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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar a evasão escolar nos cursos técnicos integrados 

ao ensino médio no Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon, analisando os fatores 

que contribuem para a problemática. O problema do estudo foi estabelecer os fatores 

relevantes para o surgimento da evasão escolar no Campus Timon de forma a contribuir para 

sua mitigação por meio da apresentação sustentada em dados da pesquisa de uma proposta 

de intervenção. A justificativa da pesquisa foi pautada no índice elevado de alunos que 

abandonam a Instituição e não completam seus estudos, contrariando o preceito 

constitucional do direito de todos à educação. O método utilizado na pesquisa foi de 

abordagem qualitativa por investigar o campo das ciências sociais e teve como objeto de 

análise a Evasão Escolar na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, particularmente 

os Cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio e nesse sentido, num primeiro momento, 

reportou-se à pesquisa bibliográfica para compor o referencial teórico. Posteriormente, 

realizou-se a pesquisa documental visando verificar nos sistemas institucionais os índices de 

evasão e finalmente, procedeu-se à pesquisa de campo para a coleta dos dados e realização 

das análises e discussões. Nesta fase, aplicou-se questionários aos discentes com matrícula 

ativa, aos docentes e aos técnicos-administrativos. Na sequência, apesar dos entraves 

relativos ao isolamento demandado pela pandemia do Covid-19, realizou-se as entrevistas 

com os discentes evadidos. Para o embasamento teórico nos respaldamos nos autores como 

Jacomini (2010); Fritsch (2017); Figueiredo (2014); Luscher; Dore (2011); Meira (2015); 

Dore; Sales (2017); Fini; Dore; Luscher (2013); Dore; Sales; Castro (2014), dentre outros. O 

cenário da pesquisa transcorreu no Campus Timon – IFMA. A população se constituiu dos 

estudantes das quatro turmas dos cursos ofertados no Ensino Médio Integrado, ingressantes 

no ano de 2018 e que compuseram o ciclo formativo nos seus três últimos anos: turmas dos 

cursos Técnicos em Eletroeletrônica, Eletromecânica, Edificações e Administração, onde 

foram ofertados 40 (quarenta) vagas  por turma e, também, os técnicos-administrativos e os 

docentes que trabalharam diretamente com estas turmas no período. As análises e discussões 

foram realizadas alicerçadas na síntese dos dados obtidos nos questionários 

semiestruturados, nas tabelas e gráficos elaborados a partir destas e nas análises de conteúdo 

das revelações dos alunos entrevistados.  Os resultados apontaram para algumas categorias 

importantes como problemas familiares; problemas de saúde; problemas financeiros; 

disciplina escolar; modelo curricular integrado com excesso de disciplinas; falta de 

motivação; questão da didática docente; ausência de assistência estudantil; problemas de 

comunicação e horários incompatíveis entre estudo e trabalho, fatores que são responsáveis 

para que os alunos do Campus Timon abandonem a escola e aumentem os seus índices de 

evasão. O levantamento desses quesitos nos propiciou elaborar e apresentar  um plano de 

intervenção que denominamos – Produto Educacional – para trabalhar a sua mitigação. Este 

é composto por um caderno que contém diretrizes orientativas para a criação, estruturação e 

funcionamento no Campus Timon de um Núcleo de Permanência e êxito Discente – NUPED 

de caráter permanente e composição multiprofissional, com objetivo de incentivar estudos, 

pesquisas e promover intervenções em relação ao tema em tela.  

 

 

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

de Intervenção. 

 



 

ABSTRACT 

 

This research aimed to investigate the school dropout in technical courses integrated to high 

school at the Federal Institute of Maranhão – Timon Campus, analyzing the factors that 

contribute to the problem. The problem of the study was to establish the relevant factors for 

the emergence of dropout at the Timon Campus in order to contribute to its mitigation 

through the presentation, supported by research data, of na intervention proposal. The 

justification for the research was based on the high rate of students who drop out of the 

instituition, not completing their studies, contrary to the constitutional precept of the right of 

all to education. The method used in the research was a qualitative approach for investigation 

the field of social sciences and had as object of analysis the School Dropout in the Secondary 

Thechnical Professional Education, particularly the Integrated Thecnical Courses to High 

School and in this sense, at first, it was reported to bibliographic research to composse the 

theoretical framework. Later it was performed the documental research aiming to verify in 

the institutional systems the dropout rates and finally, it was proceeded to the field research 

to collect the data and perform the analysis na discussions. In this phase, questionnaires were 

Applied to students with active enrollment, to teachers, and to administrative staff. In the 

sequence, despite the obstacles realted to the isolation demanded by the Covid-19 pandemic, 

we conducted interviews with the evaded estudents. For the theoretical basis, we used 

authors such as Jacomini (2010); Fritsch (2017); Figueiredo (2014); Luscher et Dore (2011); 

Meira (2015); Dore et Sales (2017); Fini et Dore; Luscher (2013); Dore et Sales; Castro 

(2014), among others. The research took place at the Timon Campus – IFMA. The 

population consisted of the students of the four classes of courses offered in Integrated High 

School, entering the year 2018 and that composed the formative cycle in its last three Years: 

classes of Technical courses in Electronics, Eletromechanics, Building Construction and 

Administration, where 40 (forty) vacancies were offered per class and also the technical-

administrative staff and teachers who worked directly with these classes in the period. The 

analyses and discussions were based on the synthesis of the data obtained from the semi-

structured questionnaires, on the tables and graphs prepared from these, ando n the contente 

analysis of the revelations of the interviewed students. The results pointed to some 

importante categories such as Family problems; health problems; financial problems; school 

discipline; integrated curriculum model with an excesso of subjects; lack of motivation; 

teaching didactis; lack of student assistance; communication problems and incompatible 

schedules between study and work, factors that are responsible for the students of Timon 



 

Campus dropping out of school and increasing their dropout rates. The survey of these issues 

enabled us to elaborate and present an intervention plan which we call – Product -, to work 

on its mitigation. The survey of these questions allowed us to elabore-te and presente as 

intervention plan that we call – Educational Product – to work on its mitigation. This is 

composed of a booklet that contains guideliness for the creation, structuring and operation of 

a Permanent Center for Students Success and Permanence – NUPED, in the Timon Campus, 

with the objective of encouraging studies, research and promoting interventions in relation to 

the screen theme. 

 

Keywords: Professional Education. Integrated High School. School Dropout. Intervention 

Proposal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os Institutos Federais de Educação (IFs), criados por meio da Lei nº 11. 892, de 29 

de dezembro de 2008 (BRASIL, 2008) surgem no contexto dos mercados globalizados e da 

produção flexível para oferecer educação básica, preferencialmente em cursos de ensino 

médio integrado à educação profissional técnica de nível médio; ensino técnico nas formas 

subsequente e concomitante; cursos superiores, de tecnologia e licenciaturas, cursos de Pós-

Graduação Lato e Stricto Sensu, bem como a formação inicial e continuada de trabalhadores 

(BRASIL, 2008). Nesse sentido, têm como propósito responder as demandas crescentes por 

formação profissional e difundir conhecimentos científicos e tecnológicos. Assim, foram 

criados tendo como proposta a inovação educacional de modo a se tornarem referência no 

ensino profissional e uma alternativa de escola pública de qualidade para as classes menos 

favorecidas.  

Nessa nova realidade, o Instituto Federal do Maranhão (IFMA) - Campus Timon 

iniciou suas atividades, em 2010, com a finalidade de oferecer educação profissional e 

tecnológica, garantindo, prioritariamente, a oferta de ensino médio integrados para os 

concluintes do ensino fundamental e para o público da educação de jovens e adultos. 

Como pedagoga e técnica em assuntos educacionais do IFMA - Campus Timon, nos 

inquietamos com a evasão escolar de estudantes nos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio da instituição, o que tem sido motivo de preocupação nossa e de vários profissionais. 

Em 2012, o Tribunal de Contas da União (TCU), em auditoria operacional na Rede Federal 

de Educação Profissional, Científica e Tecnológica constatou altas taxas de evasão em alguns 

de seus cursos, sendo que os Institutos Federais apresentaram o pior desempenho neste 

quesito. Nos cursos de nível médio integrado, o tribunal também apontou uma taxa de 46,8% 

de  concluintes. Isso significa que mais da metade dos estudantes não concluem o curso em 

período regular, o que representa um dado preocupante (BRASIL, 2012). 

No IFMA, não tem sido diferente. No seu Relatório de Gestão Exercício 2018, a 

instituição apresentou a evasão escolar e os desafios para a sua mitigação como um dos seus 

principais problemas (BRASIL, 2018). Essa realidade se coaduna com o que percebemos no 

cotidiano de trabalho no Campus Timon. Como servidora, nos incomodamos com o número 

de estudantes que desistem de seus cursos, aspecto que contribuiu para o nosso envolvimento 

com o tema, por sabermos que a evasão dos estudantes causa grande prejuízo não somente a 

eles, como também a suas famílias, à escola e ao estado. 



13 

Deste modo é que sentimos a necessidade de investigar e compreender a problemática 

da evasão num nível mais avançado de estudos científicos no intuito de obtermos uma visão 

mais aprofundada sobre o assunto, em especial, o dos cursos técnicos integrados ao ensino 

médio do Campus Timon como forma de contribuir efetivamente para a sua superação. 

Segundo Jacomini (2010, p. 39), “é lamentável que, após passar várias horas por dia 

na escola, durante alguns anos, o indivíduo que ali esteve seja considerado um fracassado e, 

portanto, excluído dos bens simbólicos desenvolvidos na escola”. Então, a compreensão dos 

fatores e motivos que causam a evasão dos discentes, nos proporcionou neste trabalho, 

intervir de forma assertiva e criteriosa para a sua amenização. 

Devemos salientar que aqui falamos de escola pública que é aquela onde os filhos dos 

trabalhadores, jovens das classes populares sonham em frequentar e dela necessitam para 

estudar e se formar. Falamos, ainda, como ressalta Hargreaves (2012), da sociedade do 

conhecimento que é também a da aprendizagem, onde o “sucesso econômico e a cultura de 

inovação contínua dependem da capacidade dos trabalhadores de continuar a aprender por si 

mesmos e com os outros no decorrer de toda a sua vida profissional” (HARGREAVES, 

2012, p. 354).  

É possível depreender, nessa sociedade capitalista, que o que está em jogo não é o 

desenvolvimento pleno dos indivíduos, mas a reprodução ampliada do capital. De acordo 

com Tonet (2016), a pessoa só “interessa enquanto força de trabalho e todas as atividades 

voltadas para o indivíduo não visarão, na verdade, o seu desenvolvimento omnilateral, 

harmonioso, integral, mas adequá-lo, da melhor forma possível, à produção de mercadorias” 

(TONET, 2016, p. 16-17). 

E nessa lógica que privilegia os mais economicamente favorecidos, observamos que 

os alunos de menor nível socioeconômico estão propensos a ter um rendimento escolar mais 

baixo e, portanto, mais vulneráveis ao abandono escolar. Essa injustiça social, conforme 

assinala Arroyo (1991), é fruto das "diferenças de classe", e são elas que "marcam" o 

fracasso escolar nas camadas populares, porquanto é 

 

essa escola das classes trabalhadoras que vem fracassando em todo lugar. 

Não são as diferenças de clima ou de região que marcam as grandes 

diferenças entre escola possível ou impossível, mas as diferenças de classe. 

As políticas oficiais tentam ocultar esse caráter de classe no fracasso 

escolar, apresentando os problemas e as soluções com políticas regionais e 

locais (ARROYO, 1991, p. 21). 



14 

 

Nesse sentido, é bom ressaltar que a permanência e o êxito dos estudantes depende da 

democratização das oportunidades e da distribuição de conhecimentos com equidade 

oferecidos a todos os grupos sociais, indistintamente, no cotidiano escolar, seja no interior da 

instituição ou fora dela e, também, das suas condições de infraestrutura física, de material e 

humana que garantam um ambiente mais prazeroso e menos hostil para os alunos.  

 Dentro do sistema capitalista que segmenta a sociedade em classes e com todos os 

entraves advindos desta vividos pela educação pública do país, a escola, da forma que 

organiza suas atividades; e as famílias, submersas à exploração do capital que reflete na 

forma como se comportam frente aos estudos escolares de seus filhos, contribuem para o  

problema da evasão. Assim se intervirmos de forma coletiva no processo de evasão 

escolar em suas causas internas e externas reduziremos seus indicadores negativos. 

 Para dar início a nossa incursão, elencamos como problema central de investigação o 

seguinte questionamento: Quais fatores são relevantes conhecer relacionados à evasão 

escolar no Campus Timon para contribuir com sua redução e com a qualidade dos 

serviços educacionais por meio de uma proposta de intervenção? 

Para respondermos ao questionamento em tela, foi relevante elencarmos algumas 

questões mais pontuais: Como estão os reais índices de evasão escolar no IFMA - 

Campus Timon? Quem são os sujeitos que estudam no ensino médio integrado desta 

Instituição e que se evadem? O que dizem seus estudantes sobre desistir de uma escola, 

considerando ser “um sonho” estudar nela? 

Responder a estas perguntas foi nosso direcionamento e propiciou-nos compreender 

com mais efetividade a evasão escolar no IFMA - Campus Timon e nos possibilitou intervir 

na Instituição de forma assertiva de forma a contribuir com a redução/superação do 

fenômeno para melhorar a qualidade da educação e dos seus serviços prestados. Em suma,  

desenvolvemos a partir dos dados obtidos na investigação uma proposta de intervenção que 

será apresentada no final da pesquisa. 

A referida proposta será fundamentada nas análises e resultados desta pesquisa já que 

as premissas, ainda que com base numa experiência inicial, requer apropriação científica 

para ser desenvolvida.  
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A escolha do tema evasão escolar teve por base a nossa formação como pedagoga que 

tem preocupação com a permanência dos estudantes no sistema educacional que muitas 

vezes, por fatores diversos que foram desvelados na pesquisa, condena-os a ficarem à 

margem da formação geral e profissional. 

A escola pública é responsável pela formação das amplas camadas populares as quais 

dependem dela para ter acesso ao conhecimento sistematizado. Assim, conhecer os fatores 

que contribuem para o abandono escolar nos ajudou a compreender melhor o problema e a 

fazermos uma intervenção para corrigir ações equivocadas que dificultam a garantia da 

permanência e do sucesso do estudante até a conclusão do curso.    

No entanto, em que pese todos os recursos de infraestrutura disponíveis e 

qualificação do corpo docente e técnico-administrativo – mesmo com intervenções do setor 

pedagógico onde trabalhamos nos últimos 10 (dez) anos juntamente com os setores de 

assistência social, de psicologia, dentre outros –, o abandono de estudantes da escola tem se 

agravado ano a ano, nos trazendo muita preocupação e inquietação. 

Para quem trabalha na linha de frente com o problema, é angustiante perceber a 

quantidade de alunos que deixam a instituição. Afinal, é intrínseco ao nosso trabalho recebê-

los diariamente com suas aflições, medos, insucessos, dissabores e vitórias. Nesse sentido, 

ajudar a superá-los faz parte da nossa função, porquanto o seu sucesso e aprendizado é o que 

almejamos e pelos quais sempre lutaremos. Não nos parece justo o abandono escolar, porque 

a escola pública é uma instituição que tem a finalidade de garantir o direito à educação a 

todos, indistintamente. 

Sendo o homem um resultado da educação, essa atividade, na interação com o 

contexto e por mediação social, consiste em construir uma visão de mundo e nele intervir, 

torna-se tão necessária, natural e inevitável como respirar (CANÁRIO, 2006, p. 35). Nessa 

visão de educação como formação humana omnilateral, o ensino médio integrado nos IFs 

traz como cerne uma educação numa dimensão completa do homem. É este modelo de 

educação em que acreditamos e pelo qual lutamos. 

Conforme assinala Ciavatta (2005), a ideia de formação integrada, 

 

como formação humana, o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem 

e ao adulto trabalhador, o direito a uma formação completa para a 

leitura do mundo a para a atuação como cidadão pertencente a um 

país, integrado dignamente a uma sociedade política. Formação que 
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nesse sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos 

os fenômenos (CIAVATTA, 2005, p. 85, grifo nosso). 

 

Somos sabedores que no Brasil a educação, de forma geral, sempre trilhou dois 

caminhos distintos: o da educação científica e propedêutica para a elite e outro da educação 

técnica profissionalizante para os filhos dos trabalhadores e indivíduos das classes populares. 

O primeiro para formar a elite pensante, os futuros dirigentes da sociedade e o segundo para 

formar a mão de obra para o trabalho (CIAVATTA, FRIGOTTO, RAMOS, 2005). 

Nossa instituição, o IFMA Campus – Timon, historicamente é oriunda da concepção 

de escola de Aprendizes e Artífices que surge, em 1909, com objetivo de formar os 

desvalidos da sorte advindos das classes populares. A princípio, no intuito de tirar das ruas 

os filhos dos trabalhadores condenando-os ao trabalho pelo trabalho.   

