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EIXO: 1. EDUCAÇÃO E POLÍTICAS PÚBLICAS

RESUMO O PROEJA, considerando ser este um programa de inclusão educacional, porém ainda

com um alto índice de evasão escolar. Teve como objetivo geral avaliar até que ponto e em que

medida a formação do docente é fator determinante para a permanência do aluno nos cursos de

PROEJA, e até que ponto os docentes levam em conta o desnivelamento e os saberes trazidos

pelos mesmos. Caracterizou-se no desenho de um estudo de caso, com abordagem qualitativa e

quantitativa, utilizou análise de discurso de entrevistas com docentes e discentes dos cursos de

PROEJA do IFS – Campus Lagarto, município da região centro-sul do Estado de Sergipe. Foram

considerados para análise os dados relativos ao período compreendido entre os anos de 2008 a

2013. Palavras-chave: PROEJA. Evasão. Formação Docente. RESUMEN El Proeja, ya que la

considera un programa de inclusión educativa, pero aún con un altos índices de deserción. El

objetivo fue evaluar en qué medida y en qué medida la formación de la enseñanza es un factor

decisivo para la permanencia de los estudiantes en cursos Proeja, y en qué medida los maestros

tienen en cuenta los desniveles y los conocimientos presentados por ellos. Caracterizado por el

diseño de un estudio de caso cualitativo utilizado el análisis del discurso cualitativa y cuantitativa

de entrevistas con profesores y estudiantes de los cursos de IFS Proeja - Campus lagarto, distrito

de la región centro-sur del estado de Sergipe. Se consideraron para el análisis de los datos para el

período comprendido entre los años 2008-2013. Palabras clave: Proeja. La evasión. Formación de

Maestros.
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Introdução

Os primeiros estudos que efetuei sobre o PROEJA aconteceram em 2009, logo quando ingressei no

Instituto Federal de Sergipe – Campus Lagarto. Co-orientadora do projeto PIBIC/IFSE/CNPq

intitulado PROEJA, TRABALHO e QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL: uma análise da

efetividade educacional para a comunidade da região centro-sul do Estado de Sergipe,

realizando nesta pesquisa uma análise sistemática dos cursos do PROEJA do Campus Lagarto,

visando às necessidades da comunidade da região centro-sul do Estado de Sergipe. Através dos

resultados obtidos no período de 2005 a 2008, verificamos a efetividade dos cursos oferecidos pelo

IFS – Campus Lagarto pelo estudo da identidade dos cursos técnicos integrados ao ensino médio

na modalidade PROEJA, pois este objetiva a elevação da escolaridade com profissionalização pela

oferta de educação integral, cuja base, onde se assentam o ensino médio e o técnico integrados, é

o EJA, e os saberes e as experiências do estar no mundo dos jovens e adultos são guias para a

formulação de propostas curriculares político-pedagógicas de atendimento. No mapa de

territorialização dos arranjos produtivos locais de Sergipe identificamos os seguintes arranjos

produtivos nas regiões em estudo:

• Região Centro-sul: confecções e artesanato de bordados, ovinocaprinocultura, mandioca e

artesanato de madeira e móveis;

• Região Sul – confecções e artesanato de bordados, cerâmica vermelha, petróleo e gás,

citricultura e carcinicultura.

Tendo em vista tais APL’s, observamos que os requisitos da qualificação técnico-científica

necessárias para seu desenvolvimento estariam ligados à agroindústria, marcenaria, design de

moda, prospecção/análise/refino de petróleo e gás. Porém no Campus Lagarto a oferta era para

turmas de Mecânica, Instalações Elétricas e Desenho de Construção Civil. Nesta época, minha

atenção voltou-se para o elevado índice de evasão nos cursos deste programa no campus, o que

ficou demonstrado quando do levantamento dos dados na pesquisa realizada. Continuando meus

estudos na pós-graduação em Direito Educacional, busquei conhecer mais sobre a evolução do

processo educativo no Brasil, as causas da evasão escolar e as dificuldades para o retorno ao

sistema educacional, assim como a evolução do PROEJA no Brasil. O PROEJA é uma convergência

de diretrizes nacionais entre Educação de Jovens e adultos, ensino médio, fundamental continuado

e ensino técnico, que se integram para o atendimento das necessidades dos jovens e adultos, que

retornam ao sistema educacional buscando melhores perspectivas de vida. Vinculam-se ao

exercício da cidadania a formação geral e a formação técnica, que passam a abranger o mundo do

trabalho para permitir a continuidade dos estudos. O Programa “revela a decisão governamental

de atender à demanda de jovens e adultos pela oferta de educação profissional técnica de nível
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médio, da qual, em geral, são excluídos, bem como, em muitas situações, do próprio ensino

médio” (BRASIL, 2007, p. 6). Nesse sentido, o Programa tem como finalidade a “universalização

da educação básica, aliada à formação para o mundo do trabalho, com acolhimento específico a

jovens e adultos com trajetórias escolares descontínuas” (Idem).

