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Resumo: O referido artigo pretende discutir a temática da evasão escolar no Curso Técnico de Nível
Médio Integrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju. Os elevados índices de evasão escolar neste
curso ofertado pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS) motivaram a realização desta pesquisa. Este
estudo será realizado a partir dos métodos de pesquisa bibliográfica e análise documental
desenvolvidos na abordagem qualitativa, na modalidade estudo de caso. Esta pesquisa apresenta
como objetivo geral: compreender as causas e consequências do processo de evasão escolar no
Instituto Federal de Sergipe, a partir da análise da Regulamentação da Organização Didática (ROD) e
do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). As discussões serão embasadas principalmente na discussão
teórica dos autores Bernard Charlot, Rosemary Dore e Ana Lüscher.
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EVASÃO ESCOLAR NO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA DO CAMPUS ARACAJU: UMA
DISCUSSÃO SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA (ROD) E DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO (PPC)

SCHOOL EVASION IN THE TECHNICAL HIGH SCHOOL COURSE INTEGRATED IN

ELECTROTECHNOLOGY IN ARACAJU CAMPUS: A DISCUSSION ABOUT REGULATION OF THE DIDACTIC ORGANIZATION (ROD)
AND THE PEDAGOGICAL COURSE PROJECT (PCP)

EVASIÓN ESCOLAR EN CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MEDIO INTEGRADO EM

ELECTROTECNOLOGÍA DE CAMPUS ARACAJU: UNA DISCUSIÓN SOBRE LA REGULACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN DIDÁCTICA
(ROD) Y EL PROYECTO PEDAGÓGICO DEL CURSO (PPC)

EIXO TEMÁTICO 28: RELAÇÃO COM O SABER

Resumo: O referido artigo pretende discutir a temática da evasão escolar no Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju.
Os elevados índices de evasão escolar neste curso ofertado pelo Instituto Federal de Sergipe (IFS) motivaram a realização desta pesquisa. Este estudo será
realizado a partir dos métodos de pesquisa bibliográfica e análise documental desenvolvidos na abordagem qualitativa, na modalidade estudo de caso. Esta
pesquisa apresenta como objetivo geral: compreender as causas e consequências do processo de evasão escolar no Instituto Federal de Sergipe, a partir da
análise da Regulamentação da Organização Didática (ROD) e do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). As discussões serão embasadas principalmente na
discussão teórica dos autores Bernard Charlot, Rosemary Dore e Ana Lüscher.

Palavras-chave: Evasão Escolar. Educação Profissional e Tecnológica. Ensino Médio Integrado.

Abstract: This article intends to discuss the issue of school dropout in the Technical High School Course Integrated in Electrotechnology in Aracaju
Campus. The high dropout rates in this course offered by the Federal Institute of Sergipe (FIS) motivated this research. This study will be conducted from the
bibliographic research methods and document analysis developed in the qualitative approach, case study mode. It presents as its general objective: understand
the causes and consequences of the school dropout process at the Federal Institute of Sergipe, from the analysis of the Regulation of the Didactic
Organization (RDO) and the Pedagogical Project of the Course (PPC). The discussions will be based mainly on the theoretical discussion of the writers
Bernard Charlot, Rosemary Dore and Ana Lüscher.

Key words: School Evasion. Professional and Technological Education. Integrated High School.

Resumen: Este artículo pretende discutir el tema del abandono escolar en el Curso Técnico de Nível Medio Integrado em Electrotecnología de Campus de
Aracaju. Las altas tasas de deserción en este curso ofrecido por el Instituto Federal de Sergipe (IFS) motivaron esta investigación. Este estudio se realizará a
partir de la investigación bibliográfica y los métodos de análisis de documentos desarrollados en el enfoque cualitativo, en modo de estudio de caso. Se
presenta como su objetivo general: entender las causas y consecuencias del proceso de deserción escolar en el Instituto Federal de Sergipe, a partir del
análisis del Reglamento de la Organización Didáctica (ROD) y el Proyecto Pedagógico del Curso (PPC). Las discusiones se basarán principalmente en la
discusión teórica de los autores Bernard Charlot, Rosemary Dore y Ana Lüscher.

Palabras clave: Abandono escolar. Educación Profesional y Tecnológica. Escuela Secundaria Integrada.

INTRODUÇÃO
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Este artigo busca compreender o processo de evasão escolar Curso Técnico Integrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju. O objetivo geral deste estudo é
compreender o processo de evasão escolar Instituto Federal de Sergipe, a partir da análise da Regulamentação da Organização Didática (ROD) e do Projeto
Pedagógico do Curso (PPC).