Contudo, devido à conquista social, reformas, contrarreformas e lutas empreendidas 

ao longo de todos esses anos no processo histórico, a criação dos Institutos Federais, por 

meio da Lei 11.892/2008 (BRASIL, 2008), possibilitou a integração entre formação 

propedêutica e científica e formação profissional enterrando a dualidade estrutural apontada 

acima que segmenta a formação em classes, uma para elite e outra para o os filhos das 

classes menos favorecidas.  

Deste modo, perder um estudante que necessita da escola básica que existe para lhe 

dar uma formação geral e profissional, é negar a sua própria natureza e dos próprios IFs. O 

certo é que à medida em que se amplia a evasão escolar no IFMA – Campus Timon, a 

instituição deixa de cumprir seu objetivo político e social com os mais necessitados, 

principalmente os vinculados a formação profissional holística de qualidade que lhes 

permitam ir para o mundo do trabalho conscientes de sua exploração, mas prontos para lutar 

contra ela. Como muito bem assinala Snyders (1993), “a escola (nem mesmo e 

principalmente a escola técnica) tem por tarefa visar fins imediatos de inserção profissional. 

Gostaria, aliás, que a especialização profissional e também cultural, quando, apesar de tudo, 

se fizer necessária, continue a incluir uma formação total da pessoa” (SNYDERS, 1993, p. 

39).  

Jacomini (2010), ao tratar da qualidade da escola na perspectiva dos historicamente 

excluídos, defende que  

 

a qualidade da educação deverá pautar-se não somente pela quantidade de 

informações e conhecimentos que os alunos são capazes de adquirir durante 
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os anos de escolarização básica, mas pela contribuição dos processos 

educacionais na formação individual e coletiva para a construção de 

ideias fundamentais à preservação da humanidade, tais como justiça, 

igualdade social, liberdade e democracia. Disso se depreende que, além 

de sua tarefa imprescindível de ensinar o conhecimento historicamente 

produzido, os conteúdos e práticas escolares devem vincular-se de forma 

responsável à vida das comunidades e contribuir para a construção de 

uma consciência crítica acerca de sua existência individual e coletiva 

(JACOMINI, 2010, p.75, grifos nosso). 

 

A autora nos esclarece que a qualidade da educação transcende o conteúdo escolar. É 

alcançada na construção de valores individuais e coletivos vinculados à comunidade, não 

somente na forma de transmitir conhecimentos, mas construí-los na localidade com os seus 

sujeitos sociais que nela estão inseridos. Esses são aspectos fundamentais para a formação de 

valores humanos, de justiça e construção de uma consciência crítica. Portanto, a escola 

necessita incluir e se incluir. 

Entretanto, como já ressaltamos na introdução deste trabalho, a evasão é uma 

realidade presente e ascendente no seio escolar e, por isso, merece atenção especial de órgãos 

de fiscalização, dentre eles o Tribunal de Contas da União – TCU. Este, em auditoria 

operacional na Educação Profissional, no ano de 2013, materializou o Acórdão nº 506/2013 

(BRASIL, 2013) em que fez recomendações aos gestores, destacando entre outros aspectos, a 

realização de levantamento de dados para identificar alunos com maior propensão à evasão. 

Esse Acordão foi disciplinado pelo MEC/SETEC por meio da Nota Informativa Nº 

138/2015 (BRASIL, 2015) às Instituições da Rede Federal com a finalidade de informar e 

orientar sobre a construção dos Planos Estratégicos Institucionais para a Permanência e Êxito 

dos Estudantes. Algumas dessas orientações foram elencadas no PDI do IFMA e constaram 

no seu Relatório de Gestão prevendo plano de ação de combate à evasão, que como 

observamos tem sido citada por instituições públicas em diversas instâncias como um 

problema educacional grave que demanda ações para o seu enfrentamento.  

No caso do IFMA – Campus Timon, a evasão escolar traz prejuízo não apenas aos 

estudantes, às famílias, à sociedade timonense e brasileira, como também à natureza da 

existência dos próprios IFs. Se cada um desses estudantes que mais precisa de uma boa 

formação para ter oportunidade de crescer economicamente e socialmente fica pelo caminho 

quando não consegue concluir os seus cursos e abandona a escola, a sociedade toda paga um 
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preço muito alto, porque os recursos são desperdiçados em detrimento do atendimento a 

outros alunos que poderiam estar no sistema, mas ficam de fora por falta de verba e/ou por 

culpa de um acesso predominantemente meritocrático. 

Ressaltamos ainda o que aponta Fritsch (2017, p. 102), que “a evasão atualmente está 

no debate. É fonte de preocupação e se configura como um objeto de pesquisa de 

instituições, de gestores da educação e de sistemas de ensino dos diferentes níveis”. Estes 

aspectos têm sido observados por outros estudos, como de Figueiredo (2014), Luscher e 

Dore (2011), Meira (2015), Dore e Sales (2017) dentre outros. 

 Apesar disso, são raras as ações e programas institucionais no sentido de reduzir os 

índices de evasão ficando o tema restrito no cotidiano escolar a abordagens diagnósticas e de 

prevenção de sua ocorrência. Destarte, é necessário ir além dos diagnósticos de evasão e 

buscar soluções mitigadoras que resgatem a permanência dos jovens na instituição de forma 

a reduzir seus índices crescentes já que eles denotam atualmente um dos mais graves 

problemas com o qual a realidade educacional brasileira vem convivendo ao longo dos anos. 

 Dessa forma, elaboramos o objetivo da pesquisa no sentido de analisar os fatores 

que contribuem para a evasão escolar nos cursos técnicos integrados ao ensino médio 

no Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon, no período de 2018 a 2020; e as 

possibilidades de alternativas para a sua mitigação. É certo que a compreensão mais 

apurada deste problema da evasão nos levou a perspectivar mecanismos mais eficazes para 

sua sistematização e elaborar propostas viáveis para favorecer aos alunos a não abandonarem 

prematuramente e sem êxito a Instituição. 

Com o objetivo posto, elaboramos o problema do estudo científico e então 

questionamos quais são os fatores/motivos responsáveis para a ocorrência da evasão 

escolar nos cursos técnicos integrados ao ensino médio do Instituto Federal do 

Maranhão – Campus Timon, tendo como intuito após identificá-los, elaborar um plano 

de forma a mitigá-los com vistas à sua superação.  

Nossa escolha pelos cursos técnicos profissionais integrados ao ensino médio se deu 

pelo fato destes abarcarem o público-alvo dos Institutos Federais, alunos que têm o interesse 

em fazer um ensino médio de qualidade para acesso ao ensino superior e concomitantemente 

se profissionalizarem para melhorar sua possibilidade de emprego. A própria Lei 11. 

892/2008 (BRASIL, 2008) que criou os Institutos Federais assinala a prioridade para essa 

modalidade de curso nos seus Campi quando estabelece para estes um percentual de 50% das 

vagas ofertadas nas instituições.  
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Assim, consideramos que é premente e relevante estudos científicos que busquem 

compreender o fenômeno da evasão em cada contexto e contribuir para superá-la. Por isso é 

que se justifica a abordagem deste estudo. 

Por certo, esta pesquisa a nível stricto sensu nos subsidiou na elaboração de uma 

proposta que contribuirá para que a sociedade de Timon/MA, por meio da educação 

oferecida pelo seu Campus do IFMA, seja cada vez mais uma escola pública de qualidade 

como espaço de inclusão social, socialização de saberes e promoção da formação integral e 

cidadã de seus partícipes. 

Para a orientação desta de forma a obter uma melhor compreensão do seu 

desenvolvimento em relação ao desvelamento da evasão escolar no IFMA – Campus 

Timon, fizemos sua divisão em capítulos que são descritos a seguir. 

No CAPÍTULO 2 intitulado DESVELANDO O PROBLEMA DA EVASÃO 

ESCOLAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA, trazemos a fundamentação 

teórica desde o  contexto histórico que deu origem a sua presença na seara da educação 

brasileira e especialmente na da educação profissional e tecnológica até a análise estatística 

de sua ocorrência no âmbito institucional apontando suas causas e efeitos sobre a efetividade 

e sucesso do seu projeto político e pedagógico. Nesse sentido, dividimos o capítulo em três 

unidades. 

 A primeira unidade intitulada UM BREVE HISTÓRICO: SITUANDO A 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL, apresenta um relato histórico sintético do 

desenvolvimento da educação profissional do país e sua vinculação com o sistema capitalista 

de produção que sempre patrocinou nas políticas públicas um ensino dual incentivador de 

uma formação diferente para as classes populares que visam preferencialmente ao 

atendimento do mercado de trabalho. 

A segunda unidade intitulada SITUANDO CONCEITUALMENTE A 

IMPLANTAÇÃO DAS REFORMAS DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL 

SOB O PONTO DE VISTA DO PAPEL DO ESTADO E DO MUNDO PRODUTIVO, 

resgata os conceitos de dualidade estrutural para mostrar como as reformas são direcionadas 

pelo Estado no sentido do atendimento ao mundo produtivo e à manutenção da sociedade 

dividida em classes, objetivo maior do capitalismo para a manutenção de sua hegemonia. 

A terceira unidade intitulada AVANÇOS E RETROCESSOS DAS REFORMAS 

EMPREENDIDAS NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL NO BRASIL A PARTIR DA 

PROMULGAÇÃO DA LDB DE 1996 ATÉ O CONTEXTO ATUAL, resgata na legislação 

as mudanças empreendidas pelas reformas destacando os pontos que avançaram na direção 
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de uma educação qualitativa e inclusiva e os retrocessos que dificultaram esses avanços, 

sempre tendo como cerne a superação da dualidade estrutural que separa a educação dos 

trabalhadores da das classes mais favorecidas da sociedade capitalista. 

No CAPÍTULO 3 intitulado CONCEITUANDO EVASÃO ESCOLAR: CAUSAS 

E CONSEQUÊNCIAS, trazemos a fundamentação teórica sobre as dificuldades de 

conceituação que o termo oferece por ser ele um fenômeno complexo, multifacetado e 

multicausal, atrelado a fatores pessoais, sociais e institucionais, que podem resultar na saída 

provisória ou definitiva dos estudantes da escola. Nesse sentido, dividimos o capítulo em três 

unidades. 

 A primeira unidade intitulada SITUANDO O CONCEITO DE EVASÃO 

ESCOLAR NA EDUCAÇÃO, apresenta um relato sintético do conceito de evasão escolar na 

educação brasileira dentro do contexto da produção capitalista vigente que, pelos seu poder 

de intervenção no modelo educacional acaba por ser um dos responsáveis diretos pela sua 

eclosão.  

A segunda unidade intitulada A EVASÃO ESCOLAR NA EDUCAÇÃO 

PROFISSIONAL: UM PROBLEMA RECORRENTE NAS ESTATÍSTICAS 

EDUCACIONAIS, apresenta dados estáticos sobre a evasão emitidos por órgãos de controle 

e pesquisa vinculadas a área. 

A terceira unidade intitulada O DIREITO A EDUCAÇÃO COMO NORMA 

CONSTITUCIONAL NEGADA PELA EVASÃO ESCOLAR, apresenta normas, legislação 

e estudos que estipulam e defendem o direito dos jovens à educação e os entraves para que 

isso se concretize. 

No CAPÍTULO 4, num primeiro momento, apresentamos os procedimentos  

metodológicos divididos em Caracterização da Pesquisa, Aspectos Éticos, Análise dos riscos 

e dos benefícios, Produto Educacional, Prototipação do produto, Avaliação e aplicação do 

Produto Educacional e no item seguinte, fazemos nossas análises e discussões na tentativa de 

elucidar a questão de pesquisa. Em seguida apresentamos nossas considerações finais sobre 

os objetivos alcançados pela investigação. 
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CAPÍTULO 2 - DESVELANDO O PROBLEMA DA EVASÃO ESCOLAR NA 

EDUCAÇÃO PROFISSONAL BRASILEIRA 

 

Olhar o passado é compreender o presente. Ao olhar Sócrates e tantos 

outros, me pergunto: Por que avançamos tão pouco na educação? Por que 

somos tão resistentes em ver que nossas práticas não contemplam a 

natureza do ser humano? (HENGEMÜHLE, 2004, p. 48). 

 

2.1 Um Breve Histórico: situando a educação profissional no Brasil 

 

A frase de Adelar Hengemühle destacada acima, nos alerta que desde os primórdios 

da civilização humana procuramos explicar como os fenômenos alteram a natureza e 

nossas vidas como seres do mundo. Já no século V antes de Cristo, Sócrates experimentava 

explicar o desconhecido a partir do conhecimento acumulado fazendo questionamentos e 

buscando respostas reflexivas de seus discípulos. De acordo com Hengemühle (2004),  

 

essa busca do pensador grego, Sócrates, já indicava a insatisfação com o 

estágio adquirido e a provocação para avanços. Também nele já 

encontrávamos a máxima da docência, por sinal muito atual, de que o saber 

não é algo que alguém (mestre) transmite à pessoa que aprende (discípulo) 

(HENGEMÜHLE, 2004, p. 49). 

 

Por isso, desprezar o passado, é colocar entraves para que possamos compreender o 

que estamos vivendo. Hargreaves (2012) assinala que a educação deve honrar o melhor do 

passado para aprender com ele e criar, assim, um futuro mais promissor. Segundo o autor, 

uma educação propositiva “revisita e revive lembranças organizacionais e honra a 

sabedoria de seus antecessores como forma de aprender com o melhor do passado, 

preservá-lo e ir além dele. [...] Nosso passado é parte de nosso futuro” (HARGREAVES, 

2012, p. 355-356). 

Entretanto adverte o autor, para que o passado seja propositivo para a mudança 

educacional e não parte do problema, a memória da organização e o saber acumulado dos 

professores precisam ser considerados na procura das soluções, da qualidade do ambiente e 

de seus produtos, caso contrário, corre-se o risco de eles adotarem resistências regressivas e 

irracionais que os fazem ficar imóveis diante de hábitos, apegos e crenças defasadas. 

Continua na advertência o autor assinalando que  
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o passado ou é uma Idade das Trevas – obscura e pejorativa, com práticas 

deficientes ou inadequadas -, que deixa ao ensino legados negativos de 

modelos industriais rígidos, ou traz avaliações profissionais desinformadas 

no ensino, que impedem a modernização (HARGREAVES, 2012, p. 356). 

 

Apesar desses cuidados, mas tendo como certeza a importância do passado na 

compreensão do presente, resgatamos dele as nossas primeiras referências teóricas para 

começarmos a entender como o nosso problema de pesquisa – a evasão escolar-, se desvela 

no tempo da educação do nosso país. Assim, historicamente, partimos do momento da 

criação da escola de sala de aula e tempo escolar da forma que a conhecemos, por ser um 

fato social recente da criação dos homens e que não foi algo dado a priori ou algo que 

sempre existiu ou que existirá eternamente. Segundo Canário (2006) sua forma 

organizativa foi inventada nos finais do século XVII durante a “transição da sociedade de 

Antigo Regime para a era moderna” (CANÁRIO, 2006, p.113). 

Sabemos que o conhecimento mais elaborado sempre foi prerrogativa de uma elite 

pensante – filósofos, sábios e religiosos -, ligada à produção econômica e social geradores 

de riqueza e apropriação de terras. Segundo Frigotto et al. (2010), na Europa, o controle do 

saber foi sendo assumido pelas corporações de artes e ofícios com a criação de escolas para 

atender seus trabalhadores produtivos em substituição ao aprendizado tradicional oferecido 

pelas oficinas de artesãos.  

De acordo com Canário (2006), a criação da escola como ação socializadora, veio 

substituir a tutela da família na educação das crianças com a promessa da construção de 

outra sociedade, no período sob influência dos interesses oriundos da revolução industrial e 

do capitalismo liberal, com administração centralizada diretamente no seu Estado criador. 

Então, a escola passou a ser “apoiada por um corpo de funcionários dele dependentes e 

representou um instrumento importante na criação de uma nova ordem política, de uma 

nova ordem econômica e de uma nova ordem social” (CANÁRIO, 2006, p.114). 

Salientamos que essa nova ordem política, econômica e social, predomina até a 

presente data nas sociedades ocidentais modernas tendo como mote o controle dos meios 

de vida e de produção e que são denominadas de sociedades capitalistas. E considerando 

que o Brasil faz parte desse clube hegemônico de produção exploratória do homem pelo 

homem, “no qual uns atuam com e/ou sobre os outros em busca de determinar seus modos 

de pensar e de agir” (SOUSA JÚNIOR, 2013, p.108) desde os primórdios de sua 

independência, é a partir daí e com intuito de atender seus interesses de perpetuação ao 
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longo da história, que se encontram as bases da origem e da sustentação teórica da 

educação profissional e tecnológica do país. Conforme ressalta Gomes (2006), quando os 

industriais se prontificam a financiar a educação profissional, desejam o seu controle. 

Com essa visão hegemônica, para acalmar as classes populares, as políticas 

educacionais brasileiras sempre visaram o assistencialismo, utilizando nesse sentido, o 

discurso da inclusão. O próprio documento intitulado como Referencias Curriculares 

Nacionais da Educação Profissional de Nível Técnico, produzido pelo MEC, ressalta esse 

caráter assistencialista quando assinala que “os primórdios da formação profissional no 

Brasil registram apenas decisões circunstanciais especialmente destinadas a ‘amparar os 

órfãos e os demais desvalidos da sorte’, assumindo um caráter assistencialista que tem 

marcado toda sua história” (BRASIL, 2000, p.78). 