O Decreto, que institui o Programa, teve, inicialmente, como base de ação a

Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Anteriormente ao

Decreto, algumas instituições da Rede já desenvolviam experiências de

educação profissional com jovens e adultos, de modo que, juntamente com

outros profissionais, a própria Rede, instituições parceiras, gestores

educacionais e estudiosos dos temas abrangidos pelo Decreto passaram a

questionar o Programa, propondo sua ampliação em termos de abrangência

e aprofundamento em seus princípios epistemológicos. (BRASIL, 2007, p.

6).

Novamente, o que se constata é que, embora contribuindo para a inclusão

educacional, pois possibilita a inserção de alguns sujeitos sociais no ensino

médio técnico profissionalizante, existe um alto índice de evasão escolar que

permeia os anos de implementação destes cursos. Considerando que o

PROEJA é um programa que consegue realizar a inclusão educacional e cujas

bases e princípios buscam a formação integral do indivíduo, possibilitando o

cumprimento do artigo 6º da Constituição Federal no que tange ao direito

fundamental à educação, buscou-se verificar se os docentes do IFS –

Campus Lagarto encontravam-se capacitados para atuar em turmas de EJA.

Antecedentes e Formulação do
Problema

Os direitos fundamentais garantem ao ser humano o respeito à sua dignidade, visando o direito ao

respeito à vida, à liberdade, à igualdade e a dignidade, para o pleno desenvolvimento de sua

personalidade, que são reconhecidos mundialmente através de pactos, tratados, declarações e

demais instrumentos de caráter internacional, nascendo com o indivíduo, não podendo ser

retirados ou restringidos pelas instituições governamentais. No Brasil, a Constituição Federal de

1988 consagrou o princípio da dignidade da pessoa humana, colocando-o como um dos

fundamentos da República Federativa do Brasil, trazendo o mínimo existencial ou piso mínimo

normativo e suas garantias em seu artigo 6º. Porém, mesmo tendo essa feição garantística

constitucional, a realidade brasileira é bem diversa do que se poderia esperar. Existe uma grande
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evasão de jovens no ensino fundamental e médio, pois vários são aqueles que necessitam

abandonar a escola em busca de trabalho como uma alternativa para a composição de uma renda

mínima familiar. Isto cria diversas desigualdades educacionais entre estados e regiões, faixa

etária, raças e áreas urbanas e rurais. Neste momento surge o PROEJA. Criado através do Decreto

5.478 de 24 de junho de 2005 foi revogado pelo Decreto 5.840 de 13 de julho de 2006 devido à

necessidade de maior abrangência do Programa, que passou a denominar o PROEJA como

Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade

de Educação de Jovens e Adultos, o que possibilitou que o mesmo fosse adotado também em

instituições de ensino estaduais, municipais, em entidades nacionais de serviço social,

aprendizagem e formação profissional (instituições do sistema “S” - SESI, SESC, SENAI, SENAC),

tornando-o um programa nacional que abrange a educação básica na modalidade EJA. O Instituto

Federal de Sergipe, antiga Escola Técnica Federal de Sergipe, sempre se pautou em ser um centro

de referência na educação técnica profissionalizante para o estado. Com a implementação da

Educação de Jovens e Adultos na modalidade PROEJA, ampliou sua atuação atendendo não apenas

aos jovens que ingressam na instituição no ensino médio como também a todos aqueles que,

excluídos do sistema educacional pelos mais diversos fatores, tentam o retorno ao mesmo via EJA.