A escolha por esta temática partiu dos dados da Coordenação de Registro Escolar (CRE) do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe
(IFS), Campus Aracaju, que apontam para o elevado índice de evasão escolar no Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica do Campus
Aracaju. É notória a disparidade entre a quantidade de alunos que se matriculam neste curso e aqueles que conseguem a sua conclusão. Este problema tem
preocupado os professores, a coordenação do curso, além da gestão do Instituto Federal de Sergipe.

A realização de uma pesquisa que aborde esta temática, permite a compreensão dos principais fatores que levam os seus alunos a abandonarem este curso.
Estas informações são importantes para que os gestores da instituição possam formular estratégias específicas, como programas e projetos, que favoreçam a
permanência e o êxito de todos os seus estudantes.

Embora este seja considerado como um dos mais preocupantes da educação brasileira, tais como o analfabetismo funcional ou a precária estrutura das
escolas, estudos realizados por Dore e Lüscher (2011), Meira (2015) e Sales e Figueiredo (2017) apontam que embora existam diversas pesquisas voltadas ao
estudo da evasão escolar na educação de nível fundamental e médio regulares, a evasão escolar na educação profissional carece de pesquisas científicas
voltadas a esta área, que possibilitem uma fundamentação teórica adequada a sua análise.

A evasão escolar na educação profissional não é um problema restrito ao contexto atual, vale destacar que ela ocorre desde a época em que existiam as
Escolas de Aprendizes e Artífices, nos primórdios da Educação Profissional e Tecnológica no país. Esta problemática foi investigada naquela época pelo
engenheiro Celso Sucow da Fonseca, que buscou soluções para o grave problema do abandono dos cursos de aprendizes e artífices pelos alunos que optavam
por trabalhar nas fábricas e oficinas (CIAVATTA e SILVEIRA, 2010).

Atualmente, o Plano Nacional da Educação (PNE) estabeleceu como uma das metas para a Educação Profissional no país “triplicar as matrículas da educação
profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento público” (BRASIL,
2014, p. 39). Estas metas foram estabelecidas pelo Governo Federal para serem alcançadas até a próxima década.

No entanto, a elevada evasão escolar impede que esta meta do PNE seja alcançada no país, uma vez que o abandono da escola pelos alunos reduz o
quantitativo de jovens e adultos regularmente matriculados nas instituições que ofertam cursos da Educação Profissional e Tecnológica, o que significa um
retrocesso quanto ao direito dos cidadãos ao acesso a uma educação profissional de qualidade.

Assim, a realização de pesquisas científicas que abordam a temática do abandono escolar favorece que as instituições educativas no processo de compreensão
sobre os fatores internos e externos inerentes a sua decorrência. Estas informações são fundamentais para que a escola possa formular estratégias de
enfrentamento à evasão e da prevenção de sua ocorrência, por meio de programas e projetos que permitam a permanência e êxito dos seus estudantes.

Acresce que durante a investigação que norteou a elaboração deste projeto de pesquisa sobre a temática da evasão escolar na educação profissional
destacam-se as pesquisas realizadas por: Dore e Lüscher (2011) sobre a permanência e evasão na educação técnica de nível médio em Minas Gerais; Charlot
(2013) sobre a prática educativa e Ferreira (2017) que investigou o acesso, a evasão e a permanência na Rede Federal de Ensino.

METODOLOGIA

Esta pesquisa foi desenvolvida através do método qualitativo. Considerando a complexidade inerente ao processo de evasão escolar, o qual evolve inúmeros
atores como a instituição educativa, os professores, os alunos e suas famílias, este método permite a investigação deste fenômeno social considerando todo o
contexto no qual ele ocorre. Para Triviños (2013) a pesquisa qualitativa não pretende buscar resultados quantificáveis, mas, compreender o processo e todo o
significado pelo qual eles ocorrem.

Acresce que, a pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso proporciona ao pesquisador uma análise mais aprofundada sobre o objeto pesquisado. Lüdke e
André (2015, p. 20) afirmam que se deve optar pelo estudo de caso quando “queremos estudar algo similar que tenha valor em si mesmo”. No caso da
pesquisa sobre a evasão escolar no Instituto Federal de Sergipe, que por apresentar características que tornam a sua natureza única, necessita de uma análise
que considere toda a sua singularidade.