As nossas políticas públicas de educação foram sendo elaboradas a partir da nossa 

independência, inicialmente sobre a égide da cultura eurocêntrica e, depois, com o processo 

de industrialização e com o nacional desenvolvimentismo, sobre a tutela dos Estados 

Unidos da América, potência industrial, política e econômica hegemônica surgida com 

vigor após a segunda guerra mundial nos anos 40 do século XX passado. Parece que essa 

dependência colonizadora cultural, política e econômica sempre assolou nosso 

desenvolvimento. De acordo com Frigotto, Ciavatta e Ramos (2010), o modelo 

modernizador do capitalismo brasileiro dependente “sempre foi uma constante do passado 

e do presente” (FRIGOTTO et al., 2010, p. 9).  

Foi essa influência proeminente que permitiu no século XIX ano de 1840 que 

fossem iniciadas a construção em dez capitais de província as ‘Casas de Educandos e 

Artífices’, com o objetivo prioritário de atender menores abandonados visando à 

diminuição da violência que eles causavam devido sua ociosidade. Dessa forma, a elite 

dominante e detentora do poder, como sempre, segrega o tratamento das causas sociais de 

sua ocorrência. Como muito bem sintetiza os autores acima, 

 

por ser a escola uma instituição produzida dentro de determinadas relações 

sociais, este retrato só ganha melhor compreensão quando apreendido no 

interior da especificidade do projeto capitalista de sociedade, que foi sendo 

construído no Brasil: um longo processo de colonização (econômica, 

político-social e cultural)” (FRIGOTTO et al., 2010, p. 7).  
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Posteriormente, criaram-se instituições específicas para o atendimento de menores 

abandonados denominados de ‘Asilos da Infância dos Meninos Desvalidos’, tendo como 

missão ensinar-lhes as primeiras letras e, os que obtinham êxito, eram encaminhados às 

oficinas públicas e particulares, mediante contratos fiscalizados pelo juizado de órfãos. 

 

(...) Na segunda metade do século passado e (...) no início do século XX o 

ensino profissional continuou mantendo, basicamente, o mesmo traço 

assistencial do período anterior, isto é, o de um ensino voltado para os 

menos favorecidos socialmente, para os ‘órfãos e desvalidos da sorte’ 

(BRASIL, 2000, p.79).  

 

Em 1909, o Presidente da República Nilo Peçanha criou 19 Escolas de Aprendizes e 

Artífices, considerado o marco inicial da Rede Federal, denominados posteriormente na 

sequência de Liceus Profissionais, Escolas Industriais e Técnicas, Escolas Técnicas, Centros 

Federais de Educação Tecnológica (MANFREDI, 2002); e atualmente Institutos Federais de 

Educação, Ciência e Tecnologia.   

Na década de 40, surge a Reforma Capanema no intuito de tornar os filhos de 

trabalhadores profissionais especializados para atuarem nos setores emergentes da indústria, 

do comércio e de serviços. Importada de outras realidades fora do país, a ideia da dualidade 

estrutural concebendo às classes populares a educação profissional para ocupação de postos 

no mercado de trabalho e à elite, a educação geral para ocupação dos postos de comando. 

Segundo Frigotto et al. (2010); Moura (2013) e Kuenzer (2016),  a dualidade estrutural 

diferencia a formação das elites, voltadas para o trabalho intelectual, da formação das classes 

populares, voltadas para o trabalho manual. Segundo Moura (2013),  

 

a dualidade estrutural na esfera educacional não é fruto da escola, mas da 

sociedade dual/cindida em que se vive, por imposição do modo de 

produção capitalista. Isso exige que a escola se estruture de forma dual no 

sentido de fortalecer o modo de produção do capital que se baseia na 

valorização diferenciada do trabalho intelectual e do trabalho manual. (...) 

Romper essa dualidade estrutural da educação escolar completamente não 

depende apenas do sistema educacional, mas, antes, da transformação do 

modo de produção vigente (MOURA, 2013, p. 719 ). 
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Com esse entendimento, a chamada Reforma Capanema trouxe para o seio da 

educação profissional no país um dilema que perdura até os dias de hoje: formar 

trabalhadores para o mercado de trabalho ou profissionais cidadãos para o mundo do 

trabalho. Como muito bem ressalta Jélvez (2013), essa reforma organizou e estruturou o 

ensino com o objetivo na formação das elites que conduziam o país. 

  

O ensino secundário, de um lado, e o ensino profissional, de outro, não se 

comunicavam nem propiciavam circulação de estudos, o que veio ao 

ocorrer na década seguinte. As modalidades do ensino secundário e 

profissional, alicerces do ensino brasileiro, surgiram com essa dicotomia de 

ofertas com propósitos de inserção econômica e social diversa quanto à 

formação dos jovens de classes sociais diferentes (JÉLVEZ, 2013, p. 119). 

 

É a reforma Capanema que propicia a transformação das escolas de aprendizes 

artífices em Escolas Técnicas Federais. Também, é a partir dela que é criado o sistema S - 

SENAI e SENAC -,  o primeiro em 1942, e o segundo em 1946, organizados e mantidos pela 

“Confederação Nacional das Indústrias, com cursos para aprendizagem, aperfeiçoamento e 

especialização, além de programas de atualização profissional” (ARANHA, 2006, p. 308). 

Manfredi (2002) assinala que o Sistema S como principal agência de educação profissional, 

especialmente o SENAI, foram 

 

construídas segundo a ótica e as necessidades dos setores empresariais, não 

só foram mantidas como um sistema paralelo, mas também tiveram 

períodos de grande expansão, notadamente quando da ascensão dos 

militares ao poder, a partir de 1964 (MANFREDI, 2002, p. 103-104). 

 

Na década de 50, a dualidade estrutural ficou na gangorra e a equivalência entre 

educação profissional e propedêutica só ocorreu na década de 60 quando foi promulgada a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Sobre o momento histórico, assim 

se expressa Aranha (2006): 

 

De certo modo não houve alteração na estrutura do ensino, conservando-se 

a mesma da reforma Capanema, mas com a vantagem de permitir a 

equivalência dos cursos, o que quebrou a rigidez do sistema, ao facilitar a 

mobilidade entre eles. Outro avanço estava no ensino secundário menos 
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enciclopédico, com significativa redução do número de disciplinas. 

Também a padronização foi atenuada, permitindo a pluralidade de 

currículos em termos federais (ARANHA, 2006, p. 311). 

 

Com o golpe militar de 1964, o governo fardado influenciado pelos Estados Unidos 

da América e com seu financiamento embutido no denominado milagre econômico que 

propiciou que o país tivesse um dos seus maiores endividamento externo, reformula a LDB 

juntando o ensino profissional ao ensino de segundo grau na famigerada “profissionalização 

compulsória” embutida na Lei nº 5.692 de 1971. Essa junção promoveu na prática uma 

desorganização pedagógica nas escolas porquanto a maioria delas, principalmente as 

públicas, não dispunham de recursos adequados de infraestrutura, equipamentos e humanos. 

Na verdade, conforme assinala Frigotto et al. (2010), a referida lei tinha como objetivo 

central dois propósitos: o de atender à demanda por técnicos de nível médio e o de conter a 

pressão sobre o acesso dos filhos dos trabalhadores ao ensino superior. Sobre este assunto, 

Ramos (2005)  ressalta que essas 

 

medidas foram significativas da prática economicista no plano político que, 

concedendo um vínculo linear entre educação e produção capitalista, 

buscou adequá-la ao tipo de opção feita por um capitalismo associado ao 

grande capital. A contradição que aparece nesse quadro, porém, é a 

crescente função propedêutica do ensino técnico contrapondo-se ao 

propósito contenedor de acesso ao Ensino Superior. [...] A Lei n. 5.692/71 

carregou em si a função de conter a demanda ao Ensino Superior mesmo 

que essa proposta não aparecesse claramente. (RAMOS, 2005, p.233). 

 

No ano de 1988, com a promulgação da denominada ‘Constituição Cidadã’, a 

sociedade empreende um esforço contínuo por uma nova LDB e depois de muitas discussões 

dentro de um acirrado campo de disputas, ela foi promulgada no ano de 1996 trazendo a 

educação profissional para um novo patamar de vida própria quando esta passa a ser tratada 

num capítulo à parte tendo a condição de oferecer a modalidade concomitante ou sequencial 

à educação básica. Não foi pretensão dos legisladores, substituir a educação básica e nem 

concorrer com ela. Foi aprimorá-la para considerar os indivíduos como pessoas humanas na 

sua formação para atuarem no mundo do trabalho com cidadania. O documento corrobora o 

do MEC (2000),  quando assinala que a educação profissional foi tratada de forma 
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privilegiada na LDB e, de forma inovadora, tendo como possibilidade ser articulada à 

educação básica. Entretanto, conforme ressalta Manfredi (2002),  

 

acabou por configurar um desenho de ensino médio que separa a formação 

acadêmica da educação profissional, aproximando-se muito mais dos 

interesses imediatos dos empresários e das recomendações dos órgãos 

internacionais do que das perspectivas democratizantes inerentes aos 

projetos defendidos pelas entidades da sociedade civil (MANFREDI, 2002, 

p. 119).  

 

É salutar para esse contexto teórico e histórico, tratar desse embate relatado acima na 

formulação da LDB. Havia dois projetos em disputa. O primeiro, apresentado por Jorge 

Hage, que efetivamente regulamentava com detalhes o papel do Estado na organização e 

manutenção do Sistema Nacional de Educação. O segundo, em forma de substituto, 

defendido por Darcy Ribeiro, não tratava da Educação Profissional. 

Para acirramento do debate, a SEMTEC (Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica) - MEC, apresentou o Projeto de Lei 1603/96, tendo esse tramitado 

paralelamente e independente ao projeto da LDB, com a intenção precípua de regulamentar a 

Educação Profissional (MANFREDI, 2002). A referida autora apresenta uma crítica 

contundente da proposta: “A reforma instituída legitima um projeto não consensual, o qual, 

de um lado, instaura o dissenso sobre sua implementação e, de outro, a desestruturação das 

redes de ensino preexistentes” (MANFREDI, 2002, p. 138-139). 

É necessário ainda resgatar que o Ministério do Trabalho também debatia a inclusão 

da educação profissional com setores do governo, da academia, empresários e trabalhadores 

para que essa pudesse cuidar exclusivamente das políticas de sua formação, para que estes 

pudessem num cenário marcado pela competitividade internacional e questões relativas à 

qualidade de vida da população, atender ao mercado de trabalho. Essas discussões que 

aconteceram no ano se 1995, acabaram sendo incorporadas conjuntamente pelos Ministérios 

da Indústria e Comércio, da Educação, do Trabalho e da Ciência e Tecnologia num 

documento denominado de ‘Questões Críticas da Educação Brasileira’. 

Referenciando-se nesse documento, o Ministério do Trabalho, elaborou novo projeto 

de educação profissional que reforçava algumas posições governamentais tais como “um 

plano nacional de desenvolvimento econômico e tecnológico sustentado e articulado a outras 

políticas de emprego, de trabalho e de renda” (MANFREDI, 2002, p.116), trazendo para si a  
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responsabilidade sobre a política de emprego, trabalho e educação profissional no país, por 

meio da adoção de programas de (re)qualificação do trabalhador financiados com recursos 

oriundos do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT.  

Entretanto, com a chegada ao país dos recursos do Banco Mundial, que ditava à nível 

internacional os rumos das reformas dos estados capitalistas para avançar e proteger sua 

manutenção, o Ministério da Educação se contrapõe ao Ministério do Trabalho e encaminha 

ao Congresso o Projeto de Lei n.º 1603/96, elaborado a partir de discussões internas na 

SEMTEC, propondo assumir os desígnios da educação profissional do país. Isso significava, 

em contrapartida, se comprometer com os organismos internacionais protetores do capital a 

oferecer cursos de formação profissional, através de recursos financeiros oriundos de outras 

fontes que não apenas as dos cofres públicos. Segundo Kuenzer (1997), atender exigências 

do Banco Mundial significava estar em consonância com a política neoliberal.  

O certo é que, depois de muitas discussões e polêmicas, a LDB/96 foi promulgada 

trazendo um capítulo específico para tratar da educação profissional. Entretanto, conforme 

salienta Roberto José (2006),  a intensão de destacá-la legalmente tinha embutido o ideário 

dos capitalistas neoliberais de reformar o estado brasileiro conforme diretrizes ditadas pelos 

organismos econômicos nacionais e internacionais, identificados como os patrocinadores das 

reformas. E dentre uma das reformas implantadas, se destacou autoritariamente, de cima para 

baixo, a da educação profissional por meio do Decreto n. 2.208/97. 

Assim, reforça-se mais uma vez no país, mudanças na educação para atender aos 

interesses do capital. Como muito bem assinala Moura (2013),  

 

o metabolismo do capital faz com que, em geral, o movimento da educação 

proporcionada à classe trabalhadora tenha certa coerência interna entre as 

três esferas de governo, de modo que o pêndulo pende para o tipo de 

formação que interessa às necessidades imediatas do capital (MOURA, 

2013, p.717). 

 

Destarte, esse complemento legal que deu nova configuração a educação profissional 

na nova LDB foi de suma importância porque acabou ressaltando que ela “integrada as 

diferentes formas de educação, ao trabalho, à ciência e à tecnologia, conduzirá ao 

permanente desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva” (MEC, 2000, p. 53). Não se 

trata, portanto, de uma relação “linear com o mercado de trabalho, mas mediada, sem o que 
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não se cumprem os dois imperativos: de justiça social e de acompanhamento das 

transformações técnico-científicas do mundo do trabalho” (FRIGOTTO, 2010, p.74). 

É necessário ressaltarmos aqui que tomamos o conceito de trabalho não como uma 

ação humana redutora da sua “atividade laborativa ou emprego, mas à produção de todas as 

dimensões da vida humana, (...) sejam elas relativas às necessidades de sua vida cultural, 

social, estética, simbólica, lúdica e efetiva” (FRIGOTTO, 2010, p.58-59). Quanto ao 

trabalhador, nesse mundo competitivo e efêmero em que vivemos, entendemos conforme a 

definição que traz Lombardi (2011) que se sustenta nos escritos de Marx e Engels, é aquele 

ser que vende sua força de trabalho a um terceiro para poder manter sua existência, portanto 

atividade vital a seu modo de se manifestar em vida.  

 

Sua atividade vital não lhe é, pois, senão um meio de poder existir. 

Trabalha para viver. Para ele próprio, o trabalho não faz parte de sua vida; é 

antes um sacrifício de sua vida. É uma mercadoria que adjudicou a um 

terceiro. Eis porque o produto de sua atividade não é também o objetivo de 

sua atividade. [...] O operário, cujo único recurso é a venda de sua força de 

trabalho, não pode abandonar toda a classe dos compradores, isto é, a classe 

capitalista em renunciar à vida. Não pertence a tal ou qual patrão, mas à 

classe capitalista e cabe-lhe encontrar quem lhe queira, isto é, tem de achar 

um comprador nessa classe burguesa (LOMBARDI, 2011, p. 30). 

 

Como pudemos constatar nessas breves considerações sobre a evolução da educação 

profissional e tecnológica no Brasil, ela sempre viveu impregnada pela ideia do 

assistencialismo e da formação das classes populares para atender ao mercado de trabalho. 

Como muito bem ressalva Ciavatta (2010), a história da formação profissional no nosso país 

sempre esteve vinculada a um campo de disputas políticas permanentes entre duas 

alternativas educacionais: as que buscam “a implementação do assistencialismo e da 

aprendizagem operacional versus a proposta da introdução dos fundamentos da técnica e das 

tecnologias, o preparo intelectual” (CIAVATTA, 2010, p.88), dos educandos. 

Por isso, ela sempre esteve envolvida no vai e vem das políticas educacionais quando 

se trata da dualidade estrutural, pois ora é tomada como integração entre formação geral e 

profissional e ora é tratada de forma fragmentada, em que uma é vivenciada distintamente da 

outra. Isso significa dizer que ela sempre esteve vinculada à dicotomia que envolve o Ensino 



30 

Médio: por um lado, a educação voltada para a formação da elite e, por outro, aquela voltada 

aos que ingressam prematuramente no mercado de trabalho. 

Nesse sentido, podemos concluir que apesar da escola ter sido concebida na 

legislação no sentido de ser flexível para se ajustar às novas demandas políticas, econômicas 

e sociais, ela ainda carrega os traumas da dualidade estrutural que se alicerça na divisão da 

sociedade em classes sociais e atende, preferencialmente, os interesses das mais favorecidas, 

aquelas que ditam as leis da produção e do mercado, “uma particularidade estrutural de 

nossa formação econômica, social, política e cultural, que transforma a nação num 

monstrengo social em que a ‘exceção’ constitui-se em regra, como forma de manter o 

privilégio de minorias” (FRIGOTTO, 2010, p. 11). Por isso, estas estão sempre envolvidas 

nas reformas educacionais que tentam manter a fragmentação na política de educação 

profissional do país. 