Tendo em vista os objetivos pretendidos pelo PROEJA, o objetivo geral do estudo passou a ser o

seguinte: Avaliar até que ponto e em que medida a formação do docente é fator determinante

para a permanência do aluno nos cursos de PROEJA, e até que ponto os docentes levam em conta

o desnivelamento e os saberes trazidos pelos mesmos. Para respondê-lo elencamos os seguintes

objetivos específicos:

1. Constatar se os docentes estão devidamente capacitados para atuarem no PROEJA- IFS, em

se considerando as habilidades e competências exigidas para esta modalidade de ensino.

2. Identificar até que ponto os docentes levam em consideração, na sua ação docente, o

desnivelamento dos alunos que reingressaram ao sistema educacional do PROEJA do IFS em

virtude do tempo que permaneceram ausentes do sistema educacional formal;

1. Verificar se os docentes levam em consideração os saberes trazidos pelos alunos em suas

aulas e em que forma tal atitude se apresenta na prática.

2. Examinar se as ações metodológicas dos docentes coadunam com as questões teóricas e

legais para a educação de adultos.

3. Detectar junto aos discentes egressos até que ponto a metodologia aplicada pelos docentes

foi fator influenciador da sua evasão.

Verificamos que o estudo se mostrou relevante, pois trouxe para a arena da discussão a temática

do PROEJA, baseada na formação dos docentes para atuarem no programa, tendo como referência

20/09/2018        http://anais.educonse.com.br/2016/a_formacao_docente_a_efetividade_educacional_em_cursos_de_proeja.pdf

Educon, Aracaju, Volume 10, n. 01, p.4-13,  set/2016 | www.educonse.com.br/xcoloquio



as habilidades e competências que se mostram necessárias para esta modalidade de ensino; bem

como no alto índice de evasão encontrado em uma política publica voltada para a inclusão

educacional. O estudo de caso desenvolvido no Instituto Federal de Sergipe Campus Lagarto

utilizou os dados relativos ao período compreendido entre os anos de 2008 a 2013. Ao final da

pesquisa o diagnóstico proveniente dos resultados poderá evidenciar qual a formação ideal para

aqueles que atuam nos cursos de Educação de Jovens e Adultos, se existe a necessidade de

capacitação dos docentes que atuam nos cursos de PROEJA no IFS-Campus Lagarto, se é

necessária uma alteração na metodologia didático-pedagógica bem como a readequação do próprio

Programa em especial quanto à forma de oferta e escolha dos cursos em razão das demandas

locais e regionais e inserção dos estudantes no PROEJA.

Fundamentação teórica e
metodologia

Quando analisamos a Constituição Federal de 1988 observamos que esta consagrou o princípio da

dignidade da pessoa humana, colocando-o como um dos fundamentos da República Federativa do

Brasil, constituída em Estado Democrático de Direito. A interpretação sistemática da Carta Magna

demonstra que nela encontramos o princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo

existencial ou piso mínimo normativo e suas garantias em seu artigo 6º, consagrando os direitos

sociais, cujo objetivo é criar condições para que a pessoa se desenvolva, para que adquira o

mínimo necessário para viver em sociedade, sendo destinado, sobretudo, às pessoas mais carentes

e necessitadas. Listados temos a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados

expressamente listados. Estes constituem um piso normativo mínimo a ser tutelado pelo Estado,

como determina o principio da Legalidade. Já o Título II, que vai do artigo 5º ao 17, traz em seu

escopo aqueles que foram determinados pelos constituintes como “Direitos e Garantias

Fundamentais”. Dividido em cinco capítulos, trazem os direitos e deveres individuais e coletivos

(artigo 5º), os direitos sociais (artigos 6º ao 11), os relativos à nacionalidade (artigos 12 e 13), os

direitos políticos (artigos 14 ao 16) e os inerentes aos partidos políticos (artigo 17).Percebe-se que

o legislador procurou, com esta redação, atender às dimensões de direitos fundamentais

existentes até então. Os direitos fundamentais, de acordo com Moraes (2006) são um conjunto de

direitos e garantias do ser humano que se encontra institucionalizado, onde a principal finalidade é

o respeito à sua dignidade, com proteção do poder estatal e garantia das condições mínimas de

vida e desenvolvimento de cada ser humano. De acordo com o autor, tais direitos visam garantir

ao ser humano o respeito à vida, à liberdade, à igualdade e a dignidade, culminando com o pleno

desenvolvimento de sua personalidade, que deve ser reconhecida pelos ordenamentos jurídicos
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nacionais e internacionais de maneira positiva. Este destaca como características principais para os

direitos fundamentais: sua historicidade, imprescritibilidade, irrenunciabilidade, inviolabilidade,

universalidade, concorrência, efetividade, interdependência e sua complementaridade. Como uma

criação de todo um contexto histórico-cultural da sociedade, encontram-se baseados em uma

ordem hitórico-cronológica que podem ser estabelecidas através das chamadas “gerações dos