Visto que a evasão escolar na educação profissional de nível médio possui características diversas dos demais cursos que compõem a educação básica
brasileira (DORE e LÜSCHER, 2011). Acresce que no âmbito do Instituto Federal de Sergipe a evasão escolar no Curso Técnico de Nível Médio Integrado
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em Eletrotécnica apresenta características distintas dos demais cursos ofertados pela instituição, quanto ao número de alunos evadidos e pelas razões pelas
quais eles evadem.

Portanto, para alcançar o objetivo geral desta pesquisa, serão analisados os documentos do Instituto Federal de Sergipe: a Regulamentação da Organização
Didática (ROD) e do Projeto Pedagógico do Curso (PPC). Estes documentos ajudarão a compreender as especificidades que caracterizam o processo de
evasão escolar neste curso. Acresce ainda que a pesquisa bibliográfica que subsidiará esta análise.

A EVASÃO ESCOLAR PARA O INSTITUTO FEDERAL DE SERGIPE

As Escolas Técnicas têm sua origem nas antigas Escolas de Aprendizes e Artífices criadas no governo de Nilo Peçanha, através do Decreto nº 7.566, de 23 de
setembro de 1909, com o objetivo de atender à população pobre e marginalizada. Em 13 de novembro de 2002 a Escola Técnica Federal de Sergipe
conquistou o status de Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET). Por outro lado, somente a partir de 29 de dezembro de 2008 com a instituição da
Lei nº 11.892 foi criado o Instituto Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe, juntamente com os demais Institutos Federais do país. A partir
das diversas mudanças no contexto da EPT, a educação proposta pelo IFS abandona o viés assistencialista e propõe novos objetivos como a inclusão social
dos alunos através do incentivo à pesquisa e à inovação tecnológica (BARBOSA, 2016).

Em 28 de março de 2016 foi aprovada a Regulamentação da Organização Didática (ROD), por meio da Resolução nº 35/2016/IFS. A ROD é um documento
institucional que tem como objetivo normatizar toda a organização pedagógica do Instituto Federal de Sergipe. Ela determina como devem ser estruturados os
cursos do IFS, ela assevera sobre os direitos e deveres dos professores e alunos, e descreve também sobre as formas de ingresso, matrículas, evasão escolar,
dentre outros aspectos.

É importante destacar que as informações contidas na ROD norteiam a formulação dos demais documentos institucionais como os Projetos Pedagógicos dos
Cursos (PPC) de todos os cursos ofertados pelo IFS. A leitura deste documento é fundamental para compreender como os alunos acessam os diversos cursos
ofertados pelo IFS e quais são as formas de evasão consideradas pela instituição, além de entender quais as medidas estão sendo tomadas pela instituição para
reduzir os índices de evasão.

De acordo com este documento, o acesso aos diversos cursos ofertados pelo Instituto Federal de Sergipe ocorrerá mediante processo seletivo ou outra forma
descrita por edital. No caso em que o estudante maior de dezoito anos não compareça os primeiros quinze dias de aula, consecutivamente, ele será
considerado desistente. Enquanto aos alunos menores de idade, seus pais ou responsáveis serão chamados para prestar uma justificativa legal às ausências
(ROD, 2016).

Quanto a evasão escolar, a instituição determina que:

Art. 29. Será considerado evadido, tendo sua matrícula cancelada automaticamente, o estudante que:

• Não renovar a matrícula no prazo estabelecido pelo campus;
• Esgotado o período de trancamento concedido, não efetuar reabertura de matrícula dentro do prazo estabelecido no calendário acadêmico;
• For reprovado por falta em todas as disciplinas do semestre letivo.

Art. 30. Terá a sua matrícula cancelada o estudante que apresentar a CRE, por ato próprio ou por seu responsável legal, pedido de
cancelamento da matrícula.

Art. 31. O cancelamento da matrícula poderá, também, ocorrer mediante iniciativa da instituição, extraordinariamente, quando o
estudante cometer uma irregularidade ou infração disciplinar prevista neste regulamento, apurada em processo disciplinar, por
comissão específica designada pela reitoria para esta finalidade, com a garantia do contraditório e da ampla defesa, à exceção do
estudante menor de 18 anos. (ROD, 2018, p. 14).

Nota-se que o Instituto Federal de Sergipe não menciona a reprovação como um critério para a evasão escolar. Entretanto, o parágrafo primeiro do Artigo nº
71 da ROD determina que o estudante dos cursos técnicos integrados de nível médio que não obtiverem aprovação em todas as disciplinas do curso serão
reprovados e impedidos de cursar as disciplinas consecutivas.