E é obrigação da grande maioria dos profissionais da educação, pela responsabilidade 

social de que são detentores, realizar um esforço permanente no cotidiano do seu trabalho 

escolar por uma educação de qualidade que propicie a inclusão econômica e social de todos 

os indivíduos de forma equitativa, estimulando-os a estudar, a aprender, a pensar e a viver 

compartilhando ações que visem o bem coletivo porque, conforme assinala Jacomini (2010), 

“a única maneira de se efetivar o direito à educação é a escola garantir os meios para a 

aprendizagem e formação de todos por meio de um ensino de qualidade” (JACOMINI, 2010, 

p. 189). 

 

2.2 Situando conceitualmente a implantação das reformas da Educação Profissional no 

Brasil sob o ponto de vista do papel do Estado e do mundo produtivo 

 

De acordo com Pedro Demo (1994), “estado é a instância delegada de serviço 

público, e nisso poderia tornar-se lugar importante de equalização de oportunidades. O 

problema principal nunca será seu tamanho ou sua presença, mas a que serve” (DEMO, 

1994, p. 10). Nessa perspectiva apontada pelo autor de desvelar a quem o Estado brasileiro 

está a servir, iniciamos nossas considerações dentro da nova configuração produtiva mundial 

de base globalizada e volatilidade cambial. 

A competitividade nacional e internacional, estimulada pelo processo de globalização 

– projeto societário de pensamento único neoliberal que de forma mais radical se estrutura 

em torno da manutenção das desigualdades para servir-se delas (FRIGOTTO, 2006, p.14) -, 

exigiu do parque produtivo brasileiro um aporte significativo de recursos para reestruturar as 
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indústrias, dotando-as de tecnologias flexíveis consubstanciadas na informatização, 

microeletrônica, microbiologia e engenharia genética fomentadoras de novas formas de se 

produzir e de se organizar no trabalho. 

Esse novo processo produtivo vem tomando corpo porquanto a infraestrutura 

utilizada tendo por base essa restruturação tecnológica, principalmente as relativas à 

informática aplicada e a microeletrônica, é um elemento poderosíssimo de dispensa de 

empregos, diferentemente do que ocorria nos períodos fordista e taylorista, implicando, dessa 

forma, na “queda da taxa de lucro, dada, dentre outros elementos causais, pelo aumento do 

preço da força de trabalho, conquistado durante o período pós-45 e pela intensificação das 

lutas sociais dos anos 60, que objetivavam o controle social da produção” (ANTUNES, 

2009, p.31). 

O panorama exposto gerou, segundo Antunes (2004), em grande parte dos países, um 

processo maciço de exclusão social em razão da supressão total de empregos em setores 

produtivos de atividades de menor complexidade, substituindo os trabalhadores por 

máquinas com tecnologia avançada e automação informatizada, causando desemprego 

estrutural e subemprego.  

Essa redução de postos de trabalho advindos destes mecanismos automatizados 

requereu indivíduos com perfis mais complexos, aptos a enfrentarem as exigências da 

diversidade do seu trabalho, que por terem motivações de ordem econômica para ascenderem 

profissionalmente e economicamente, deveriam saber trabalhar em grupo, resolver 

problemas corriqueiros e diversificados com visão geral do processo produtivo, raciocínio 

lógico, autonomia intelectual e crítica, iniciativa autônoma e espírito empreendedor. Como 

muito bem ressalta Kuenzer e Grabowsk (2016), 

 

a superação da acumulação rígida pela acumulação flexível traz a 

necessidade de novas formas de disciplinamento da força de trabalho, que 

contemplem o desenvolvimento de subjetividades que atendam às 

exigências da produção e da vida social, caracterizadas pela flexibilidade, 

para que acompanhem as mudanças tecnológicas decorrentes da 

dinamicidade da produção científico-tecnológica contemporânea, ao invés 

de profissionais rígidos, que repetem procedimentos memorizados ou 

recriados através da experiência (KUENSER; GRABOWSK, 2016, p.25). 
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Esse novo processo produtivo, então, influencia a nova configuração da educação 

profissional porque é o projeto oriundo do modelo econômico hegemônico, materializado em 

todos os aspectos da vida social que define as políticas educacionais que devem ser ajustadas 

ao movimento das transformações de inovação e qualitativas que acontecem no processo 

produtivo e nas relações de poder que ele estabelece. É mister considerar que a classe 

dominante necessita manter o controle do processo produtivo no intuito de interferir a seu 

favor no desenvolvimento político, econômico e social.  

Como estamos centrando nossas considerações teóricas nas reformas empreendidas 

na educação profissional no Brasil, esta vertente da dominação de classes ou do homem 

sobre o homem deve ser o centro de nossa atenção. É necessário reconhecer que ela também 

acontece quando estendemos nossas discussões a nível global, ou seja, quando associamos as 

ações e relações entre os diversos países. Os mais ricos e desenvolvidos exploram e 

dominam os mais pobres e em desenvolvimento. Utilizam para isso os bancos mundiais e os 

denominados organismos internacionais que, para forçar o controle fiscal e o 

(re)financiamento das dívidas destes países, exigem como contrapartida o caminho das 

reformas (FRIGOTTO, 2010). 

Dessa forma, há de se destacar que as reformas estão atreladas de forma explícita aos 

fatores econômicos das políticas sociais representadas num estado capitalista pelos interesses 

do capital e que, quando refletido especificamente nas políticas de educação, principalmente 

nas que tangem ao ensino técnico profissional, tornam-se hegemônicas no sentido de uma 

formação excludente.  

Este cenário de exclusão social implícito nas reformas, fruto da exploração e da 

ganância capitalista representado pela mais valia, enfraqueceu os trabalhadores e suas 

representações sindicais acarretando perdas de conquistas históricas e levando-os a se 

tornarem mais suscetíveis à exploração de sua força de trabalho reforçando a sua condição de 

tornar-se a si próprios, mera mercadoria. Segundo Tonet (2016), a 

 

forma do trabalho, que constitui o fundamento da sociedade burguesa, é a 

compra e venda de força de trabalho. É a partir dela que se geram a mais-

valia, o capital e todo o conjunto de categorias que perfazem a base material 

da sociedade burguesa. Esta forma de produzir a riqueza transforma todas 

as coisas, e de modo especial as pessoas, em mercadorias e põe a obtenção 

do lucro como objetivo fundamental. Posto em ação este ato fundante da 
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sociedade capitalista, segue-se uma lógica férrea de autorreprodução do 

capital (TONET, 2016, p. 177). 

  

Destarte, o Estado brasileiro em conformidade com outros considerados também em 

desenvolvimento, alinhado às diretrizes do capitalismo internacional dos novos sistemas 

produtivos, dos empregos flexíveis e do desenvolvimento tecnológico, patrocinou reformas 

educacionais que, do ponto de vista de vários autores da área de trabalho e educação 

pesquisados como Maria Ciavatta; Marise Ramos; Gaudêncio Frigotto (2010) e José Clovis 

de Azevedo; Jonas Tarcísio Reis (2013) visaram primordialmente os interesses do mercado e 

sua capitalização e, dessa forma, para que ele fosse atendido, estas reformas embutidas nas 

políticas de educação passaram a ditar o perfil excludente de trabalhador a ser formado. E, 

estando vinculada ao mercado, 

 

a educação  perde sua capacidade de interrogar o mundo, de questionar a 

vida, de formar cidadãos, de plasmar sujeitos ético-históricos. Assim, a 

perspectiva emancipatória da educação  é  negada  a  favor  de  uma  

dimensão  economicista,  fundada na tecno-ciência e na adequação do 

homem à competitividade transnacional (OLIVEIRA, 2003, p. 87). 

 

Assim, embasado nessas contradições embutidas na construção social sob a égide da 

fragmentação de classes, para que obtenhamos uma melhor compreensão desse novo modelo 

de formação proposto nas reformas da educação profissional e tecnológica do país, faremos a 

seguir a análise dos seus avanços e retrocessos a partir da promulgação da LDB de 1996 até 

o contexto atual. 

 

2.3 Avanços e retrocessos das reformas empreendidas na educação profissional no 

Brasil a partir da promulgação da LDB de 1996 até o contexto atual 

 

Os tempos contemporâneos que estamos vivendo da produção flexível, como já foi 

destacado, tem acirrado a disputa intercapitalista que exige a abertura de novos mercados 

fora do domínio territorial do país. Essa expansão, por força da manutenção da hegemonia 

capitalista que “amplia a destruição das bases da vida pela degradação do meio ambiente e 

funda-se cada vez mais na pedagogia do medo, da violência e da indústria da guerra” 



34 

(FRIGOTTO, 2006, p.10), exigiu que os planos e os discursos governamentais 

contemplassem a reforma do Estado. 

 

As reformas contemporâneas de influência neoliberal não se devem apenas 

“à reestruturação produtiva, à criação e ao monopólio das novas tecnologias 

etc., mas também a políticas econômicas e sociais, a reestruturações dos 

Estados Nacionais, em geral, forjadas a partir de interesses de grupos 

econômicos hegemônicos e da fragilização de mecanismos democráticos de 

controle e de defesa por parte da sociedade, da esfera pública (CORRÊA, 

2010, p. 130). 

 

 Uma dessas reformas e com o mesmo espírito, figura a da educação profissional, 

com investimentos na melhoria do ensino no intuito de formar trabalhadores mais 

qualificados para enfrentar a competição dos mercados produtivos. 

Entretanto, em que pese todas as justificativas no discurso oficial, as reformas fruto 

das “disputas internas na sociedade, nos estados, nas escolas e [...] da correlação de forças no 

plano estrutural e conjuntural da sociedade” (FRIGOTTO  et al., 2010, p. 27), não têm se 

concretizado a contento na prática. Elas têm trazido vários transtornos ao cotidiano escolar 

colocando sua materialização distante do que foi prometido.  

Apesar da LDB, no seu capítulo III, artigo 40 – Da Educação Profissional-, ressaltar 

que ela deveria ser “desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por diferentes 

estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no ambiente de 

trabalho” (BRASIL.MEC,1998, p. 34); ou o Artigo 5º do Decreto Nº 2.208, de 17 de abril de 

1997 conceber que ela deveria ter “organização curricular própria e independente do ensino 

médio, podendo ser oferecida de forma ‘concomitante ou sequencial (grifo nosso)” 

(BRASIL.MEC, 1998, p. 62), resgatando a dualidade estrutural; ou o Artigo 4º do Decreto 

Nº 5.154 de 23 de julho de 2004, considerar que a articulação entre a educação profissional 

técnica de nível médio e o ensino médio dar-se-á de forma integrada (enfrentando novamente 

a dualidade estrutural), oferecida somente a quem já tenha concluído o ensino fundamental, 

sendo o curso planejado de modo a conduzir o aluno à habilitação profissional técnica de 

nível médio, na mesma instituição de ensino, contando com matrícula única para cada aluno; 

vários autores, entre eles, Manfredi (2002); Frigotto, Ciavatta e Ramos (2010), viam nestes 

dispositivos legais uma fragilidade. Segundo eles, as normativas em tela não deixavam claro 

de quem eram as responsabilidades e competências, se da União, dos Estados, dos 
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Municípios ou da iniciativa privada quanto a formação profissional em termos do Ministério 

do Trabalho ou da Educação. 

As duas reformas, em seus aspectos comuns, compartilham objetivos como a 

travessia entre escola e mundo do trabalho por meio da capacitação de jovens e adultos para 

o exercício de atividades produtivas; a formação de profissionais dos diversos níveis de 

escolarização - médio, superior e pós-graduação; o aperfeiçoamento, a especialização e a 

atualização dos conhecimentos tecnológicos do trabalhador; bem como a qualificação, a 

(re)profissionalização e a atualização de trabalhadores e jovens independentemente da 

escolaridade para a sua inserção e melhor desempenho no trabalho. 

Para isso, a educação profissional de nível médio passa a ser desenvolvida nas formas 

sequencial ou concomitante. Esse novo formato vai se consolidando tendo como princípios 

norteadores o respeito aos valores estéticos, éticos e políticos e outros mais específicos aos 

currículos como a possibilidade de sua flexibilização por meio de percursos formativos 

realizados em módulos, da interdisciplinaridade, da contextualização, da identificação dos 

perfis profissionais de formação, da atualização permanente dos cursos e a autonomia da 

escola e dos alunos, na intenção escusa de garantir a empregabilidade para a sua 

sobrevivência. 

A modulação curricular tem como objetivo primordial oportunizar aos estudantes 

entradas e saídas parciais aos cursos oferecidos pelo sistema, já que se caracterizam por 

serem de curta duração, dificultando a estes oferecerem uma formação mais estruturada 

organicamente. De acordo com Ferreira e Garcia (2010), a 

 

estrutura curricular em módulos permitiu ao aluno fazer vários cursos de 

qualificação, portanto, de curta duração, em diferentes momentos de sua 

vida profissional, por apresentar conteúdos flexíveis que levam em conta 

“preferências” dos estudantes (FERREIRA; GARCIA, 2010, p. 149). 

 

A interdisciplinaridade é compreendida como sendo uma atitude de troca, de 

reciprocidade entre disciplinas ou áreas de saberes e, portanto, adotá-la é um ato motivador 

para obtenção da totalidade do conhecimento. Ramos (2010) se refere ao trabalho 

interdisciplinar como uma “necessidade de superação da esterilidade acarretada pela ciência 

excessivamente compartimentada e sem comunicação entre os diversos campos do 

conhecimento” (RAMOS, 2010, p. 113). Segundo a autora,  
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o termo poderia ser reservado à inter-relação de diferentes campos do 

conhecimento com finalidades de pesquisa ou solução de problemas, sem 

que as estruturas de cada área do conhecimento sejam necessariamente 

afetadas em consequência dessa colaboração. [...] Como método, é a 

reconstituição da totalidade pela relação entre os conceitos originados a 

partir de distintos recortes da realidade; isto é, dos diversos campos da 

ciência representados em disciplinas. Isto tem como objetivo possibilitar a 

compreensão do significado dos conceitos, das razões e dos métodos pelos 

quais se pode conhecer o real e apropriá-lo em seu potencial para o ser 

humano (RAMOS, 2010, p. 113-116). 

  

Para alcançá-la, “devem ser buscadas formas integradoras de tratamento de estudos 

de diferentes campos, orientados para o desenvolvimento de competências objetivadas pelo 

curso” (BRASIL. MEC, 2000, p. 98).  

Em relação a empregabilidade, quando os processos produtivos se tornam mais 

competitivos, a exigência de qualificação profissional se avoluma ocasionando uma distorção 

oportunista, isto é, o mercado cresce, mas diminui a necessidade de mão-de-obra 

permanente. Essa contradição nos leva a concluir que o sistema econômico coloca nas mãos 

dos trabalhadores, conforme ressalta  Demo (1997), a responsabilidade de “inventar” 

trabalho. Isso não é justo e jamais vai ocorrer porque conforme o autor, 

 

a tese da empregabilidade é correta no sentido de que é mister dar conta do 

processo inovador competitivo, que impõe ritmos desconstrutivos 

constantes, obrigando o empregado a tornar-se mais capaz de enfrentar 

novos desafios ou mesmo de se recapacitar. Mas é enganosa, à medida que 

vende a ideia que, voltando o trabalhador a estudar, recupera-se o emprego 

(DEMO, 1997, p. 16). 

 

Nesse sentido, corroborando a distorção dessa tese da empregabilidade, Frigotto et al. 

(2010) assinala que ela desviou a atenção da sociedade das causas reais do desemprego para 

a responsabilidade dos próprios trabalhadores pela condição de desempregados ou 

vulneráveis ao desemprego, ou seja, deixou de ser responsabilidade do Estado que a passou 

aos indivíduos já que estes é que deveriam competir no mercado pelo posto de trabalho. 

Desta forma, “o sucesso passa a ser mérito de cada indivíduo, e o insucesso, demérito, pois, 
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sendo os interesses coletivos subordinados aos individuais, os problemas individuais não são 

preocupações coletivas” (SANTANA, 2007, p. 45). 

O certo é que nenhuma educação, por mais qualitativa que seja, garante acesso ao 

mercado de trabalho quando ele não oferece vagas porque, com o grande saldo de reserva de 

mão-de obra oriunda das crises arquitetadas no sistema capitalista para acúmulo de riqueza, 

quanto mais abundante ela for, mais barata será adquiri-la. É a prevalência da lei econômica 

universal da oferta e da procura tão proclamada pelos ideólogos liberais do estado mínimo. 

Para dar sustentação ao dito, assim se expressa Frigotto (2000) sobre o assunto: 

 

(...) a retirada do Estado da economia – ideia do Estado Mínimo - a 

restrição dos ganhos de produtividade e garantias de emprego e estabilidade 

de emprego; a volta das leis de mercado sem restrições; o aumento das 

taxas de juros para aumentar a poupança e arrefecer o consumo; a 

diminuição dos impostos sobre o capital e diminuição dos gastos e receitas 

públicas, conduz, consequentemente, à diminuição dos investimentos em 

políticas sociais (FRIGOTTO, 2000, p. 80-81). 