Direitos fundamentais”, quais sejam: direitos de primeira, de segunda, de terceira e de quarta

gerações. As três gerações que exprimem os ideais de Liberdade (direitos individuais e políticos),

Igualdade (direitos sociais, econômicos e culturais) e Fraternidade (direitos da solidariedade

internacional), compõem atualmente os Direitos Fundamentais, que podem ser encontrados, de

forma explicita ou implícita, na Declaração dos Direitos do Homem, em constituições de vários

países, em nossa Carta Magna de 1988 e em legislações diversas, a exemplo do Estatuto da

Criança e do Adolescente, do Estatuto do Meio Ambiente e do Estatuto do Idoso. Mas como

determinar o que é dignidade humana?

Segundo Comparato (1999, p. 20) a dignidade da pessoa humana não consiste somente no fato de

ser ela um ser considerado e tratado como um fim em si e nunca como um meio para a

consecução de determinado resultado. Resulta do fato de que só a pessoa vive em condições de

autonomia, sendo capaz de guiar-se pelas leis que ela própria edita. Assim, todo homem tem

dignidade e não preço, como as coisas. Tendo como base a dignidade da pessoa humana, surgem

diversas formulações em torno do mínimo social existencial, que pode representar um direito social

exigível frente ao Estado. Estabelecer este mínimo social existencial é a questão que tem levado a

inúmeras controvérsias. Considerando Guerra e Emerique (2009) a conceituação e a identificação

de quais prestações são indispensáveis para a manutenção de uma vida digna, a função do Estado

na promoção e proteção do mínimo existencial, dentre outros, são tópicos que ainda permanecem

indefinidos. Afinal, quais direitos e em que amplitude podem ser caracterizados como

fundamentais dentre os direitos sociais estipulados na Constituição?

Tanto a doutrina interna quanto a externa se deparam com o mesmo problema: o estabelecimento

do padrão de referência ideal para consecução de condições mínimas indispensáveis para a

manutenção digna da vida, tendo em vista o caráter subjetivo da análise desta questão, a maioria

da população vivia da economia de subsistência, tirando do campo o que necessitavam para suprir

a vida. Como diz a autora, “tinham pouquíssimos direitos e, apesar da libertação dos escravos,

negros e brancos pobres viviam em condição semi-escravista” (GUERRA; EMERIQUE, 2009, p. 52).

A aplicação da teoria do mínimo social existencial no Brasil possibilitaria racionalizar a escassez

e/ou a má distribuição de recursos orçamentários, podendo subsidiar o Poder Executivo e o

Judiciário a fim de garantir às pessoas em formação um mínimo necessário para que existam de

forma digna. O direito à educação então nos revela a preocupação dos membros da Assembléia

Constituinte com o tema. Sua importância deve-se ao fato de ser este um pressuposto para a
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realização dos direitos civis, políticos, econômicos e sociais, em especial no mundo globalizado

atual onde somente os países que desenvolvem sua capacidade de criar, usar e transformar o

conhecimento, garantem um desenvolvimento sustentável, obtendo espaço na ordem mundial.

Para alcançarmos este patamar, necessitamos formar pessoas cada vez mais qualificadas,

condição fundamental para o desenvolvimento de uma nação. Entretanto, as deficiências dos

sistemas de ensino se refletem na escola e a conseqüência é a evasão das crianças das classes

populares tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Observamos que as práticas

pedagógicas acabam reproduzindo modelos culturais de classes sociais diversas das dos alunos,

levando tanto ao fracasso escolar quanto à evasão, e aqueles que conseguem chegar ao final do

ensino fundamental não dominam nem a leitura nem a escrita ou mesmo os conhecimentos

básicos para a etapa de escolarização pretendida. Os motivos para a evasão são vários. No Brasil

existem diversas desigualdades educacionais, entre estados e regiões, faixa etária, raças e áreas

urbanas e rurais, que levam a diversos problemas que atingem o campo educacional, dentre eles a