Verifica-se que a aprovação em todas as disciplinas, no caso dos cursos integrados de nível médio, é imprescindível para a continuidade destes estudantes nos
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seus cursos. Ressalta-se que a ROD assegura estudos de recuperação presenciais aos estudantes que não obtiverem a média suficiente à sua aprovação, no
entanto, este documento institucional não descreve como estes estudos serão estruturados, quem será responsável por garanti-los e quem serão os professores
responsáveis.

Caso os estudantes atinjam o percentual de máximo de faltas injustificadas, 12,5% da carga horária, a ROD não prevê nenhum tipo notificação e
acompanhamento aos alunos e suas famílias, através dos professores, equipe pedagógica e gestores da instituição, com o objetivo de evitar a evasão escolar.
Exceto, aos alunos menores de idade, que ultrapassarem esse percentual, neste contexto, a Gerência de Apoio e Inclusão (GAI) ou o setor pedagógico
notificarão à Direção Geral e a família, além do Conselho Tutelar (ROD, 2016, p. 26).

Quanto ao retorno dos estudantes evadidos da instituição, a ROD (2016, p. 14 a 15) garante o direito à reintegração de seus alunos que tiveram a sua
matrícula cancelada por um período não superior a cinco anos.

§ 1° a reintegração só será devida ao curso de origem do estudante, conforme período previsto no calendário acadêmico e
disponibilidade das vagas, considerando os seguintes critérios nessa ordem:

a. maior tempo de afastamento;
b. maior coeficiente de rendimento;
c. maior idade;

§ 2º A periodicidade, vagas ofertadas por curso, e demais critérios são regidos por edital elaborado pelo Campus com a supervisão da
Proen e posterior análise e aprovação da Reitoria (ROD, 2016, p. 14 a 15).

Observa-se a partir da leitura da ROD que a instituição permite que os estudantes evadidos retornem aos seus cursos, mediante o cumprimento dos critérios
estabelecidos, além das normas regidas por edital. Compreende-se que reintegração destes estudantes possibilitaria ao IFS a redução dos índices da evasão
escolar, por outro lado, esses critérios tornam-se obstáculos à democratização ao acesso daqueles alunos que abandonaram a escola, principalmente daquele
que evadiram há mais de cinco anos.

É importante ressaltar que a Regulamentação da Organização Didática não discorre sobre a responsabilidade dos diversos atores sociais (gestores,
professores, técnicos administrativos, alunos e comunidade externa) frente ao grave problema que é a evasão escolar. Em nenhum momento o texto da ROD
menciona sobre formas efetivas de prevenção e de redução dos índices da evasão escolar. Neste caso, percebe-se que embora a evasão seja considerada como
um dos maiores problemas da educação brasileira, o IFS não se apresenta uma legislação adequada para tratar esta temática de natureza complexa.

Portanto, compreende-se que a ROD, no que tange a temática da evasão escolar, apresenta grandes limitações, uma vez que a evasão é um processo complexo
que evolve a instituição educativa, os professores, os próprios alunos, as famílias, dentre outros (DORE e LÜSCHER, 2011). Para que o Instituto Federal
possa prevenir e reduzir os índices de evasão escolar recomenda-se a realização das seguintes melhorias em sua legislação, como:

• Adotar de um conceito claro e ampliado de evasão, que integre os casos dos alunos dos cursos técnicos integrados que reprovam e tornam-se
impossibilitados de continuar cursando as próximas disciplinas;

• Assegurar o acompanhamento pela gestão do Instituto Federal dos índices de evasão escolar e das suas respectivas causas. O IFS deve permitir que os
seus alunos descrevam os motivos que os levaram a abandonar os cursos nos quais estão matriculados;

• Estabelecer formas de acompanhamento pelos professores e pela gestão da instituição àqueles alunos que vivenciam o fracasso escolar;
• Garantir o acompanhamento efetivo dos alunos em situação de evasão pela equipe pedagógica do IFS, com o objetivo de promover o retorno dos

alunos evadidos à escola;
• Possibilitar a facilitação do processo de reintegração dos alunos evadidos à instituição.

A EVASÃO ESCOLAR NO CURSO TÉCNICO DE NÍVEL MÉDIO INTEGRADO EM ELETROTÉCNICA DO CAMPUS ARACAJU

Os cursos técnicos integrados a ensino médio foram regulamentados a partir do Decreto nº 5.154 de 23 de julho de 2004, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional. Segundo este decreto, nestes cursos a integração entre a educação técnica ao ensino médio será articulada de forma “I – Integrada,
somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental ou esteja cursando o ensino fundamental, sendo o curso planejado o aluno a habilitação técnica de
nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno” (BRASIL, 2004).