 

Daí concluímos que nada vai mudar enquanto quem não dispõe de capital, o 

trabalhador, tiver como seu único recurso de sobrevivência a possibilidade de vender sua 

força de trabalho. 

Quando tomamos como análise a articulação da educação profissional com o ensino 

médio, a reforma pelo Decreto 2.208, trouxe uma contradição no papel a ser desempenhado 

pelas duas modalidades de ensino. Enquanto o ensino médio concentrou-se no 

desenvolvimento de competências gerais e de conhecimentos historicamente buscados pelos 

trabalhadores  e mais os complementares para inserção no mercado de trabalho, o ensino 

profissional se restringiu apenas à preparação para o mercado de trabalho. Na verdade, 

embutida na separação, estava o fator econômico, “cujo escopo é o de formar ‘cidadãos’ 

produtivos subservientes ao mercado” (FRIGOTTO, 2006, p.16). 

Fruto do governo neoliberal de Fernando Henrique Cardoso de enxugamento do 

estado para torná-lo mínimo, a reforma em tela também pretendia represar o acesso de 

estudantes oriundos do ensino médio aos cursos superiores. Frigotto et al. (2010) ressaltam  

que no período de reformas neoliberais houve um grande incentivo para que as instituições 

públicas e privadas, para diminuírem seus custos operacionais, oferecessem cursos pós 
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ensino médio e tecnológicos para atenderem ao mercado de trabalho. De acordo com os 

autores, os cursos sequenciais 

 

além de aliviar a pressão sobre o nível superior, formariam profissionais de 

nível intermediário entre os engenheiros, voltados para as tarefas de 

concepção e planejamento, e os operários técnicos, voltados para as 

atividades de execução sob a base neofordista. Ter-se-iam, assim, atingidos 

os objetivos preconizados para países de economia dependente e 

consumidor de tecnologias importadas: política de capacitação de massa, 

barateamento dos custos profissionalizantes, adequação e atendimento às 

necessidades do mercado de trabalho, criação de caminhos alternativos às 

universidades, e, finalmente, o não-aniquilamento da necessária camada de 

técnicos adequados ao processo de reestruturação produtiva (FRIGOTTO et 

al., 2010, p. 48). 

 

Como podemos perceber, a separação pela dualidade estrutural propicia que o ensino 

propedêutico de formação geral beneficie os mais abastados da sociedade, aqueles que de 

imediato não precisam se preocupar com um emprego para sobreviverem porque têm 

condições de serem mantidos pelas famílias. O problema está nos de nível social mais baixo 

que não tendo condições financeiras para cursarem um bom ensino médio e irem para a 

universidade, são orientados para o ensino profissionalizante. Essa contradição acaba por 

restringir a pluralidade das funções da escola. Como muito bem ressalta Corrêa (2010), 

  

essa visão restrita não consegue apreender contradições e tensões presentes 

nas dimensões dialéticas da relação escola e sociedade, escola e mundo do 

trabalho. Estas inter-relações não são processos que ocorrem de forma 

individualizada, passiva e sem resistências. [...] Procura-se efetuar 

mudanças nos conteúdos curriculares, na organização da escola, nas 

relações entre professores e alunos na direção da aplicação do controle e 

gestão empresarial à escola. Envolve, também, a possibilidade de que as 

relações sociais na escola sejam marcadas  por perspectivas individualistas, 

desvanecendo cada vez mais tentativas de práticas de colaboração, de 

decisões colegiadas e a admissão do compartilhamento de 

responsabilidades entre professores, alunos, pais, enfim, de todos aqueles 

que dela fazem parte (CORRÊA, 2010, p. 131-132). 
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O que ocorreu, no entanto, foi que o prometido pela reforma não se configurou na 

realidade. O ensino profissional não evoluiu qualitativamente porque os recursos 

continuaram escassos e os problemas crônicos relativos à infraestrutura das escolas como a 

falta de material didático, de bibliotecas, de computadores, de espaços esportivos, de 

equipamentos de laboratório e, também, as questões permanentes relativas à formação e ao 

salário dos professores, permaneceram recorrentes ou foram inócuas. 

Sabemos que um dos problemas da educação profissional está em relação à formação 

dos professores que atuam nas disciplinas técnicas. Muitos, por falta de uma formação 

pedagógica, acabam imitando a técnica docente daqueles que foram seus melhores 

professores, ou seja, utilizam-se na maioria das vezes de uma didática oriunda de sua 

educação geral, quer dizer, de sua experiência de vida. Destarte esse professor, conforme nos 

aponta Corrêa (2010), que é o principal interlocutor nesse complexo processo de formação 

humana que está envolvido, tanto na educação formal quanto fora dela, também está a se 

produzir constantemente. Segundo a autora, aos professores, 

 

independente do nível de ensino e/ou modalidade de educação em que 

atuam, são colocados vários desafios que se tornam explícitos 

fundamentalmente ao desenvolverem diversificadas práticas educativas, 

escolares ou não, muito dos quais oriundos dos conflitos presentes na 

sociedade em que desenvolve o seu trabalho, vários articulados às 

diversificadas culturas que se confrontam no interior da instituição escolar 

(CORRÊA, 2010, p. 133). 

 

Mas o problema mais crônico em relação aos docentes, é que não foram devidamente 

preparados para os desafios inovadores das reformas. Em relação ao Decreto Nº 2.208, não 

conseguiram assimilar em sua plenitude os seus conceitos norteadores baseados na 

pedagogia das competências, principalmente aos relativos à diferenciação entre os conceitos 

de habilidades e competências e sua avaliação. 

Quanto ao Decreto Nº 5.154, não conseguiram trabalhar as disciplinas de forma 

integrada e articulada porque nunca entenderam e/ou aplicaram em sua plenitude a 

interdisciplinaridade, o princípio básico da integração. Nesse sentido, é mister concluir que 

as promessas das duas reformas da educação profissional empreendidas de serem exitosas 

não se confirmaram e não foi por culpa dos professores que foram apenas vítimas por não 
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terem sido preparados adequadamente e por não terem participado de sua implantação por 

estas terem sido decididas, autoritariamente, de cima para baixo. 

 Na verdade, por economia, o sistema joga nas costas dos professores a 

responsabilidade por sua formação e qualificação, culpando-os e desvalorizando-os 

profissionalmente quando fracassam. De acordo com Demo (2000), esta responsabilidade e 

culpa às vezes recai sobre eles porque o neoliberalismo encurrala-os profissionalmente com 

teses e expectativas típicas do mercado. 

Essa desvalorização imposta hegemonicamente então, segundo Corrêa (2010), 

prejudica a qualidade do processo pedagógico porque faz com que os docentes sejam  

 

afetados e levados a desempenhar novas funções nessa perspectiva de 

socialização, que corresponde a concepções individualistas, de competição 

em lugar de práticas de colaboração, de responsabilidade compartilhada 

entre todos aqueles que convivem na escola (CORRÊA, 2010, p. 145).  

 

Outro problema em relação aos professores é que as reformas admitiram que as 

disciplinas técnicas poderiam ser ministradas por “professores, instrutores e monitores 

selecionados, principalmente, em função de sua experiência profissional, que deveriam ser 

preparados para o magistério, previamente ou em serviço, através de cursos regulares de 

licenciatura ou de programas especiais de formação pedagógica” (BRASIL. MEC, 2000, p. 

69). 

Aqui vale ressaltar que o que prevaleceu na legislação foi o domínio de aspectos 

afetos à realidade do mundo de trabalho, ou seja, a formação técnica em detrimento da 

formação pedagógica dos docentes, levando a ação pedagógica cotidiana a ter um caráter 

precário de alcance questionável porquanto passou a impressão de ser uma profissão 

acessível a todas as outras, inclusive aquelas vinculadas às engenharias, completamente 

desvinculadas de uma formação didática.  

Assim, concluímos que a nova Educação Profissional defendida pelas Reformas de 

preparar indivíduos “que se contrapõe àquele caracterizado como industrial, operário, 

assalariado, ‘masculino’, repetitivo e desqualificante, poluidor e predatório dos recursos 

naturais” (BRASIL. CNE, 1999, p. 16), aptos para atuarem num mundo subsumido por 

mudanças estruturais contínuas, com novas formas de gestão e de divisão do trabalho, onde 

são empregadas tecnologias cada vez mais complexas, não se configurou no cotidiano das 
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escolas do país, principalmente as públicas e, dentro delas, as da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica – os Institutos Federais de Educação.  

Enfim, por tudo dito e apesar do discurso do esforço empreendido nas políticas 

educacionais que conduziram às reformas, o ensino profissional não avançou 

qualitativamente porque não conseguiu assegurar formação adequada para alunos alijados do 

processo de aquisição de conhecimentos de forma a lhes permitir reivindicar acesso a postos 

de comando e decisão ao invés do trabalho produtivo corriqueiro, ou seja, apenas continuou 

reforçando as contradições sociais existentes.  
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CAPÍTULO 3 - CONCEITUANDO EVASÃO ESCOLAR: CAUSAS E 

CONSEQUÊNCIAS 

 

[...] Temos de compreender que a superação da realidade de dificuldades de 

aprendizagem desse novo público, que entrou na escola pública, não é 

tarefa exclusiva dos docentes ou da instituição de ensino. Exige também 

formulação de políticas educacionais integradas, uma nova assistência 

estudantil, em que as dimensões pedagógicas superem a lógica meramente 

assistencialista, bem como um efetivo acompanhamento pedagógico para 

agir preventivamente em relação aos alunos que se encontram em situação 

de risco de evasão e retenção escolar. Assim, temos de construir políticas 

concretas que venham garantir a permanência e o sucesso escolar desses 

novos estudantes. Caso contrário, democratizaremos o acesso, mas não 

democratizaremos o conhecimento, algo imprescindível para rompermos 

com a cultura escolar elitista, segregadora e dualista (ARAÚJO et al., 2014, 

p. 16). 

 

 

3.1 Situando o conceito de evasão escolar na educação 

 

A evasão, fruto do fracasso dos alunos na escola, está associada a várias condições 

sociais, econômicas e institucionais e, por isso, não pode ser observada isoladamente e muito 

menos contabilizada como culpa exclusiva dos indivíduos. Exatamente por isso, alguns 

autores como FINI; DORE; LÜSCHER (2013) e DORE; SALES; CASTRO (2014) 

assinalam que, a falta de prioridade da educação nas políticas públicas faz com que os alunos 

já cheguem nas etapas superiores com grandes deficiências de escolarização incidindo no 

fracasso e na evasão. 

De acordo com Dore, Sales e Castro (2014, p. 386), evasão é “[...] um fenômeno 

complexo, multifacetado e multicausal, atrelado a fatores pessoais, sociais e institucionais, 

que podem resultar na saída provisória do estudante da escola ou na sua saída definitiva do 

sistema de ensino”.  

Para Fritsch (2017) evasão escolar é 

 

sinônimo de abandono escolar, relaciona-se à perda de estudantes que 

iniciam seus estudos, mas não o concluem, situação que se configura como 

desperdício econômico, social e acadêmico. A evasão escolar significa 

desistência dos estudos por qualquer motivo, exceto sua conclusão 

(FRITSCH, 2017, p. 84). 

 



43 

Adotando a mesma direção, Queiroz (2004) assinala que evasão escolar é o 

abandono da escola antes da conclusão de uma série ou um determinado nível de ensino. 

Consiste no ato ou processo de evadir, de fugir, de escapar ou de se esquivar dos 

compromissos assumidos ou por vir a assumir. Dessa forma, a evasão tem como principal 

característica o abandono da instituição educacional.  

De acordo com Fini, Heijmans e Luscher (2013), evasão, 

 

tem uma natureza multiforme e a escolha de sair da escola é apenas o ato 

final de um processo que se manifesta de muitas maneiras, visíveis ou não, 

ao longo da trajetória escolar do indivíduo. As pesquisas indicam que a 

escolha de abandonar ou permanecer na escola é fortemente condicionada 

pelas características do processo mental que a precede, por fatores sociais e 

familiares, por características do sistema escolar e pelo grau de atração que 

outras modalidades de socialização, fora do ambiente escolar, exercem 

sobre o estudante (FINI; HEIJMANS; LUSCHER, 2013, p. 235-236). 

 

Os autores Fini, Heijmans, Luscher (2013) elucidam que a característica multiforme 

da evasão dificulta a elaboração de um conceito único aplicado a todas as situações de 

abandono escolar. Este termo tem apresentado problema para a sua conceituação devido a 

sua complexidade e aos seus múltiplos sentidos, pois o termo evasão/abandono escolar pode 

significar repetência do aluno na escola; saída da instituição e do sistema de ensino; a 

inconclusão de um determinado nível de ensino; abandono e posterior retorno. Assim como 

pode se referir também ao indivíduo que nunca ingressou numa instituição de ensino como 

aquele que concluiu uma etapa de ensino, mas se manifesta como um evadido na instituição. 

 Desta forma, os autores argumentam que utilizar os termos abandono e evasão 

referindo-se apenas ao aluno que saiu da escola sem integralizar seu curso é uma forma 

simplista de defini-la (FINI; HEIJMANS; LUSCHER, 2013). 

Entretanto a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica disponibilizou em 

2016, um manual para cálculo dos indicadores de gestão das Instituições da Rede Federal de 

Educação Profissional Científica e Tecnológica o qual define o aluno evadido como aquele 

que “não possui nenhuma possibilidade regulamentar de retorno ao curso no mesmo ciclo de 

matrícula, geralmente por faltas além de 25% e não trancamento de matrícula” 

(BRASIL.MEC, 2016). 
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Assim, fazendo um resumo de todas as definições citadas acima, para efeito desse 

estudo adotaremos a explicação que mais se ajusta à realidade escolar que é a assinalada por 

Johann (2012), quando esta a considera sob o ponto de vista jurídico, definindo-a como  

 

um fenômeno caracterizado pelo abandono do curso, rompendo com o 

vínculo jurídico estabelecido, não renovando o compromisso ou sua 

manifestação de continuar no estabelecimento de ensino. Esta situação de 

evasão é vista como abandono, sem intenção de voltar, vez que não 

renovando a matrícula rompe-se o vínculo existente entre aluno e escola 

(JOHANN, 2012, p. 65). 

 

A evasão deve assumir importância significativa nas políticas públicas institucionais 

porque cabem a elas o dever de cumprir o papel social da inclusão dos jovens das camadas 

populares, que segundo Dore, Sales e Castro (2014), são na maioria de origem humilde, 

pertencentes às classes mais pobres da população economicamente ativa e, por isso, com 

poder aquisitivo restrito e de grande vulnerabilidade social (DORE; SALES; CASTRO, 

2014). O Documento Orientador para a Superação da Evasão e Retenção na Rede Federal de 

Educação Profissional e Tecnológica (BRASIL, 2014), assinala que 

 

os mapeamentos periódicos do perfil do estudante realizados pelas 

instituições integrantes da Rede Federal sinalizam o atendimento de um 

percentual significativo de uma população socioeconomicamente 

vulnerável, constituída marcantemente por estudantes de baixa renda, 

trabalhadores, residentes em localidades distantes ou com necessidades 

educacionais específicas (BRASIL, 2014, p. 27). 

 

Atualmente, pesquisas referentes ao assunto da evasão têm avançado muito no 

sentido de compreendê-la de forma mais efetiva dentro da realidade educacional brasileira, 

na tentativa de encontrar maneiras para reduzir a negatividade de seus índices.  

Mesmo sabendo que o conhecimento exige a análise de diferentes pontos de vista 

sobre o tema, entendemos ser de fundamental importância desvelá-lo no seu cerne, ou seja, 

identificar e compreender seus fatores geradores, sejam eles de natureza interna à 

instituição (específicos de cada curso, de sua dinâmica e estrutura) ou externos a ela 

(relativos a questões econômicas, sociais, culturais ou ao próprio indivíduo). Já Abramovay 
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(2003) assinala que a evasão escolar deve ser entendida não apenas na sua natureza externa 

à escola, mas nas diversas relações e interações que se sucedem no cotidiano escolar. 

 Assuntos relacionados às políticas públicas e governamentais, às novas formas de 

organização familiar, a dificuldade de garantia da empregabilidade, as práticas pedagógicas 

escolares obsoletas e as características individuais e diversificadas de cada estudante são 

apontadas em diversas pesquisas como fatores determinantes para que o fenômeno da 

evasão aconteça. Muitas delas também apontam que os alunos que não conseguem terminar 

seu ciclo de estudos são geralmente integrantes de famílias de baixa renda, oriundos de 

escolas públicas ou alunos que têm jornada dupla de estudo e de trabalho (NOVAIS, 2015). 

Em relação ao contexto social dos alunos, a violência pode ser um fator 

preponderante para que o aluno abandone a escola. De acordo com Lima et al. (2013),  

 

a violência é um dos grandes problemas da sociedade moderna, que afeta 

diretamente a qualidade de vida das pessoas e contribui sobremaneira para 

um mal-estar social. E dentro do ambiente escolar, a violência é mais 

prejudicial ainda, principalmente, porque a escola é um local de promoção 

do saber e de formação humana (LIMA et al., 2013, p. 77). 