baixa qualidade da educação básica, analfabetismo e acesso restrito aos níveis de ensino não

obrigatórios – infantil, médio e superior. (RADAR SOCIAL, 2006). Os resultados obtidos pelas

avaliações realizadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) em 2003

revelam que a Educação Básica ainda está com o desempenho inadequado, mesmo tendo uma

melhoria em relação aos anos anteriores. Isto está relacionado com a qualidade do ensino,

mostrando que os alunos não estão sendo adequadamente alfabetizados. No Censo de 2005

haviam 37.432.378 estudantes matriculados no ensino fundamental e na educação de jovens e

adultos. Deste montante, 91,8% encontrava-se na rede pública de ensino enquanto que apenas

9,2% estavam na rede privada. Já no ensino médio, o percentual de alunos encontrados na rede

pública era de 88,2%. Entretanto, quando passamos para o ensino superior público, 71% das

vagas são ocupadas pelos alunos provenientes do ensino fundamental e médio da rede privada de

ensino. Dentre as dificuldades encontradas no sistema educacional podemos citar: as concepções

de educação e as práticas pedagógicas inadequadas para a realidade atual; o financiamento da

educação de forma descontinuada ou mal gerida; os problemas de gestão dos sistemas e das

escolas, os problemas de infra-estrutura física das instituições de ensino; a formação continuada

dos professores e, em alguns casos, a inadequação destes para as disciplinas; o déficit quantitativo

de professores nas escolas. Já dentre os fatores que contribuem para a precária qualidade do

ensino no país encontramos: a condição socioeconômica das famílias das crianças, que as levam

muitas vezes a terem um mau rendimento escolar ou até mesmo a largarem os estudos para se

dedicarem ao trabalho; a falta de preparo da própria escola para lidar com estudantes sem o

"capital cultural" desejado; a má remuneração dos professores que acaba por desestimulá-los em

suas funções; entre outros. A descontinuidade das políticas públicas educacionais, a elevada taxa

de rotatividade dos dirigentes educacionais em municípios, estados e mesmo na esfera federal e a
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ausência de uma política de estado para a educação são dificuldades na gestão dos sistemas de

ensino que agravam o problema da evasão escolar. O Documento Base do PROEJA FIC 2009

aponta que, os problemas de evasão no ensino fundamental regular são ampliados na modalidade

EJA. Dados da Secretaria de Educação Continuada Alfabetização e Diversidade do Ministério da

Educação e Cultura de 2006 obtidos junto às Secretarias Estaduais de Educação demonstram que

a evasão no ensino fundamental na modalidade EJA encontrava-se em torno de 30%. Os motivos

desta elevada evasão novamente são os mesmos: inadequação escolar, necessidade do estudante

trabalhar é mais urgente que a de estudar e no caso das mulheres a ocorrência da gravidez e as

questões familiares fazem com que abandonem o estudo. Podemos então relacionar as seguintes

razões para a evasão escolar, seja no ensino regular, seja na modalidade EJA: Nível

socioeconômico; Dificuldade para conciliar trabalho, família e estudo; Não adaptação à via escolar;

Tipo de proposta pedagógica da escola; Mudança no horário do trabalho; Gravidez; Novo emprego;

Mudança de endereço residencial; Baixo desempenho e reiteradas repetências; cansaço;

Problemas de visão; Problemas familiares; Distância da escola; Transporte; Horário; Período de

safra na zona rural; Dupla ou tripla jornada de trabalho; Processo avaliativo deficiente ou

excludente; Migração para outras cidades/bairros; Baixa auto-estima. O Programa Nacional de

Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens

e Adultos – PROEJA surge buscando a formação profissional aliada à escolarização, como um

princípio norteador: a formação integral. Esta formação plena do aluno deverá dar-lhe subsídios

para uma mudança na sua perspectiva de vida, levando a uma compreensão das relações que se

estabelecem no mundo do qual é parte integrante através da ampliação de sua leitura deste

mundo levando a uma participação efetiva nos processos sociais. Através de processos contínuos

de construção coletiva de conhecimento, onde a base é o respeito e o diálogo com o saber do

aluno trabalhador, acatando tempos e espaços de aprendizagem diferenciados, a escola

transforma-se em uma instituição integrante e atuante nas dinâmicas sociais, não alheias às

vocações produtivas e potencialidades de desenvolvimento regional, envolvida em ações de

