esses são os principais motivos da desistência de jovens e 

adolescentes ao estudo. Quando mostra também que EJA é frequentada por jovens e adultos 

de baixa renda que já constituíram família, e que são provenientes em sua maioria da classe 

baixa. Daí vem à necessidade de trabalhar para sobreviver.  

Podemos dizer que os alfabetizando da EJA são trabalhadores que, desde 
muito cedo, precisam ingressar no mundo do trabalho. São advindos das 
classes trabalhadoras, produtos da sociedade capitalista, que impôs desafios 
e a busca pela sobrevivência. Essas pessoas são de origem humilde, as 
famílias geralmente são numerosas vive com sacrifício, com muito trabalho 
e pouco lazer. (SOEK, HARACEMIV e STOLTZ, 2009, p.23). 

 
No IFS campus/lagarto no programa PROEJA FIC a realidade dos altos índices de 

evasão escolar virou realidade com a implantação de programas que atende alunos da EJA, 

ainda há muito que fazer do ponto de vista de atendimento a esse aluno, ficando clara a 

necessidade de identificar as causas dos problemas que afeta o desenvolvimento desses 

programas nas escolas e nos Institutos Federais de todo país, sobretudo a evasão escolar, cujos 

dados são preocupantes, uma vez que ate o primeiro semestre de 2011 mais da metade dos 

alunos têm se evadido dos cursos ofertados. 

Entretanto, cabe destacar que no primeiro semestre de implantação do curso de 

Suporte e Manutenção de Computadores no IFS campus/lagarto, obteve 16,7% de evasão, 

tendo esse numero aumentado para 63% após um ano de implantação do curso, ou seja, dos 

90 alunos que iniciaram o curso em 2010, ate o primeiro semestre de 2011,57 alunos já havia 

deixado o curso. O educando da EJA é um aluno diferenciado, qualquer empecilho por 

pequeno que seja, faz com esse aluno deixe a escola. Em várias pesquisas são citados diversos 

fatores ou motivos que levam os alunos a abandonar os estudos, mas para essa turma o motivo 

foi externo não causado por eles e sim pela falta de transporte escolar regular, levando o aluno 

de EJA a ter uma visão de exclusão do sistema educacional por falta de compromisso do 

poder público com a educação dessa modalidade de ensino.  

Há muitos motivos que levam o aluno a deixar de estudar - a necessidade de 
entrar no mercado de trabalho, a falta de interesse pela escola, dificuldades 
de aprendizado que podem acontecer no percurso escolar, doenças crônicas, 
deficiências no transporte escolar, falta de incentivo dos pais, mudanças de 
endereço e outros. (LOPES, 2010, p.1) 
 

4. METODOLOGIA 

Foi desenvolvida uma pesquisa de cunho qualitativo e quantitativo, baseada em fontes 

bibliográfica, documental, questionários e entrevistas. Com a finalidade de expor e indagar os 

elementos geradores do tema delimitou-se nessa mesma perspectiva, posto em prática o 

levantamento de obras importantes, como também documentos, Site, Blogs, artigos, textos, 
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além utilização da Legislação como a LDB 9394/96 e a Lei Orgânica do Município de 

Lagarto, os quais fizeram presentes para dar suporte ao trabalho.  

Com o propósito de identificar as causas geradoras da problemática foi elaborado e 

aplicado um questionário para alunos, coordenadores e diretores envolvidos com o PROEJA 

FIC, bem como a análises de dados estatísticos, de documentos formais e informais, legais e 

pessoais, fornecidos pela secretaria das escolas públicas.  

André (2005, p.18) ressalta que “o pesquisador se aproxima das pessoas e com elas 

mantêm um contato direto por meio de entrevistas, conversas, enquetes. Registra, em seu 

diário de campo, descrição de pessoas, eventos e situações interessantes; opiniões e falas de 

diferentes sujeitos”. 

Para identificar os fatores que envolvem o problema da evasão escolar dos alunos do 

curso de Suporte e Manutenção de Computadores do PROEJA FIC do IFS-Campus/Lagarto, 

foi realizado um estudo de caso, através da aplicação do questionário, formado por 10 

questões mistas quanto ao aspecto, de ordem econômica, social, trabalho, dificuldades, 

avaliação do curso, avaliação dos docentes e discentes, dos coordenadores e diretores, 

sugestões para melhorar o curso. 