Desta forma, os cursos técnicos de nível médio contemplam os conteúdos da educação básica e da educação técnica, possibilitando aos jovens estudantes à

25/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/evasao_escolar_no_curso_tecnico_de_nivel_medio_integrado_em_eletr.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.6-18,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



conclusão do ensino médio e à sua formação profissional. Estes cursos possibilitam aos estudantes a formação necessária à atuação no mercado de trabalho
como técnicos de nível médio em diversos setores como por exemplo: na indústria, no comércio, na agricultura, dentre outros.

Conforme o Quadro 1, observa-se que o Instituto Federal de Sergipe oferta 18 cursos técnicos integrados ao ensino médio, o Campus Aracaju dispõe de 6
destes cursos. Estes cursos têm duração de 3 anos e sua forma de ingresso ocorre por meio de processo seletivo descrito por edital (IFS, 2018).

Quadro 1. Cursos técnico de nível médio ofertados pelo Instituto Federal de Sergipe.

Campus Curso

Aracaju

Alimentos
Edificações
Eletrotécnica
Eletrônica
Informática
Química

Estância

Edificações
Eletrotécnica
Aquicultura

Glória Agropecuária

Itabaiana

Lagarto

Agronegócio
Manutenção e suporte em informática

Edificações
Eletromecânica
Redes de Computadores

São Cristóvão

Agropecuária
Agroindústria
Manutenção e suporte em informática

Fonte: http://www.ifs.edu.br/cursos-proen

O Curso Técnico de N&iacut
e;vel Médio Integrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju é of
ertado pelo Instituto Federal de Sergipe, no Eixo Tecnológico de Controle e
Processos Industriais. Ele é ofertado no turno diurno, com carga hor&aacut
e;ria de três mil, setecentas e setenta duas horas, com regime anual e dura&
ccedil;ão de quatro anos (PPC, 2014).

Neste curso, o Projeto Peda
gógico do Curso (PPC) é um documento baseado na Regulamentaç&
atilde;o da Organização Didática (ROD) que determina como dev
erá ser estruturado o Curso Técnico de Nível Médio Int
egrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju. Nele está descrito desde
as especificidades com relação à infraestrutura do curso, est
rutura curricular, perfil de acesso, equipe docente e técnico administrativ
o, além de critérios de avaliação.

Segundo o
PPC, este curso surgiu em decorrência das demandas do mercado por profissio
nais da área. Ele abrange em sua matriz curricular, disciplinas de forma&cc
edil;ão geral, disciplinas técnicas básicas e disciplinas tec
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nológicas. Este curso também contempla em sua carga horária a
realização de visitas técnicas, seminários, palestras
, congressos e cursos.

Apresenta como objetivo geral:

Formar Técnicos de Nível M
édio em Eletrotécnica, com competência técnica para que
atenda plenamente as características e as especificardes delineadas para e
ssa profissão, priorizando nas suas ações laborais uma aborda
gem sistemática da gestão da qualidade e produtividade, das quest&ot
ilde;es éticas e ambientais, bem como da sustentabilidade social e viabilid
ade técnico-econômica, além da visão pró-ativa q
ue o desafiará a buscar permanentemente a atualização dos sab
eres técnico-científicos, através da investigaç&atilde
;o tecnológica, como forma de atender ao compromisso com o desenvolvimento
sócio-econômico local e regional (PPC, 2014, p. 2).

De acordo com este documento as formas de avalia&cc
edil;ões do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em
Eletrotécnica do Campus Aracaju deverão atender aos seguintes crit&e
acute;rios: “Prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitati
vos; Inclusão de tarefas contextualizadas; Manutenção de di&a
acute;logo permanente entre professor e aluno; Utilização funcional
do conhecimento” (PPC, 2014, p. 13). Quanto à aprovação
, “O aluno só será considerado aprovado no período seme
stral se possuir frequência igual ou superior a 75% no cômputo da carg
a horária do módulo, bem como a média igual ou superior a 6,0
(seis) em cada disciplina” (PPC, 2014, p. 13).

Haja v
ista os critérios de avaliação dispostos no PPC, considerando
também as especificidades dos cursos técnicos integrados descritas
na ROD. Segundo dados do Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acad&eci
rc;micas (SIGAA) sobre as matrículas dos estudantes do Instituto Federal de
Sergipe das turmas 2016.1, 2017.1 e 2018.1, o Curso Técnico de Níve
l Médio Integrado em Eletrotécnica apresentou índice de evas&
atilde;o escolar igual 50% (por cento) entre os anos de 2017 e 2018, considerando
que segundo informações obtidas através da Coordenaç&
atilde;o de Registro Escolar (CRE), durante o ano de 2016 não houve per&iac
ute;odo letivo em decorrência da greve dos professores e técnicos adm
inistrativos da instituição, desta maneira, as aula iniciaram soment
e durante o ano de 2017.