sustentabilidade sociocultural e socioambiental, onde tal formação pode ser alcançada. A Educação

de Jovens e Adultos pretende uma vinculação direta com o mundo do trabalho, trabalhando a

qualificação dos trabalhadores jovens e adultos para o exercício de diferentes ocupações a fim de

obter uma valorização social. Porém não é apenas a qualificação profissional o objetivo do PROEJA,

sua proposta pedagógica ressalta a importância da formação integral dos educandos, enfatizando

tanto a preparação adequada visando melhor inserção no mundo do trabalho, como também

buscando uma formação humanística, abrangendo o desenvolvimento da autonomia, da noção de

que os alunos são coparticipantes da construção da realidade e atuantes no mundo. Busca-se a

formação de cidadãos, com capacidade de melhor compreensão quanto aos aspectos sociais,

políticos e econômicos, transformando-os em sujeitos construtores de suas próprias vidas e aptos
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a atuarem diante da realidade, obtendo assim maiores condições de melhorá-la. Desta forma, o

PROEJA leva os educandos a assumirem-se como sujeitos construtores do mundo, capazes de

atuarem sobre a realidade, com o desenvolvimento da conscientização sobre o mundo uma vez

que pela formação integral os jovens e adultos se tornam aptos a elaborar uma reflexão crítica

quanto aos aspectos políticos, sociais e econômicos da realidade em que vivem, criando condições

mais eficientes para intervir sobre ela, participando de forma mais ativa na melhoria de suas vidas

e na construção do mundo em que vivem. O Instituto Federal de Sergipe, antiga Escola Técnica

Federal de Sergipe, sempre se pautou em ser um centro de referência na educação técnica

profissionalizante para o estado. Com a implementação da Educação de Jovens e Adultos na

modalidade PROEJA, ampliou sua atuação atendendo não apenas aos jovens que ingressam na

instituição no ensino médio como também a todos aqueles que, excluídos do sistema educacional

pelos mais diversos fatores, tentam o retorno ao mesmo via EJA. O Campus Lagarto em 2014

completa 19 anos de instalação e possui aproximadamente 1500 alunos. Os cursos de PROEJA

iniciaram em 2008, e em 2012 existiam os cursos de PROEJA e PROEJA FIC.

Análise dos dados quantitativos

Os dados foram obtidos por intermédio coordenador da CRE à época, e foram entregues em

quadro que informava, para cada curso, série e ano, o total de alunos matriculados, aprovados,

reprovados, matriculas canceladas, evadidos e transferidos. No curso de Instalações Elétricas

verificamos um grande percentual de evasão em 2009, na segunda série (56%). Em 2010 o índice

de evasão cai para 18,18%, porém o de indefinição na situação é de 72,72%. De acordo com a

informação do Registro Escolar, esta situação indefinida deu-se em razão de que estes alunos,

embora não tendo sido aprovados em alguma disciplina, foram avançando para a próxima série.

Porém, como estas disciplinas não foram ofertadas pela extinção do curso, estes alunos não

conseguiram concluir o curso até a presente data. No curso de Desenho de Construção Civil,

verificamos percentuais significativos de evasão na primeira série de 2010 (26,92%), na primeira

série de 2011 (50%) e nas primeira e segunda série de 2012 (36,17 e 36,36% respectivamente).

Não há dados para o ano de 2013, pois, de acordo com o Registro Escolar, para este período letivo

ainda existem disciplinas não finalizadas No curso de Manutenção e Suporte em Informática

verificamos evasão na primeira série de 2011 no montante de 40%. Já em 2012, embora não

tenha ocorrido evasão, na primeira série 55% dos alunos foi reprovado e 7,40% evadiram. Não há

dados para o ano de 2013, novamente para este período letivo existem disciplinas não finalizadas

conforme informação do Registro Escolar. No curso de Suporte e Manutenção de Computador, um

curso oferecido na modalidade PROEJA FIC, verificamos o caso mais significativo, pois 100% dos

alunos evadiram. Não há dados de acordo com o Registro Escolar, para este fato.
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Das Entrevistas

O instrumento selecionado para recolha dos dados da pesquisa qualitativa foi a entrevista

semi-estruturada, por ser dialógica e estabelecer um vínculo entre o pesquisador e os sujeitos

investigados, em razão das respostas serem construções pessoais durante o momento de sua

ocorrência, o que permite um vínculo mais informal entre os participantes e o pesquisador. Estas

foram analisadas qualitativamente a partir da análise de conteúdo, que segunda que Bardin (2011)

configura como um conjunto de técnicas de análise das comunicações, onde se utilizam

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, e onde a

intenção é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção ou de recepção,

inferência esta que ocorre a indicadores quantitativos ou não, portanto, estudando tanto os

conteúdos contidos nas figuras de linguagem, reticências, entrelinhas, quanto nos manifestos.