 

Isso porque nos parece recorrente – apesar de não ser regra – que escolas em 

localidades onde os índices de violência são alarmantes ou outras que tenham alunos 

oriundos desses lugares, por questões familiares ou de exclusão social, estes carregam o 

descrédito de uma vida com dignidade, adotam um comportamento agressivo e causam 

brigas dentro e fora da escola para a resolução de conflitos, muitas vezes vinculado ao seu 

envolvimento com o tráfico de drogas ou outros tipos de transgressões. 

 Essa condição de banalização da violência pode afetar diretamente o seu 

relacionamento interpessoal no interior da escola com os demais colegas, servidores e gestão 

prejudicando sua permanência. Por isso, como ressalta o autor acima, “se a violência é 

construída socialmente também pode ser desconstruída, razão por que os estudos também 

devem privilegiar estratégias de prevenção. A prevenção, muitas vezes, é mais eficaz do que 

a repressão” (LIMA et al., 2013, p. 78). Em suma, corroborando este assunto, Abramovay et. 

al. (2003) sintetizam que 

  

as violências praticadas no universo escolar, para serem compreendidas e 

explicadas, devem ser hierarquizadas a partir da sua natureza: atos 
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associados ao que denominou de violência (roubos, violência sexual, 

ferimentos, crimes etc.), atos de incivilidades (humilhações, palavras 

grosseiras, falta de respeito) e violências institucional e simbólica, 

(violência nas relações de poder) (ABRAMOVAY et al., 2003, p. 52). 

 

Neste cenário, estudos sobre a evasão escolar demandam uma análise mais 

aprofundada dos fatores essenciais para subsidiar a implementação de uma proposta de 

enfrentamento do problema.  

Aristimuño (2017) ao destacar que o abandono escolar é o problema central dos 

sistemas educativos formais, aponta entre outras causas, as de natureza pessoal, familiar e de 

integração social e econômica. A autora menciona que a procedência social de um jovem 

assim como o contexto de sua escola tem relação direta com o seu desempenho como 

estudante. E acrescenta que o seu capital cultural como livros, apoio domiciliar para estudar, 

acesso à tecnologia, oportunidades culturais dentre outras também influenciam no seu 

sucesso escolar (ARISTIMUÑO, 2017).   

Schargel e Smink (2002) elencaram cinco categorias de análise das causas da 

evasão escolar: as psicológicas, as sociológicas, as organizacionais, as interacionais e as 

econômicas.  

- As psicológicas são relacionadas às condições individuais como imaturidade, 

rebeldia, dentre outras.  

- As sociológicas estabelecem o não isolamento do fenômeno das demais causas. 

- As organizacionais apontam a influência dos aspectos institucionais sobre o 

fenômeno.  

- As interacionais avaliam a conduta do aluno em relação aos demais agentes 

escolares.  

- A econômica compara os custos-benefícios oriundos do problema e a forma que 

eles afetam o desempenho individual dos alunos e da instituição. 

Mas entre os vários fatores citados como responsáveis pela evasão, a reprovação 

ganha destaque em seus estudos (ARISTIMUÑO, 2017; MEIRA, 2015; FRITSCH, 2017); a 

evasão é um fenômeno muito relacionado com a retenção e repetência.  

Sob o mesmo ponto de vista, Dore, Sales e Castro (2014) mencionam que abordar a 

evasão e a repetência indistintamente leva a um entendimento incompleto sobre a evasão, 

uma vez que retira desta a especificidade necessária para a sua plena compreensão. 
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Compreendendo um pouco mais sobre o aspecto da reprovação, Fritsch (2017)  

ressalta que a reprovação logo no primeiro ano pode conduzir a novas reprovações e 

acarretar o desenvolvimento de um ciclo de reprovação, aumentando a defasagem idade-série 

e a evasão. Ou seja, uma reprovação produz outras até o momento que os estudantes 

desmotivados deixam de acreditar em si e na escola e a abandonam. A autora destaca, ainda, 

que associar o desempenho escolar ao fracasso escolar provoca sentimento de incompetência 

no educando, tornando um ponto decisivo para a sua desistência (FRITSCH, 2017).  

Fritsch (2017, p. 102) aponta em estudos que “tendo o conhecimento do impacto que 

causa o abandono na vida do estudante, a escola poderá repensar sua prática e criar 

estratégias que maximizem as chances de o estudante permanecer nos estudos”. Deste modo, 

um passo importante é conhecer o contexto e mapear as causas que levam a evasão, já que 

ela é multifatorial, cada uma delas depende de situações e contextos diferentes, mas que 

possivelmente se assemelham em determinados pontos (FRITSCH, 2017, p. 102). 

A autora em seu estudo mapeou três constantes/fatores e variáveis relativos aos 

estudantes, famílias e professores. Encontram-se, 

 

Relacionados aos estudantes, encontram-se: desempenho escolar, 

problemas com autoestima, desinteresse, falta de maturidade, formação 

básica insuficiente, despreparo, dificuldade de conciliar emprego e estudo. 

Relacionados à família: dificuldades financeiras, necessidade de emprego; 

problemas pessoais (gravidez, casamento, filhos, doença, morte). 

Relacionados aos professores: conflitos na relação professor/estudante, 

falta de motivação e atenção, baixa qualificação (FRITSCH, 2017, p. 104 -

105, grifos nossos). 

 

Esta autora chama a atenção ainda para fatores variáveis relacionados às instituições/ 

escolas, à comunidade local, ao Estado, aos Governos e às Políticas Públicas que são pouco 

explorados. Previne que várias categorias nas pesquisas deixam de ser reveladas tais como 

“problemas de vínculo/integração, propostas pedagógicas inadequadas, falta de acesso, 

transporte e alimentação deficitária, violência, drogas, preconceito, desigualdades sociais, 

poucas escolhas profissionais frente ao mercado de trabalho” (FRITSCH, 2017, p. 105). 

Complementando o assunto, as análises realizadas por Adachi (2009) assinalam que 

a evasão tem um potencial enorme de desqualificar os resultados educacionais. Nesse 

sentido, o autor aponta que é necessário antes de tudo identificar o nível educacional do 
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estudante ingressante na instituição de ensino para poder avaliar o seu potencial de conclusão 

de curso. Nos cursos em que efetivou sua análise, identificou o seguinte perfil para estudante 

com probabilidade de evasão: é de classe média; não é atendido por programas institucionais 

de assistência estudantil (bolsas, descontos, auxílios financeiros); possui um perfil 

socioeconômico e cultural intermediário; é trabalhador oriundo do interior ou de escolas que 

agregaram baixo valor pedagógico ao seu desempenho no vestibular; mora em regiões de 

baixo índice de qualidade de vida urbana; tem propósitos acadêmicos baixos; obteve 

reprovação na Educação Básica e não se reconhece como pertencente à instituição de ensino 

em que estuda (ADACHI, 2009). 

Uma análise mais apurada da literatura, sob o ponto de vista da pesquisa de vários 

autores, nos mostra com mais detalhes as possíveis causas da evasão no cotidiano escolar. 

Almeida e Barbosa (2010); Matias (2003); Silva, Pelissari e Steimbach (2012) apontam, 

dentre outras: a falta de vocação para o curso e de compromisso dos discentes; reprovação; 

dificuldades financeiras e familiares; situação socioeconômica dos alunos, que precisam 

trabalhar para ajudar na renda familiar; horário de trabalho e estudo incompatíveis; falta de 

gosto pela área; problema de saúde; gravidez; dificuldade nas disciplinas e inadequação dos 

programas de estágio; preferência pelo ensino médio regular em detrimento do ensino 

profissional; falta de motivação, interesse ou compromisso com o curso; baixa qualidade do 

ensino fundamental e o distanciamento cultural entre a escola e a vida.  

Em outro estudo sobre a evasão do Programa de Educação Profissional (PEP), 

realizado pela Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais (SEE-MG), que teve como 

objetivo ampliar o número de matrículas no ensino técnico de nível médio e obteve índices 

elevados, principalmente porque os alunos do programa receberam recursos como bolsa de 

estudos, apontou em termos percentuais doze causas de evasão escolar: emprego ou trabalho 

(36,56%); abandono sem nenhuma justificativa (20,91%); horário incompatível (9,15%); 

estudos (8,91%); ingresso no curso superior (7,40%); mudança de município (4,23%); saúde 

(3,01%); transporte (2,95%); gravidez (1,85%); achou muito difícil (1,85%); não se 

identificou com o curso (1,75%); filhos (1,43%) (SEE-MG, 2009). 

Podemos observar nas causas apontadas acima, que a evasão está relacionada 

efetivamente aos aspectos individuais, socioeconômicos e culturais dos sujeitos. Entretanto,  

não se restringe a estes, ela tem relação muito próxima com os aspectos do contexto escolar e 

do curso, tais como recursos, organização, estrutura e práticas internas (DORE; LÜSCHER, 

2011; SILVA; HASENBALG, 2002). 
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Praticamente as mesmas causas como necessidade de trabalhar, situação 

socioeconômica e desinteresse do aluno, que aparecem nas pesquisas acima são citadas no 

estudo realizado por Soares et al. (2017) sobre o abandono escolar no ensino médio. 

Entretanto, Soares ressalta um aspecto relacionado à escola que é muito importante para o 

abandono do aluno – as práticas pedagógicas realizadas pelos docentes. O autor assinala a 

importância de se repensar novas estratégias de ensino-aprendizagem para que a escola se 

torne inovadora, mais dinâmica e atrativa para os educandos (SOARES et al., 2017). 

Assim, em suma, podemos considerar, no âmbito individual, como causas da evasão 

escolar: o comportamento, as atitudes no cotidiano da escola, a convivência social com os 

outros estudantes, professores e comunidade escolar, o nível educacional dos pais e a renda 

familiar; no âmbito escolar, podemos apontar: os recursos da instituição, as práticas 

pedagógicas, o perfil do corpo discente e as características estruturais da escola; e no âmbito 

do sistema, a interrupção dos estudos denota a possibilidade de um retorno tardio do aluno à 

escola por meio de estruturas alternativas de formação e reposição como os oferecidos pelos 

programas de Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

 A partir dessas perspectivas, a abordagem da evasão pode trazer uma compreensão 

mais ampla e clara sobre o fenômeno, tendo em vista a diversidade de aspectos do processo 

de evasão escolar (DORE; LÜSCHER, 2011).  

Entretanto, embora os estudos desses autores nos auxiliem na compreensão de alguns 

dos principais fatores que levam a evasão escolar, esses podem variar de estudo para estudo 

em virtude do sistema de ensino que estamos evidenciando e do contexto social de cada 

realidade, o que requer uma compreensão mais apurada das variadas formas no qual o 

fenômeno da evasão se manifesta. E para efeito desta pesquisa, ela é abordada no âmbito da 

educação profissional e tecnológica, conforme apresentaremos na seção seguinte. 

 

3.2 A Evasão Escolar na Educação Profissional: um problema recorrente nas 

estatísticas educacionais 

 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil 

em 2018, dos 9,3 milhões de estudantes do ensino médio, 6,2% frequentavam cursos 

técnicos de nível médio (BRASIL/IBGE, 2019). Isso mostra poucas possibilidades de 

formação profissional nesse nível de ensino para os jovens, o que revela um dado 

preocupante, pois os cursos profissionalizantes representam uma opção de formação para 
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inserção no mundo do trabalho e ao mesmo tempo uma possibilidade de prosseguir com os 

estudos em nível superior. 

Para ampliar a reflexão, no Brasil, em 2018, vinte quatro milhões e trezentos mil 

jovens, entre 15 a 29 anos, não frequentavam a escola ou algum curso de educação 

profissional. Do total de brasileiros da mesma faixa-etária mencionada, no mesmo ano, 23% 

encontravam-se na condição de nem ocupados nem estudando (BRASIL/IBGE, 2019).  

Com isso, percebemos que uma parcela considerável de jovens no Brasil se encontra 

à margem de uma etapa importante na trajetória para a inserção no mundo do trabalho, 

condição que reduz as chances de melhorias profissionais e de vida. 

Neste sentido, uma pesquisa realizada por Neri (2009) revelou como principal motivo 

da evasão de jovens entre 15 e 17 anos, a falta de interesse pela escola, apontado por 40,3% 

dos jovens pesquisados. Segundo o autor, o desafio a ser superado na educação é tornar a 

escola atrativa para os estudantes. O mesmo estudo revela também que o aumento da 

escolaridade traz maiores chances de empregabilidade (taxa e chance de ocupação); e  quanto 

maior a escolaridade, maiores os salários (NERI, 2009).  

Sob o argumento do interesse dos alunos e de sua inclusão econômica e social pelo 

trabalho, a Lei nº 11.892/2008, que criou os Institutos Federais, trouxe a possibilidade de 

ampliar a educação profissional para as cidades médias das diferentes regiões do país, 

descentralizando-a dos grandes centros urbanos e possibilitando aos jovens carentes e em 

idade produtiva uma educação profissional que lhes oportunizasse acesso mais qualificado ao 

crescente e mais exigente mundo do trabalho (BRASIL, 2008). 

 Além disso, a expansão da Rede visava atender aos arranjos produtivos locais e 

dessa forma, alavancar o desenvolvimento regional. Esse entendimento ficou explícito na 

justificativa da criação dessas instituições quando assinalou “o entendimento de que a 

interiorização das escolas técnicas, reinstitucionalizadas em Institutos Federais, poderia 

contribuir para o desenvolvimento das microrregiões menos desenvolvidas” (BRASIL.TCU, 

2012, p. 7). 

Quanto ao objetivo da inclusão, adotou como política educacional de forma 

preferencial, a integração disciplinar no intuito de ofertar a educação profissional técnica de 

nível médio, priorizando a formação por meio de cursos integrados (BRASIL, 2008), 

unificando na matriz curricular, de forma articulada, a formação propedêutica e a formação 

profissional, contrariando a dualidade estrutural que sempre esteve presente no itinerário da 

educação profissional do Brasil.  
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Esse novo formato curricular teve a pretensão de realizar uma formação além de 

mais ajustada às novas demandas do mundo do trabalho, possibilitar que os jovens fossem 

colocados como foco principal do processo educativo, considerando, no processo ensino-

aprendizagem suas condições socioeconômicas, culturais e seu contexto de vida – uma 

formação mais cidadã. Conforme argumenta Hargreaves (2012), 

 

as escolas, o ensino e a aprendizagem precisam ser reconfigurados para 

preparar todos os jovens para participar da transformação de suas 

sociedades em economias do conhecimento criativas, e para ter 

oportunidades de emprego nos níveis mais alto dessas economias em 

sociedades com competências de alto nível e altos salários 

(HARGREAVES, 2012, p. 353). 

 

Para que essa formação se concretize, principalmente para as classes menos 

favorecidas, como forma de mantê-los no sistema, foram criados os programas de assistência 

estudantil. Conforme apontado pelo relatório da Secretaria de Educação Profissional e 

Tecnológica, Brasil (2017), a maioria dos estudantes dos Institutos Federais se encontra na 

faixa de renda familiar entre meio e um salário-mínimo; e para acessar o sistema que é de 

grande competitividade, dependem de muito esforço próprio e de suas famílias. 

 Portanto, apesar das condições sociais e econômicas serem desfavoráveis aos 

estudantes carentes, se a meta de se privilegiar o processo ensino-aprendizagem mais 

qualificado fosse cumprida, provavelmente eles permaneceriam na escola felizes não tendo 

que enfrentar o fracasso e a evasão. Como muito bem ressalta Snyders (2005), 

 

os jovens dão provas de uma crescente impaciência ante uma escola que 

lhes oferece pouca alegria e ameaçam, finalmente, recusá-la de forma cada 

vez mais intensa. Está em jogo o papel que a escola deve desempenhar e 

talvez até mesmo sua sobrevivência (SNYDERS, 2005, p. 36). 

 

Assim, Dore e Sales (2017) evidenciam que a ampliação da educação profissional no 

Brasil democratizou o acesso à educação. Por outro lado, não se garantiu a permanência, 

aumentando consideravelmente a evasão dos estudantes.  Este problema foi destacado no 

relatório de auditoria do TCU realizado na Rede Federal de Educação Profissional que 

demostrou altas taxas de evasão nos Institutos Federais. 
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Segundo dados levantados no Relatório Anual de Análise dos Indicadores de Gestão 

das Instituições Federais de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, a taxa de 

evasão média para os cursos da Rede Federal no ano de 2016, era em torno de 12%. Em 

relação ao número de concluintes por matrículas, segundo o mesmo documento, a taxa na 

Rede ficou também perto dos 12%, um índice muito tímido. Para a taxa de retenção, o 

documento aponta para a Rede, no ano de 2016, um valor próximo dos 42%. Quando 

olhamos especificamente para o Instituto Federal do Maranhão no documento, no mesmo 

ano de 2016, a taxa de retenção foi em torno de 56% (BRASIL, 2017). 