O Estudo de caso em pesquisa educacional vem sendo abordado sobre diferentes 

enfoques dando ao estudo de caso, segundo ANDRÉ (2005), a finalidade para destacar as 

características e atributos da vida social. Desse modo, foi utilizada essa metodologia para 

fazer uma análise da vida social dos alunos do PROEJA FIC, no que concerne a sua 

participação no referido Programa.  

Foi aplicado um questionário para 30 alunos que frequentaram o PROEJA FIC, 

totalizando 33% dos alunos que participaram do curso de Suporte e Manutenção de 

Computadores de 2010. Esses alunos são de idade, sexo, cor, trabalho e classe econômica 

diversificada, tendo como ponto em comum entre eles o fato de serem estudantes do ensino 

fundamental na EJA em escolas públicas municipais. Todos além de responderem ao 

questionário, fizeram indagações orais que ajudaram nas análises e interpretação dos dados. 

Também foi aplicado questionários contendo 10 questões mista ao coordenador geral do 

PROEJA FIC, outro para 2 coordenadores e outro para 2 diretores das escolas públicas 

municipais de Lagarto que participaram do programa. 

Segundo ANDRÉ (2005, p.18) "Espera-se que relações e variáveis desconhecidas 

emerjam dos estudos de caso, levando a repensar o fenômeno investigado". Através de um 

estudo minucioso para garantir a veracidade dos fatos sem fugir do contexto, foi feito uso da 
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descrição e análise como a finalidade de identificar os fatores provocantes dos índices da 

evasão escolar desse Programa.  

 

5. RESULTADOS E DISCURSÕES  

Foi realizada entrevista com coordenadores, diretores e alunos ,bem como aplicação 

do questionário, as informações obtidas mostraram que 100% dos alunos que deixaram o 

curso de suporte e manutenção de computadores do IFS-Campus/Lagarto turma 2010.1, foi a 

falta do transporte escolar. Quando apurado que o único meio de acesso que os alunos têm ao 

IFS-Campus /Lagarto era o ônibus concedido pela prefeitura Municipal de Lagarto. 100% dos 

coordenadores e diretores afirmando que, o problema da evasão foi a falta de transporte 

regular, que era o principal motivo da ausência dos alunos ao curso. Os alunos relataram que 

foram forçados a abandonar o curso por causa do transporte irregular, um dia vinha outro não, 

problema que persistia desde o inicio do curso se agravando no segundo semestre, sendo o 

fator desencadeador da evasão. 

O coordenador geral do PROEJA FIC destacou como principal dificuldade encontrada 

pelos alunos em frequentar o curso era a instabilidade do transporte seja por motivo de 

problemas mecânicos do ônibus, ou da saúde do motorista, devido também a concessão do 

veículo pela prefeitura de Lagarto assim não comparecia para realizar o deslocamento dos 

alunos, que moravam distante do IFS e não dispunham de outros meios para realizar seu 

deslocamento. 

A questão do transporte escolar foi citada também pelos alunos, coordenador e 

diretores que trabalham com a EJA. A pesquisa apresentada com o tema evasão escolar 

mostra que esse problema junto a outros são responsáveis pelo abandono dos estudos por 

crianças e jovens, a falta de acesso a escolas são motivos geradores da evasão escolar em 

muitos municípios brasileiros. Dessa maneira ficou claro que o empecilho causador da não 

permanência dos alunos no PROEJA FIC, foi a falta de acesso, por não ter transporte escolar 

regular cedido pela Prefeitura Municipal de Lagarto. 

Essa é a realidade de muitos alunos da educação pública que vem sendo personagem 

de um fracasso provocado pela falta de compromisso do poder público em garantir o acesso e 

promover a permanências desses estudantes nas escolas, falta de compromisso em manter os 

direitos da sociedade estudantil, garantidos pela constituição federal e a Lei de Diretrizes e 

Base da Educação brasileira e outros. 

Uma vez que todos os alunos que participaram da pesquisa dependiam do transporte 

escolar para chegar ao IFS. É que 83% desses alunos trabalham na agricultura, quando 
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chegam à noite estão bastante cansados por realizar um esforço físico o dia todo, mas mesmo 

assim estavam correndo atrás de uma qualificação para mudar de setor de trabalho, na 

tentativa de angariar uma profissionalização, diante de que 83% não possuí nenhuma 

profissão. 

Analisando os dados dos 30 alunos que responderam o questionário percebem-se as 

seguintes características: 100% moram na zona rural, 100% precisam de transporte escolar 

para chegar ao IFS, 100% utiliza ônibus escolar. Os dados revelam que todos os alunos têm 

necessidade da oferta de transporte escolar regular o ano todo, uma vez que todos moram em 

povoados na zona rural.  