Quadro 2. N&uacute
;mero de estudantes matriculados no Curso Técnico de Nível Mé
dio Integrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju versus estudantes em situa
ção de evasão nas turmas 2016.1, 2017.1 e 2018.1.

le align="center" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0">
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Período

Estudantes Matriculados

Estudantes em Situaç&ati
lde;o de Evasão

2016

22

3

r>

2017

25

0

ng>2018

32

>

16

e>

Fonte: Sistema Integrado de Gest&atil
de;o de Atividades Acadêmicas do Instituto Federal de Sergipe.

</
p>

Estes dados representam a situação preocupante
em que se encontra o Curso Técnico de Nível Médio Integrado e
m Eletrotécnica do Campus Aracaju, uma vez que a instituição
não consegue garantir que seus estudantes concluam este curso. Ademais, seg
undo informações da CRE, o sistema de informações acad
êmicas, o SIGAA, não apresenta informações sobre os mot
ivos que levaram à evasão escolar destes estudantes, este sistema ta
mbém não favorece o acompanhamento efetivo do progresso dos estudant
es que estão com suas matrículas ativas, pois os dados estão
restritos às notas dos alunos. Desta maneira, o Instituto Federal de S
ergipe não favorece a criação de dados estatísticos so
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bre os motivos pelos quais os seus estudantes evadem.

É important
e destacar que o alto índice de evasão escolar pode ser causado por
diversos fatores como a pobreza, o acesso limitado a escola, a impossibilidade f&i
acute;sica, a gravidez na adolescência e o trabalho juvenil (FOLHA, 2017).
Acresce que Dore e Lüscher (2011) asseveram sobre os diversos causas rela
cionadas aos alunos, como o: o engajamento do estudante na vida escolar, o “
background familiar” e o capital social. Enquanto à institui
ção educativa, as causas da evasão, segundo estas pesquisador
as, estão relacionadas ao comportamento do discente, aos recursos escolares
, as características estruturais da escola, bem como os processos e as pr&a
acute;ticas escolares e pedagógicas.

Ferreira (2017)
assevera sobre a necessidade de se investigar a temática da evasão e
scolar na Educação Profissional e Tecnológica:

>

A evasão na educação profis
sional técnica de nível médio na Rede Federal de Educa&ccedil
;ão Profissional e Tecnológica é uma problemática que
precisa ser focada nas políticas educacionais e nas ações edu
cativas no interior da instituição escolar, pelos investimentos que
são dispensados para essa oferta, pois o seu papel social está ligad
o à inclusão social/educacional dos estudantes que ali estão
matriculados na maioria das vezes oriundos das camadas populares. (FERREIRA, 2017,
p. 22635)

A evasão na educaç&atil
de;o profissional impactos mais negativos em comparação com o ensino
básico regular. No aspecto econômico, o abandono escolar proporciona
a redução da mão de obra qualificada no país. Na pers
pectiva social, ele impede que os jovens possam galgar posições soci
ais mais elevadas, por meio de empregos que oferecem maiores remuneraç&otil
de;es. Esse processo de saída dos estudantes da escola reforça a mar
ginalização dos estudantes provenientes das classes sociais menos fa
vorecidas.

No caso do curso Técnico de Nível Médio
Integrado em Eletrotécnica, para que o Instituto Federal possa implementar
mudanças para reduzir a evasão escolar neste curso, é fundame
ntal que ele tenha conhecimento sobre as principais causas da evasão dos se
us alunos. Nota-se que os dados apresentados pela instituição n&atil
de;o descrevem claramente os verdadeiros motivos que levam ao abandono destes jove
ns da escola. De certo que não se sabe quais as causas e motivaç&oti
lde;es implícitas naqueles que obtiveram as suas matrículas cancelad
as, daquele que desistiram do curso ou transferiram de instituição.<
/p>

Estes dados apresentados pela CRE apresentam muito mais que
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uma perspectiva mais simplificada sobre e evasão escolar no Curso Té
cnico de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica do Campus Ara
caju, eles representam a ausência de uma devida importância destinada
a compreender as causas da evasão, além da falta de um acompanhament
o adequado dos estudantes que estão propensos à evasão, como
aqueles que vivenciam o fracasso escolar, bem como daqueles que já est&atil
de;o em situação de evasão escolar e que se poderiam retomar
seus estudos.