Isso denota que o fracasso escolar, representado em maior número pela retenção e 

evasão na Rede Federal, tem causado muito prejuízo à Educação Profissional e Tecnológica 

e aos jovens que necessitam dela para realizarem seus estudos e se qualificarem para o 

trabalho.  

Ao observarmos o relatório do TCU (2012), os percentuais de evasão nos Institutos 

Federais para os cursos de nível médio com ciclo de matrícula iniciados, a partir de 2004 

com término até dezembro de 2011, são: 24% para o ensino médio integrado na modalidade 

Educação de Jovens e Adultos, 18,9% para os cursos subsequentes e 6,4% para o ensino 

médio integrado. O documento orienta que para melhor avaliar a evasão é necessário 

acompanhar índices de retenção e conclusão (BRASIL, 2012).  

Quando focalizamos a atenção para o ensino médio integrado, embora seja o menor 

percentual de evasão nos cursos de nível médio, devemos considerar que se trata de um 

público da educação básica obrigatória que deveria estar frequentando a escola. Ou seja, o 

dever da família e do Estado com a educação pode estar deixando de ser garantido para esses 

jovens por algum motivo. 

O documento traz no mesmo ciclo acima mencionado um percentual de 44,4% de 

alunos em curso no ensino médio integrado ainda vigentes e sugere que se analisem os 

padrões de retenção. 

Conforme assinala Jacomini (2010), a reprovação provoca sentimento de 

inferioridade e incapacidade no aluno e na família. Além de afetar a autoestima e criar 

sentimento de culpa no aluno, leva-o ao desinteresse até desistir dos estudos (JACOMINI, 

2010). Com isso, percebemos um descompasso na relação da escola com o estudante.  Parece 

que a escola não vem atendendo ao aluno atual o qual se coloca na condição de sujeito que 

demanda novas formas de aprender, muito diferente do estereótipo de aluno esperado pela 

escola.  
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Portanto, a evasão assume importância significativa nas políticas públicas 

institucionais, que não estão cumprindo na plenitude seu papel social de incluir os jovens das 

camadas populares, que segundo Dore et al. (2014), são, na maioria, de origem humilde, 

pertencentes às classes mais pobres da população economicamente ativa e, por isso, com 

poder aquisitivo restrito e grande vulnerabilidade social. Conforme o Documento orientador 

para a superação da evasão e retenção na Rede Federal de Educação Profissional e 

Tecnológica, Brasil (2014),   

 

os mapeamentos periódicos do perfil do estudante realizados pelas 

instituições integrantes da Rede Federal sinalizam o atendimento de um 

percentual significativo de uma população socioeconomicamente 

vulnerável, constituída marcantemente por estudantes de baixa renda, 

trabalhadores, residentes em localidades distantes ou com necessidades 

educacionais específicas (BRASIL, 2014, p. 27).  

 

Dessa maneira, tendo em vista esse perfil, é preocupante o fracasso do aluno e o 

abandono do sistema posto que são escolas que exigem vultuoso aporte de recursos e cada 

um deles que evade, custa muito caro para o contribuinte e representa, pela falta de 

qualificação, um atraso considerável para o desenvolvimento econômico e produtivo do 

país. De acordo com Paro (2010), é preciso dar  

 

atenção para a ineficiência de nossa escola básica e para a dimensão que 

isso alcança em termos de dispêndio de recursos e de esforço humano, 

talvez se compreenda essa dilapidação ostensiva do erário – ao lado da 

privação do prazer de ensinar e de aprender de milhões de pessoas (alunos e 

mestres) cujas atividades são impregnadas por uma concepção ultrapassada 

de educação -, e tudo isso sem qualquer benefício para a sociedade (PARO, 

2010, p.16). 

 

Nesse sentido, considerando toda essa diversidade de abordagens e de ações para 

que ela não ocorra no sistema educacional do país, o Tribunal de Contas da União - TCU, 

realizou auditoria operacional na área da educação dos Institutos Federais por entender que 

essas instituições públicas de ensino são estratégicas para que os jovens se qualifiquem para 

o emprego e tenham acesso às conquistas científicas e tecnológicas da sociedade 

(BRASIL/TCU, 2013).  
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A aludida fiscalização produziu o Acórdão nº 506/2013 - TCU, que trouxe, além de 

dados de pesquisa referentes a evasão nos Institutos Federais, orientações para que a 

mantenedora destas instituições, a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica – 

SETEC/MEC, formulasse diretrizes e estabelecesse metas e estratégias de enfrentamento do 

problema. 

A comunicação foi feita por meio da Nota Informativa 138/2015 - TCU, que fez 

referência à Nota Técnica nº 282/SETEC/MEC/2015 que determinava a elaboração de nota 

informativa para as instituições da Rede Federal, contendo informações para a elaboração 

dos Planos Estratégicos de Permanência e o Êxito do Estudante, que contemplasse o 

diagnóstico das causas da evasão e retenção e a implementação de políticas e ações 

administrativas e pedagógicas de modo a ampliar as possibilidades de permanência e êxito 

dos estudantes no processo educativo nas instituições e respeitadas as especificidades 

regionais. 

A partir daí, a SETEC/MEC realizou diagnóstico na Rede e produziu relatórios –  

Documento orientador para a superação da evasão e retenção na Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, Brasil (2014) e Relatório anual de análise dos 

indicadores de gestão das instituições federais de educação profissional, científica e 

tecnológica, Brasil (2016) –, que propiciaram subsídios para que os Institutos Federais, com 

seus diversos Campi, pudessem elaborar planos de intervenção para enfrentar o problema. 

Quando olhamos especificamente para o diagnóstico do IFMA no documento, 

observamos que a taxa de retenção foi de 56%, um pouco maior do que a média da Rede que 

é de 42%. Com a migração do sistema de cadastramento de matrículas da Rede, do Sistema 

Nacional de Informação da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC) para a 

Plataforma Nilo Peçanha (PNP), que passou a fazer uma leitura mais detalhada dos alunos 

matriculados e retidos, houve um ajuste mais apurado e os valores foram corrigidos de tal 

forma que no ano de 2017, o valor caiu para 13,04% e em 2018, segundo o Relatório de 

Gestão do IFMA (2018), houve novamente um incremento e o índice de retenção voltou a 

crescer, chegando perto dos 25%. 

Isso denota que o fracasso escolar, representado em maior número pela retenção e 

evasão no IFMA e na Rede Federal, tem causado muito prejuízo à Educação Profissional e 

Tecnológica e aos jovens que necessitam dela para realizarem seus estudos e se qualificarem 

para o emprego e para a vida. 

Entretanto, fica ressaltado no documento que em que pese a análise de apenas 

alguns desses eixos, não se pode perder de vista a qualidade da educação oferecida para que, 
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a efeito de evitar a evasão, aprovar sem critérios de eficiência indiscriminadamente todos os 

alunos.  

Como apontamos até agora em nossas observações e discussões, temos convicção 

que essas distorções trazidas pelo Relatório do TCU (Brasil, 2012) em relação ao problema 

da evasão escolar nos Institutos Federais que e aqui serão analisados especificamente no 

IFMA, revelam-se de crucial importância para se fazer uma análise mais detalhada sobre a 

política de expansão destas Instituições de Educação Profissional e Tecnológica e sobre o 

nível de ensino que elas estão propiciando aos jovens que precisam delas para acessar o 

mundo do trabalho com qualidade e cidadania. 

Observamos que pela peculiaridade dessas instituições educativas, vários aspectos 

elencados nesse referencial teórico como, por exemplo, a discrepância de conhecimentos e 

habilidades dos alunos no momento de sua entrada nos cursos; o fato dos Institutos 

Federais não serem utilizados sempre pelos alunos para obter formação profissional; a 

fórmula de ingresso adotada; a interação com os arranjos produtivos locais; a integração 

acadêmica entre as áreas de ensino, pesquisa e extensão; as iniciativas de apoio à inserção 

profissional dos alunos no mercado de trabalho dentre outras, foram desvelados 

especificamente durante a pesquisa. 

 Nesse sentido, entender a evasão escolar como o abandono de um indivíduo aos 

estudos antes que este os conclua num determinado nível de ensino passa pela contestação 

de um dos seus direitos constitucionais mais proeminentes, o direito à educação. Esse é o 

objetivo do nosso tratamento a seguir. 

 

3.3 O direito a educação como norma constitucional negada pela evasão escolar 

 

A evasão escolar, que representa o abandono por um indivíduo dos estudos antes 

que este os conclua num determinado nível de ensino, é contrária ao direito constitucional à 

educação.  

O direito à educação começou a ser escrito historicamente no documento global 

denominado de Declaração Universal dos Direitos do Homem no ano de 1948, do século 

passado, no pós 2ª guerra mundial. 

Esse documento gerou vários tratados internacionais em relação aos quais o Brasil foi 

um dos signatários, sendo este direito à educação alçado na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988) e na LDB de 1996 (BRASIL, 1996) como um direito fundamental do 

cidadão à obtenção de sua dignidade humana e como fator decisivo para o desenvolvimento. 
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De acordo com Cury (2010), a “Constituição da República e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional conferem uma relevância à educação ao elevá-la à categoria de princípio 

e de direito, articulando-a com a proteção e a dignidade da pessoa humana” (CURY, 2010, p. 

16). Também a LDB, só para lembrar o já dito no item anterior, colocou a educação 

profissional num novo patamar de importância quando admitiu que esta deveria ser 

concomitante a formação geral do estudante. 

Além disso, a Carta Magna ainda assinalou que a Educação Básica deveria ser 

obrigatória e gratuita por ser um direito público e subjetivo e, portanto, dever de o Estado 

provê-la com qualidade (BRASIL, CF, art. 208, § 1º). Conforme ressalta Cury (2008), a 

educação escolar é 

  

bem público, de caráter próprio, por ser ela em si cidadã. E por implicar a 

cidadania no seu exercício consciente, por qualificar para o mundo do 

trabalho, por ser gratuita e obrigatória no ensino fundamental, por ser 

gratuita e progressivamente obrigatória no ensino médio, por ser também a 

educação infantil um direito, a educação básica é dever do Estado (CURY, 

2008, p.196). 

 

Também, para se ajustar aos novos paradigmas de liberdade, de preocupação com as 

minorias discriminadas, com as questões ambientais, com a diversidade cultural, sexual e de 

gênero, com o pluralismo de comportamentos e ideias em conformidade com um mundo em 

processo de avanços tecnológicos e de globalização econômica, a LDB concebeu à educação 

um novo formato baseado na formação integral dos indivíduos, no respeito as suas redes 

líquidas de relações e informações velozes, com a intenção precípua de qualificá-los com 

autonomia, conscientizando-os sobre os seus direitos e deveres para atuarem criticamente e 

ativamente no mundo do trabalho. Mas, conforme argumenta Hargreaves (2012), para que 

isso aconteça é necessário que 

 

as escolas, o ensino e a aprendizagem precisem ser reconfigurados para 

preparar todos os jovens para participar da transformação de suas 

sociedades em economias do conhecimento criativas, e para ter 

oportunidades de emprego nos níveis mais altos destas economias em 

sociedades com competências de alto nível e alto salários (HARGREAVES, 

2012, p. 353). 
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Entretanto, como muito bem nos adverte Paulo Freire (2005), precisamos ter 

cuidado com esses movimentos de mudança porque quando aplicamos avanços tecnológicos 

no intuito de prejudicar milhares de pessoas, nos tornamos transgressores da ética 

humanitária e reafirmamos outra, apequenada, a do mercado e do lucro (FREIRE, 2005, p. 

131). 

Corroborando o pensamento de Freire, Cury (2008) assinala que a legislação ao 

procurar atender situações específicas das minorias discriminadas incorporou o direito à 

diferença como um princípio ético mais elevado. Segundo o autor, a educação básica, 

  

por ser um momento privilegiado em que a igualdade cruza com a 

equidade, tomou a si a formalização legal do atendimento a determinados 

grupos sociais, como as pessoas portadoras de necessidades educacionais 

especiais, como os afrodescendentes, que devem ser sujeitos de uma 

desconstrução de estereótipos, preconceitos e discriminações, tanto pelo 

papel socializador da escola quanto pelo seu papel de transmissão de 

conhecimentos científicos, verazes e significativos (CURY, 2008, p. 300).  

 

Ainda de acordo com o mesmo autor, em relação aos jovens e adultos evadidos da 

escola na idade própria e as comunidades indígenas deveriam ser ensinados por um modelo 

adequado de escola, guarnecido por recursos e respeito à sua quantidade de conhecimento e 

identidade cultural peculiar. “O reconhecimento das diferenças nesse momento da 

escolaridade é factível com o reconhecimento da igualdade” (CURY, 2008, p. 301).  

Destarte, a legislação além de prever o direito a Educação Básica a todos os cidadãos 

brasileiros, também estipulou que ela deveria, por ação efetiva do Estado em conjunto com a 

família e a sociedade promovê-la e incentivá-la com padrão mínimo de qualidade nos 

espaços formais e não formais de formação. Assim se expressaram os legisladores: “A 

educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com 

a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1988). 

Ao falarmos de qualidade é preciso considerar que o termo carrega uma definição 

polissêmica que conforme ressalta Figueiredo (2014), 

 

embora a comunidade acadêmica despenda esforços razoáveis no sentido 

de alcançar um consenso a respeito de sua definição, o entendimento é de 
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que se trata de uma temática complexa e multifacetada, que carrega consigo 

aspectos referentes a dimensões múltiplas, envolvendo, inclusive, 

discussões ideológicas (FIGUEIREDO, 2014, p. 21). 

 

É salutar assinalar que à primeira vista o conceito de qualidade passa a impressão de 

ser de aceitação geral de todos. Mas por seu caráter ideológico, quando passamos a uma 

análise mais detalhada do termo na sua ação cotidiana, não é um consenso, posto que, do 

ponto de vista da escola privada, que a toma de forma instrumental e competitiva – como 

passar no Enem, por exemplo –, é enaltecida; e do ponto de vista da escola pública, que tem 

uma preocupação com a formação apenas básica – cidadã e humanista –, é desprestigiada.  

Dessa forma, falar de educação de qualidade como direito, requer análises mais 

detalhadas, e uma delas é a questão do acesso e permanência dos indivíduos ao sistema, 

principalmente, relativo ao ensino fundamental no qual os alunos recebem a base de 

conhecimentos para a sua continuidade de estudos, seja no ensino médio, no médio integrado 

à formação profissional e tecnológica ou ao ensino superior. 

Também é bom ressaltar que aqui falamos de qualidade de escola pública, que não 

visa, como a escola privada, o lucro e nem tem como foco a competitividade pela excelência 

dos alunos. Conforme assinala Furtado (2009), o sentido de qualidade com excelência se 

aplica   

aos processos das corporações privadas que, diante da acirrada 

competitividade do mercado, buscam a melhoria de produtividade, 

maximização de resultados, diminuição de prejuízos. [...] A pergunta que 

seria pertinente fazer é em que medida seria apropriada essa passagem de 

noções advindas das relações das organizações empresariais privadas para 

as instituições de ensino, [...] já que se lida com a formação de seres 

humanos, que são individualmente únicos. O [...] sentido de qualidade para 

a escola pública, algo que não seja meramente instrumental e utilitário, mas 

vinculado aos interesses públicos que a educação deveria servir 

(FURTADO, 2009, p. 169-170).  

 

Tomando a permanência como uma das categorias envolvidas na nossa pesquisa 

sobre evasão e, considerando que a base de conhecimentos adquiridos pelos alunos é uma 

questão social, porquanto é influenciada pela posição econômica das famílias com reflexos 

na situação psicológica e nutricional desses alunos, esta demonstra que as deficiências 

educacionais obtidas na escola, durante o processo formativo, atingem de maneira mais 
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contundente os jovens das classes menos favorecidas. Como assinala Cabral (2008, p.108), 

permanecer na escola não se trata de uma questão apenas pedagógica, de responsabilidade 

exclusiva da instituição e dos professores e sim de questões sociais mais profundas. 

Assim sendo, este é mais um dos problemas recorrentes da educação brasileira 

quando tomado sob o ponto de vista de qualquer um de seus níveis educacionais, sendo em 

uns mais e outros menos, é o resultado do contexto histórico que tem no seu cerne as 

contradições e diferenças sociais fruto do capitalismo exploratório que sempre 

comprometeu os sistemas educacionais em busca de resultados qualitativos. 

 O capitalismo ao segmentar a sociedade em classes, deixa para as mais 

desprotegidas todo tipo de dificuldades; porquanto, para manter-se no sistema produtivo e 

ter ascensão social, precisam frequentar boas escolas que disponham de um ensino 

significativo que lhes fomentem a melhoraria de vida. Conforme muito bem salienta 

Esteban (2007, p. 12) o cotidiano das classes menos favorecidas é impulsionado pela 

esperança do êxito negado, quando a sociedade, enquanto os incentivam aos estudos, ao 

mesmo tempo os rotulam de marginalizados, abandonados pela sorte, fracassados em suas 

ações de cidadania, levando-os a evasão escolar. 