Com relação à atividade remunerada 16,8% não trabalham, 26,6% trabalham às vezes, 

56,6% trabalham sempre, mas não podem pagar um transporte particular por que precisam 

manter ou ajudar as famílias. 76% trabalham na agricultura, 16% no comercio local, 4% na 

Indústria e 4% autônomo. Quando questionado se possuem profissão, 90% responderam que 

não possuem e 10% possuíam uma profissão.  

A compreensão do universo do aluno da EJA reforça que esse público pertence à 

classe trabalhadora, somente retornam à escola quando percebe a necessidade de adquirir 

escolarização para arrumar emprego, visando que grande parte trabalha na agricultura com 

poucos rendimentos e submetidos a jornadas exaustivas, isto se deve a falta de formação 

profissional e baixa escolaridade. 

Os relatos de alunos, professores, coordenadores e diretores serão identificados por 

número, garantindo o anonimato e a veracidades das falas.  

Eles acham que a gente é palhaço! Trabalho o dia todo, fico esperando o 
ônibus e nada. (Aluno 1) 
Os professores são ótimos, o coordenador do curso também é muito 
atencioso, pois tenta resolver todos os problemas. A coordenadora da escola 
também tenta resolver os problemas, só não conseguiram resolver o 
problema do transporte. (Aluno 2) 
Queria muito ter terminado o curso, ele era ótimo! Mas não tinha como ir. 
(Aluno 3) 
Chegava muito cansado do trabalho mesmo assim ia para escola esperar o 
ônibus, ai chegava o recado que o motorista estava doente e não ia ter 
ônibus, às vezes ficava na escola. (Aluno 4) 
 

O relato do coordenador geral do curso não é diferente do relato dos coordenadores e 

diretores das escolas de origem desses alunos. Quando perguntamos a razão que motivavam a 

ausência dos alunos no curso todos foram unânimes em responder: “a falta de transporte 

regular”. 
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Na educação de jovens e adultos deparamos em sala de aula com alunos que trabalham 

o dia todo e à noite estudam, chegando já cansado com condições mínimas de aprendizagem, 

alunos que se deparam com problemas de acesso à escola, por falta do transporte que o leva a 

abandonar o estudo mais uma vez.  

Foi indagado se os alunos já se afastaram do estudo outras vezes, 80% responderam 

que sim; 20% que não, que nunca se afastou, está na EJA porque repetiu de série algumas 

vezes; Quando questionados sobre o motivo que os levaram a se afastarem dos estudos, 63% 

responderam que devido às dificuldades de conciliar trabalho e estudo; 38% por causa de 

problemas familiares; Quando questionado qual motivo para deixar o curso de Suporte e 

Manutenção de Computador, 100% responderam por falta de transporte escolar. Eles afirmam 

que não teria outro motivo para abandonar o curso, até por que 33% dos alunos achavam o 

curso ótimo, 50% achavam excelentes e 17% achavam bom. 

Em relação aos professores do curso foi perguntado como os alunos o avaliam 20% 

considera que são bons; 23,4% ótimos e 56,6% excelentes professores.  

Ao questionar diretores e coordenadores das escolas municipais em que os alunos 

estudam se os professores estimulam os alunos a continuar o curso, 100% afirmaram que sim. 

Outra questão diz respeito a como eles qualificavam a participação do aluno no curso, 50% 

foi boa e 50% que foi regular; Quando questionados sobre a coordenação geral do curso como 

eles avaliam, 75% acham excelentes e 15% boa. Em relação ao curso, 73% achavam o curso 

excelente. Vindo a se confirmar pelos números que 86% acham seus professores do IFS 

excelentes.  

“Tanto nossos professores do curso de suporte e manutenção de 
computadores quanto nossos professores de da escola nos estimulavam 
muito”. (Aluno 1) 
 

A dificuldade com o transporte escolar foi citado por todos os indagados como a 

principal dificuldade que os alunos encontraram durante o curso, mesmo com tantos 

incentivos por parte de coordenadores e diretores não foram suficientes para mantê-los em 

sala de aula por consequências de fatores externos. Ao perguntar quais seriam as sugestões 

para melhorar à participação e a permanência no curso, a regularização do transporte escolar 

está em primeiro lugar com 100% na opinião dos estudantes, coordenadores e diretores. 

A disponibilização de transporte regular para os alunos pela Prefeitura que 
assegure o trajeto Escola Municipal - IFS/Campus Lagarto - Escola 
Municipal é de fundamental importância visto que o IFS/Campus Lagarto 
fica situado na zona rural, afastada da cidade e, além disto, os alunos moram 
na periferia da cidade. Reforçamos que esta foi a principal causa da evasão 
de alunos do projeto; (SILVA, 2011, p.42). 