Por outro lado, pode ser considerado um positi
vo o PPC permitir que os professores se tornem mediadores do processo educativo, u
tilizando em suas práticas pedagógicas métodos de avalia&cced
il;ão com critérios predominantemente qualitativos. Outro ponto posi
tivo deste documento está em incluir os alunos como sujeitos protagonistas
do processo educativo, tornando a educação uma ação co
laborativa entre docentes e estudantes, e “passível de avaliaç
ão permanente” (PPC, 2014, p. 8).

Essas pr&aacu
te;ticas educativas são válidas quanto a redução dos &
iacute;ndices de evasão escolar, pois, colocar nos estudantes no papel de i
ndivíduos autônomos e protagonistas da sua própria aprendizage
m, favorece a mobilização dos mesmos em busca do próprio conh
ecimento. Assim, aqueles estudantes que se apropriam e constroem saberes nã
o fracassarão em seu aprendizado e consequentemente não poder&atilde
;o abandonar a escola por motivos de mal desempenho acadêmico (CHARLOT, 2013
).

Ademais, as práticas pedagógicas são
imprescindíveis para proporcionar o aprendizado dos alunos e consequenteme
nte a sua permanência na escola. Logo, no caso dos cursos técnicos in
tegrados, a formação pedagógica dos professores, além
do preparo para o trabalho com a Educação Profissional e Tecnol&oacu
te;gica são fundamentais, pois, embora o ensino esteja articulado à
educação básica, existem importantes diferenças nesta
modalidade. A saber que o Documento Base da Educação Profissional e
Técnica de Nível Médio Integrada ao Ensino Médio (BRAS
IL, 2007) destaca como conceitos empregados na educação técni
ca de nível médio: o trabalho como princípio educativo e a fo
rmação humana integral,

Semelhante aos demais cursos t&eac
ute;cnicos de nível médio ofertados pelos Institutos Federais do pa&
iacute;s, no quadro de docentes do Curso Técnico de Nível Méd
io Integrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju apresenta como parte integr
ante da esquipe docente, professores licenciados e não licenciados. Conform
e o quadro 2:

Quadro 3. Formaç&atild
e;o inicial dos professores do Curso Técnico de Nível Médio I
ntegrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju.

Licenciaturas Número de professores
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Licenciatura em Eletrotécnica<
/p> 07

Licenciatura em Química 01

le="width:283px">

Licenciatura em Física

="width:283px">

01
Licenciatura em Português 01
<
strong>Outros cursos não licenciados Número de professores

Engenharia Elétrica 09

Engenharia Civil 01

Economia
01

Eletrotécnica 01

Fonte: Projeto Pedagógic
o do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em Eletrotécnica
.

Além do mais, percebe-se um distanciam
ento ainda maior entre a titulação destes docentes e seu trabalho na
Educação Profissional e Tecnológica. Poucos professores poss
uem pós-graduações voltadas aos temas da educaç&atilde
;o e ensino, e nenhum deles no âmbito da EPT.

Quadro 4. Titulação dos professores do Curso Técnico
de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju<
strong>.

Pós-graduaç&
otilde;es que abordam a temática da
educação/ensino<
/p>

Número de profess
ores

E
specialização em Educação

"width:283px">

01
Especialização em Fundamentos de
Práticas Pedag&oac
ute;gicas

02

Especialista em Informática
Educativa 01

Pós-graduaç
ões que abrangem outras temáticas

le="width:283px">

Número de professores
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d>
Mestrado em Automaç
ão e Controle de Sistemas Dinâmicos 02

Doutorado em Automação e Controle de
Sistemas Dinâmicos</
p>

02

Mestrado em Desenvolvimento do Meio
Ambiente<
/p>

01

Especialização em Automa&ccedi
l;ão e Controle

02

Especializaç&a
tilde;o em Gestão de Empresas 01

Mestrad
o em Física

01

</
td>

Mestrado em Otimiza&ccedi
l;ão de Sistemas

01

Especialista em Acio
namentos Eletrônicos e Microprogramados 01

<
p>Outras Pós-graduações
não-especificadas
ong>

Total de professore
s

Mest
rado/Especialização indeterminado 03

Fonte: Projet
o Pedagógico do Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio em El
etrotécnica.