Desta forma, após a transcrição, leitura e análise das entrevistas com os docentes, foram

identificados três temas gerais nas entrevistas, que passaram a ser as categorias da Tabela da

Grelha de Conteúdo: Percepção sobe o PROEJA, Valorização do PROEJA e a Percepção sobre a

formação continuada para o PROEJA. Na primeira categoria, denominada Percepção sobre o

PROEJA e PROEJA FIC, encontramos elencados todos os objetivos específicos da pesquisa. Desta

forma, temos nesta categoria cinco subcategorias, uma para responder a cada objetivo específico.

Já a segunda categoria - Valorização do PROEJA - e a terceira – Percepção sobre Formação

Continuada para o PROEJA – foram encontradas nos discursos dos entrevistados e na necessidade

de uma nova questão durante as entrevistas: qual a opinião pessoal dos mesmos sobre a

existência de uma formação continuada para os docentes para o PROEJA no IFS.

Conclusões

A partir das analises realizadas e retomando os objetivos específicos e as questões de estudo

concluímos que os docentes do IFS – Campus Lagarto conhecem o PROEJA e o PROEJA FIC,

porém, não na sua totalidade, em especial quanto aos princípios norteadores dos dois programas e

de sua legislação. Demonstram também desconhecimento quanto ao currículo integrado e as

metodologias andragógicas, embora utilizem algumas técnicas andragógicas nas suas ações

pedagógicas, desconhecendo os fundamentos teóricos, bem como, as estratégias pedagógicas. Os

docentes levam em consideração os saberes trazidos pelos alunos em suas aulas, sendo que isto

se traduz em sua prática ao trabalharem o conteúdo programático conforme os conhecimentos

adquiridos a partir de suas vivências de forma significativa. Procuram trabalhar considerando o

desnivelamento dos alunos que reingressam ao sistema educacional via PROEJA, em virtude do
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tempo que permaneceram ausentes do sistema educacional formal, porém, há uma lacuna na ação

que pode ser resultante da ausência de formação dos mesmos para atuar com alunos do PROEJA,

no sentido de tornar sua ação mais efetiva, principalmente, nos primeiros anos. Assim, auxiliam

nas dificuldades de aprendizado e do desnivelamento apresentado pelos discentes, mas não fica

claro se a metodologia utilizada foi a mais adequada para trabalhar com adultos, no sentido de

maior motivação e permanência no curso. Por outro lado, mesmo desconhecendo a teoria e a

legislação do PROEJA, procuram atender de alguma forma ao que pretende tanto o paradigma

inovador quanto os princípios norteadores do programa em suas ações metodológicas. Em

resposta à questão central da pesquisa, e o objetivo geral correspondente observamos que os

docentes do IFS- Campus Lagarto não participaram de nenhuma capacitação ou formação

continuada para atuar nos cursos de PROEJA, Todos são licenciados em letras, matemática, física,

biologia, história, geografia e demais disciplinas necessárias ao ensino médio ou engenheiros,

arquitetos, Analistas de Sistemas, e demais áreas necessárias ao ensino técnico e tecnológico.

Assim sendo, a conclusão final evidenciada pelo estudo, é que a formação do docente é fator

considerável para a permanência do aluno nos cursos de PROEJA em especial nos seus primeiros

anos, quando as metodologias de ensino, em especial, as andragógicas se fazem mais necessárias.

O estudo mostrou, também, que a falta de estrutura física, administrativa e de gestão escolar, são

fatores que contribuem para a desmotivação dos alunos em relação a sua permanência no curso,

no qual está matriculado. No entanto, o estudo não é conclusivo. Novos pressupostos surgiram

durante sua realização, desafiando aos pesquisadores a realizar novas pesquisas, no sentido de

aprofundar mais sobre a questão da formação dos docentes em busca de identificar as reais

lacunas e as consequências destas na ação docente.
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