 



13 
 

Algumas sugestões foram dadas pelos coordenadores e diretores para melhorar o 

curso, que seguem abaixo:  

“Melhorar a frequência e o gerenciamento do transporte para que caso 
houvesse algum impedimento tivesse a troca de ônibus ou motorista a 
tempo”. “A facilitação de acessibilidade (transporte)”. “Organizar e oferecer 
um transporte regular”. 
 

As dificuldades citadas pelos alunos, coordenadores e diretores ao longo do curso 

tornaram corriqueiras, entretanto, foram inúmeras tentativas para solucionar, mas sem 

sucesso. No entanto, o fortalecimento do PROEJA FIC - Campus/Lagarto depende da parceria 

feita com prefeitura municipal de Lagarto em garantir a execução das suas responsabilidades 

previstas no acordo de implantação do programa, para assim assegura a inclusão e a 

permanência dos estudantes da EJA.  

 

6. CONCLUSÃO 

O descaso com a educação de jovens e adultos (EJA) é frequente nas escolas 

brasileiras, esse descaso é responsável pela produção de fatores que se reflete nos altos índices 

de evasão nas escolas de todo o país e agora nos Institutos Federais com a implantação de 

programas que atende essa modalidade de ensino. De modo geral, a evasão na EJA sempre 

alcançou números altos, visando que esses jovens e adultos já estão envolvidos com o mundo 

do trabalho e precisam manter ou ajudar suas famílias, e que a responsabilidade do insucesso 

desses alunos muitas vezes é imposta ao próprio aluno ou aos professores.  

A evasão escolar é um tema que expressa a relação do aluno e o meio em que ele vivi, 

é um fracasso produzido dia a dia por fatores estruturais e funcionais do sistema educacional. 

Estudos que abordam o fracasso e a evasão escolar apontam, de modo geral, que a 

necessidade de trabalhar ainda é o maior empecilho para jovens e adultos continuarem sua 

vida estudantil. No caso dos alunos do curso de Suporte e Manutenção de Computadores do 

Programa PROEJA FIC-IFS /Campus Lagarto, não foi o aluno nem o professor que provocou 

o alto índice de evasão, foi um fator externo vindo da responsabilidade não cumprida. 

Evidenciando-se, a falta de compromisso do poder público com a educação de jovens e 

adultos no município de Lagarto. 

É nesse sentido que podemos observar a importância da pesquisa para evidenciar a 

seriedade de manter o compromisso com a educação de jovens e adultos e, que nos últimos 

anos adquiriu destaque com sua inclusão a partir de leis e decretos, passando a influenciar no 

processo educativo e a exercer papel relevante na vida da população de jovens e adultos do 

nosso país.  
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É através dessa ação integrada entre governo federal, estados e municípios que se 

propõe um ensino relacionado com a vida, é ao compromisso que o Poder Público deve ter em 

garantir o acesso é a permanência da população mais desassistida da educação a EJA . 

Não são poucos os testemunhos que reconhecem a importância da educação em suas 

vidas, que através do estudo são estimulados a pensar, analisar, criticar e construir um mundo 

mais justo e solidário. A grande questão que se faz sobre a participação do poder público e 

das secretarias de educação no processo educacional, como um recurso complementar que 

com sua atuação negativa contribui para o aumento do índice de evasão, negando seu 

compromisso ao acesso para os estudantes da EJA à educação profissionalizante.  

Precisamos ver a educação profissional como um direito assegurado ao trabalhador, e 

temos o dever de garantir a este público com tantas diferenças educação pública gratuita e de 

qualidade, que é uma das finalidades da Rede federal de Educação Profissional e Tecnológica, 

quando no oferecimento de cursos técnicos integrando ao ensino de EJA, PROEJA FIC. Não 

podemos esquecer que este programa veio com o intuito de fazer inclusão social, não só para 

conseguir um emprego, mas para de melhorar a qualidade de vida desses indivíduos levando-

os a ter uma visão mais critica da vida em sociedade. 

Entende-se que apesar dos direitos adquiridos em todo processo histórico de nossas 

vidas, ainda temos direitos negados, que políticas públicas deveriam cumprir o papel social, 

educacional e político que a sociedade necessita, que o homem como agente transformador é 

responsável pelo mecanismo de atuação, que essa atuação pode provocar índices positivos ou 

negativos na vida das pessoas.  
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