A disciplinas técnicas bá
sicas e tecnológicas são partes integrantes do currículo dest
e curso técnico de nível médio, incluindo professores que n&a
tilde;o necessariamente possuam licenciatura, conforme o Quadro 2. Entretanto, o
Quadro 3 representa um problema antigo no contexto da Educação Profi
ssional Tecnológica brasileira, a formação docente. Haja vist
a que este curso não apresenta nenhum dos seus professores com qualifica&cc
edil;ão voltada à EPT.

Barbosa (2016) discorre que este pr
oblema surgiu desde quando existiam as Escolas de Aprendizes e Artífices qu
e eram vinculadas ao Ministério da Agricultura, Indústria e Com&eacu
te;rcio. Na história da Educação Profissional e Tecnol&oacute
;gica houveram várias tentativas de implementar cursos de formaç&ati
lde;o pedagógica voltadas à EPT, no entanto, estes cursos não
logravam êxito pois, puderam ser substituídos por exames de sufici&e
circ;ncia ou não obtinham a quantidade de vagas suficientes para atender a
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todos os professores da Educação Profissional no país.

Atualmente, o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) oferta o curso d
e Especialização em Práticas Assertivas da Educaç&atil
de;o Profissional Integrada à Educação de Jovens e Adultos, n
a modalidade a distância. Este é voltado aos profissionais de n&iacut
e;vel superior da Rede Federal, estadual e municipal, em que existe a oferta da Ed
ucação de Jovens e Adultos (EJA) e do Programa Nacional de Integra&c
cedil;ão da Educação Básica com a Educaç&atilde
;o Profissional na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos (PROEJ
A).

No Instituto Federal de Sergipe em 2017 foi implementado o Programa
de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tec
nológica (PROFEPT). Trata-se do Mestrado em Educação Profissi
onal e Tecnológica, este curso está situado na área de ensino
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES). Este curso é ofertado em rede, abrangendo todos dos esta
dos do país, exceto, o Piauí, Amapá e Roraima. O públi
co alvo deste mestrado são os servidores do IFS e pessoas da comunidade ext
erna.

Contudo, apesar de serem ofertados cursos de pós-gradua&cce
dil;ão que abordem a temática da Educação Profissional
e Tecnológica, estes cursos não são suficientes para atender
à demanda dos servidores do IFS, acresce ainda, que por não existir
normas que exijam a participação do corpo docente, ainda é m
uito baixa a adesão dos professores o que favorece a profissionais qualific
ados ao trabalho na Educação Profissional e Tecnológica.

Destarte, o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Níve
l Médio Integrado em Eletrotécnica, prevê uma educaç&at
ilde;o que promova a autonomia e protagonismo dos estudantes, tornando o professor
um mediador do processo educativo. Em virtude disso, os docentes deverão c
onhecer as teorias e práticas pedagógicas que contemplam estas carac
terísticas, caso contrário, não poderão desenvolver ad
equadamente as competências e habilidades fundamentais aos estudantes, para
que eles possam concluir o curso com êxito.

<
p>CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da realização desta pesquisa, conclui-se que é
elevada a evasão escolar no Curso Técnico de Nível Mé
dio Integrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju e que o Instituto Federal
de Sergipe não garante formas eficientes de prevenção e comba
te ao abandono escolar. Acresce ainda, que a legislação instituciona
l, especificamente a ROD, não apresenta informações claras so
bre os motivos que levaram a evasão dos seus alunos e o PPC demostra a aus&
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ecirc;ncia de professores com qualificação ao trabalho na Educação Profissional e Tecnológica.

Sabe-se que a evasão é um grave problema da educação brasileira que deve ser combatido. Desta maneira, para que o IFS possa reduzir estes índices, a
instituição deverá: conhecer os motivos que justificam o abandono da escola pelo aluno, através do incentivo à pesquisa científica e ao diálogo aproximado
entre os estudantes e a escola; a facilitação da reintegração dos estudantes que tiveram as suas matrículas canceladas; o acompanhamento dos alunos que
vivenciam o fracasso escolar e também através do estímulo à qualificação permanente dos professores quanto à docência na Educação Profissional e
Tecnológica.

Contudo, o enfrentamento da evasão escolar não deverá contar somente com o empenho dos professores e gestores do Instituto Federal de Sergipe, ele deve
contar com a mobilização dos próprios estudantes e da comunidade em geral, para que conjuntamente possam empenhar-se para que as melhorias possam ser
efetuadas no Instituto Federal de Sergipe, para que o alunos do Curso Técnico de Nível Médio Integrado em Eletrotécnica do Campus Aracaju, bem como os
estudantes dos demais cursos da instituição possam ter acesso a uma educação de qualidade de permita que os jovens possam permanecer na escola e concluir
seus cursos com êxito.
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