Se cada um desses alunos, que mais precisa de uma boa formação para ter 

oportunidade de crescer economicamente e socialmente fica pelo caminho quando não 

consegue concluir os seus cursos e abandona a escola, a sociedade toda paga um preço 

muito alto porque os recursos são desperdiçados em detrimento do atendimento a outros 

que poderiam estar no sistema, mas ficam de fora por falta de verba. Conforme ressalta  

Paro (2010),  

 

quando se der atenção para a ineficiência de nossa escola básica e para a 

dimensão que isso alcança em termos de dispêndio de recursos e de esforço 

humano, talvez se compreenda essa dilapidação ostensiva do erário – ao 

lado da privação do prazer de ensinar e de aprender de milhões de pessoas 

(alunos e mestres) cujas atividades são impregnadas por uma concepção 

ultrapassada de educação -, e tudo isso sem qualquer benefício para a 

sociedade (PARO, 2010, p.16). 

 

Devemos salientar que aqui falamos da escola pública que é aquela onde os filhos 

dos trabalhadores, jovens das classes populares têm o direito constitucional de estudarem, 

de sonharem em nelas permanecerem e se formarem para poderem trabalhar com 
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dignidade. Conforme muito bem assinala o grande educador Georges Snyders (1993), “a 

juventude sonha e muitas vezes, sonha certo, mas na falta de meios e instrumentos eficazes, 

permanece em estado de sonho” (SNYDERS, 1993, p. 63). 

É por visionarem um emprego que muitos jovens procuram cursos da educação 

profissional e tecnológica ao se matricularem. Precisam de um trabalho, pois dele depende 

sua sobrevivência e de toda a sua família, mas os entraves colocados pela escola quanto a 

sua permanência interrompem sua jornada provocando sua evasão. Por isso, é necessário 

identificar todas as manifestações que os jovens revelam sobre o abandono escolar para se 

compreender por que eles não concluem sua formação básica e profissional daí possamos 

garantir em plenitude, conforme estipulado em nossa constituição, o direito à educação e a 

uma educação de qualidade, pautada numa formação crítica-reflexiva que os oportunize 

assimilar a dimensão de seus direitos como cidadão pleno, e que garanta seu espaço 

consciente nessa sociedade contemporânea da produção flexível, do consumo sem limites e 

da economia globalizada.  

Uma sociedade, segundo Hargreaves (2012), onde as pessoas “vivem de crédito, 

fazem plástica no rosto, dilapidam a herança de seus filhos, e gastam em orgias de consumo 

nas quais cada um imagina que está jovem para sempre em um mundo que não pensa no 

amanhã” (HARGREAVES, 2012, p. 357). Nesse sentido, é bom ressaltar que a 

permanência e o êxito dos estudantes dependem da forma como os docentes conduzem o 

processo ensino-aprendizagem no interior da escola, pois são eles que pode garantir um 

currículo participativo fomentador de ambientes mais propícios e prazerosos para a 

aquisição de conhecimentos pelos alunos.  

Segundo Hargreaves (2012), um currículo 

 

mais amplo, mais desafiador em termos cognitivos e mais criativo; os 

professores precisam trabalhar e questionar juntos seu próprio ensino, ao 

invés de ensinar sozinhos em salas de aula; a formação profissional deve ser 

contínua e não episódica; as avaliações dos professores devem ser 

fundamentadas por evidências objetivas ao lado de instituições e 

experiências subjetivas; e a profissão docente precisa desenvolver 

disposição para assumir riscos e acolher mudanças com satisfação, ao invés 

de acomodar-se em procedimentos já testados e rotinas confortáveis 

(HARGREAVES, 2012, p. 354). 
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Em outras palavras, uma educação que se articule com todos os sujeitos envolvidos 

e com as instituições formativas tendo como objetivo primordial conquistar relações sociais 

mais amplas. 

Para dar sequência à pesquisa, em face a esta base conceitual estudada no 

transcorrer do curso, passamos a desenvolver os passos metodológicos que nos propiciaram 

obter os dados relativos à amostra selecionada e fazer sobre esta nossas análises e 

discussões, item que apresentaremos a seguir.  
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CAPÍTULO 4 – PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Não há nenhuma atividade humana da qual se possa excluir qualquer 

intervenção intelectual – o Homo faber não pode ser separado do Homo 

sapiens. Além disso, fora do trabalho, todo homem desenvolve alguma 

atividade intelectual; ele é, em outras palavras, um “filósofo”, um artista, 

um homem com sensibilidade; ele partilha uma concepção do mundo, tem 

uma linha consciente de conduta moral e, portanto, contribui para manter 

ou mudar a concepção de mundo, isto é, para estimular novas formas de 

pensamento (MÉZÁROS, 2008, p. 49). 

 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Esta pesquisa possui uma abordagem qualitativa por investigar o campo das Ciências 

Humanas, particularmente, a Educação Profissional. Nosso objeto de estudo é a Evasão 

Escolar na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, particularmente, nos Cursos 

Técnicos Integrados ao Ensino Médio. 

O método teórico dedutivo foi escolhido para desenvolvimento das ideias. Quanto aos 

procedimentos técnicos a pesquisa é bibliográfica, num primeiro momento de levantamento 

para composição literária e desenvolvimento do referencial teórico. Posteriormente, a 

pesquisa foi documental, pois versou sobre a verificação dos documentos e sistemas 

institucionais, ou seja, das fontes institucionais que nos forneceram os índices de evasão. 

A pesquisa de campo foi a fase seguinte, em que levantamos informações dos 

estudantes e servidores. O cenário onde a investigação se desenvolveu teve o Campus 

Timon, do Instituto Federal do Maranhão e sua comunidade escolar, como protagonistas. 

O Campus Timon é um dos 29 Campi que constituem o IFMA. Está localizado na 

região dos Cocais, no município de Timon, estado do Maranhão, que tem uma população 

estimada de 200.000 habitantes. Teve o seu funcionamento autorizado pelo MEC no dia 21 

de setembro de 2010 e sua inauguração ocorreu no dia 27 de dezembro do mesmo ano. Conta 

atualmente com 83 docentes, 61 técnicos-administrativos e 800 discentes divididos entre 

cursos técnicos – Informática, Administração, Eletroeletrônica, Eletromecânica, Edificações 

-; superior – Licenciatura em Ciências Biológicas e especialização – Ensino de Ciências.  

A população da pesquisa se constituiu dos estudantes das quatro turmas dos cursos 

ofertados do ensino médio integrado, ingressantes no ano de 2018, que compõem o ciclo 
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formativo dos últimos anos das turmas dos cursos Técnicos em Eletroeletrônica, 

Eletromecânica, Edificações e Administração onde são ofertadas 40 (quarenta) vagas anuais 

por turma. 

Ainda, como população da pesquisa, se caracterizaram 40 (quarenta) professores, 

aproximadamente, que participaram/participam do processo de formação dos estudantes no 

triênio 2018/2020 e aproximadamente  20 (vinte) técnicos-administrativos vinculados ao 

ensino, no mesmo período do estudo  em tela. 

A população dos discentes foram 160 (cento e sessenta) estudantes do ensino técnico 

integrado ao ensino médio das 04 (quatro) turmas investigadas. E a amostra total dos 

discentes foi composta por 67 (sessenta e sete) estudantes do ensino médio integrado, o que 

corresponde aproximadamente a 42% da população, distribuídos entre os estudantes com 

matrículas ativas (59 estudantes) e evadidos (8 estudantes). 

A amostra de professores se constituiu de 20% (vinte por cento) dos docentes 

sorteados dentro da população para a aplicação dos questionários. A amostra dos técnicos, 

adquiridos por sorteio, se caracterizou por 25% (vinte e cinco por cento) do total da 

população dos técnicos vinculados ao ensino que participaram de forma direta ou indireta do 

processo de formação dos estudantes dos cursos técnicos integrados ao ensino médio. 

A coleta de informações ocorreu por meio de questionário semiestruturado com a 

amostra de estudantes com matrícula ativa das quatro turmas ingressadas em 2018. 

Para a amostra de estudantes evadidos utilizamos a técnica de entrevista para 

capturarmos aspectos do fenômeno envolvido, por meio de perguntas subjetivas aos sujeitos 

sobre suas opiniões, aspirações, expectativas, frustrações, dentre outras que irão responder 

aos objetivos delineados neste estudo. 

Aos professores e técnicos que compõem a amostra da pesquisa foi aplicado também 

um questionário semiestruturado como técnica de coleta de dados. 

Os questionários e a entrevista foram elaborados a partir do modelo desenvolvido no 

I Seminário de Educação Inclusiva e Primeiro Encontro Multiprofissional promovido pela 

Pró Reitoria de Ensino do IFMA realizado no ano 2014.  

A análise e discussão dos dados foram desenvolvidas, primeiramente, fazendo o 

levantamento das respostas obtidas junto aos questionários semiestruturados aplicados aos 

estudantes com matrículas ativas, aos docentes e aos técnicos-administrativos que trabalham 

com os discentes, sobre as questões de interesse do estudo. 

Em seguida, para analisar os dados das entrevistas com estudantes evadidos, foi 

utilizada a análise de conteúdo que segundo Bardin (2011, p. 37),  
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é um conjunto de técnicas de análise das comunicações. Não se trata de um 

instrumento, mas de um leque de apetrechos; ou, com maior rigor, será um 

único instrumento, mas marcado por uma grande disparidade de formas e 

adaptável a um campo de aplicação muito vasto: as comunicações 

(BARDIN, 2011, p. 37).   

 

Os resultados foram apresentados na forma de dados e discussão com a literatura e 

composição de aspectos de relevância encontrados nas análises de conteúdo das amostras. 

O critério de inclusão estabelecido foi a seleção de discentes com matrícula ativa e os 

evadidos do Ensino Médio Integrado dos Cursos Técnicos diurnos em Eletroeletrônica, 

Eletromecânica, Edificações e Administração do Campus Timon. Os docentes selecionados 

foram os que ministraram aulas nos cursos em questão. Os técnicos-administrativos 

selecionados foram aqueles vinculados ao ensino que participaram de forma direta ou 

indireta do processo de formação dos estudantes dos Cursos Técnico Integrados ao Ensino 

Médio.  

O critério de exclusão se deu aos discentes e docentes que não fazem parte dos cursos 

escolhidos e aqueles que desistiram ou se negaram a participar da pesquisa. O critério de 

exclusão dos técnicos-administrativos se deu aos que não estavam vinculados ao ensino do 

Campus e aqueles que desistiram ou se negaram a participar da pesquisa. 

Ao final das análises e discussão foi elaborada uma proposta de intervenção 

pedagógica e esta foi submetida à avaliação da equipe multiprofissional composta pelos 

psicólogos, assistentes sociais, assistentes de alunos, pedagogos e representante das 

coordenações de cursos e será apresentada no final deste trabalho. 

Esta proposta prevê a criação no Campus Timon do Núcleo de Permanência e Êxito 

Discente (NUPED) com toda a sua estrutura de funcionamento e composição, como produto 

educacional, exigência do Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e 

Tecnológica – Mestrado Profissional, no intuito de mitigar a médio e longo prazo, o 

problema da evasão escolar na instituição. 

Ressaltamos, entretanto, que a apresentação da proposta de criação do NUPED, 

apesar de ser fruto de dados fundamentados nesta pesquisa, respeitadas as questões 

estatutárias e regimentais, não garantem a sua imediata implementação no Campus. Deverá 

ser objeto de apreciação pela comunidade escolar e se tiver sua concordância, ser 
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encaminhado ao Conselho Diretor-Condir para aprovação e só então poderá entrar em 

funcionamento.  

 

4.2 Aspectos Éticos 

 

Segundo as Resoluções CNS nº 466/12 (BRASIL/Ministério da Saúde, 2012) e 

510/16 (BRASIL/Ministério da Saúde, 2016) e outras recomendações do Conselho Nacional 

de Saúde, quando se trata de pesquisas que envolvam seres humanos, estas deverão ser 

submetidas ao Conselho de Ética na Plataforma Brasil e estarem sujeitas a sua avaliação e 

validação. 

Desta forma, o projeto desta pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética e Pesquisa na 

Plataforma Brasil cumprindo todos os requisitos necessários conforme as resoluções acima 

citadas e obteve a aprovação.  

Outra questão que merece destaque é que na pesquisa foi mantida a privacidade 

quanto à identidade, informações pessoais e proteção de imagem dos participantes. Não 

foram utilizadas informações que pudessem trazer prejuízos aos alunos e servidores 

envolvidos. Nesse sentido, foram divulgadas apenas as opiniões emitidas nos questionários 

com acesso exclusivo ao pesquisador.  

O entrevistado não foi obrigado a responder aos questionamentos. Pode se pronunciar 

apenas nas questões que achou pertinentes e se num determinado momento não se sentiu à 

vontade em participar da pesquisa, pode optar por retirar seu consentimento, não sofrendo 

por isso nenhum tipo de constrangimento, prejuízo ou reprovação.  

Destarte, com vistas a zelar pelo bem-estar dos participantes, esta intervenção foi 

realizada apenas após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e 

do Termo de Assentimento Livre e Esclarecido (TALE), inclusive estes ajustados aos 

menores de idade, de acordo com a Resolução nº 466/12, do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS) em vigor em todo território nacional (BRASIL/Ministério da Saúde, 2012). Esse 

procedimento assegurou o sigilo das informações as quais só foram utilizadas na análise e 

discussão da pesquisa.  

 

4.2.1 Análise dos riscos e dos benefícios 
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Em relação aos riscos que ocorreram durante a pesquisa, estão os relacionados ao 

desconforto, desinteresse ou aborrecimento do participante ao responder alguma pergunta ou 

após se defrontar com algum questionamento da entrevista. Para tanto, ficou assegurada a 

liberdade de escolha que ele/ela teria quanto à participação na emissão das respostas. 

Foi mantido o sigilo das informações pessoais que culminaram na identificação 

dos participantes e suas respostas usadas exclusivamente para efeitos da investigação, de  

posse apenas do pesquisador, para garantir, dessa forma, a confiabilidade e a privacidade das 

informações obtidas. 

Devemos ressaltar aqui, que por conta da pandemia relativa a Covid-19, que 

suspendeu as atividades pedagógicas regulares no campus, os riscos para a pesquisa foram 

acentuados. Muitos servidores e alunos regularmente matriculados, por conta do isolamento, 

ficaram receosos de contribuir com o preenchimento dos questionários e, principalmente, os 

alunos evadidos que seriam entrevistados, alguns porque não foram localizados e muitos 

outros, que por medo, se negaram a participar da entrevista. Esse fator reduziu o acesso à 

amostra da nossa população de pesquisa e acreditamos que de certa forma, reduziu o 

potencial dos dados obtidos para processarmos nossas análises e discussões. 

Assim, do total de 160 alunos, 20 técnicos-administrativos e 40 docentes da 

população selecionada prevista para preencherem aos questionários, somente uma amostra de 

59 alunos, 5 técnicos-administrativos e 8 professores responderam às questões, 

correspondendo a um percentual de aproximadamente 42%, 25% e 20% respectivamente 

deste total. Outrossim, da população selecionada de 18 alunos evadidos para serem 

entrevistados, somente 8 alunos se dispuseram a participar desta, reduzindo a amostra para 

menos de 50% do esperado. 

Entretanto, apesar dos entraves, pensamos que a pesquisa trará benefícios 

significativos para os seus participantes, porquanto os seus resultados lhes oferecerão a 

possibilidade de fazerem reflexões sobre a evasão escolar, de como ela ocorre, quais são suas 

causas e que consequências elas trazem para  o processo de ensino aprendizagem na escola 

que afeta toda comunidade escolar. Afinal de contas, quando um jovem, por qualquer motivo 

que seja, abandona a escola não tem a garantia constitucional do seu direito à educação, 

preservado. É necessário que todos nós, por uma obrigação de cidadania, tenhamos 

sensibilidade para essa questão, pois é só por meio da educação que podemos resistir a todo 

tipo de opressão e exploração, fruto da sociedade capitalista.  
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Portanto, conforme nosso objetivo delineado na pesquisa, a compreensão da temática 

da evasão é uma possibilidade muito grande de toda a comunidade do Campus Timon 

contribuir para o seu controle e redução.   

 

4.3 Produto Educacional 

 

O Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT 

desenvolve o mestrado profissional na grande área Multidisciplinar do Ensino criada por 

meio da Portaria CAPES nº 83/2011 que desenvolve pesquisas e produções em ensino 

profissional buscando uma ligação com os conhecimentos gerados em Educação, área de 

formação mais abrangente. Assim a investigação na área do Ensino no Mestrado Profissional 

no Brasil vem contribuindo com propostas inovadoras no ensino para a melhoria da educação 

básica, superior e profissional, realizando uma grande produção de materiais educacionais 

em decorrência da obrigatoriedade dos Mestrados Profissionais promoverem o 

desenvolvimento de Produtos/Processos Educacionais (PE) como requisito compulsório e 

aplicá-los em ambientes de ensino formal ou em espaços informais de ensino (CAPES, 

2011).  

Rizzatti et. al. (2020) define produto/processo educacional na Área de Ensino como 

“o resultado tangível oriundo de um processo gerado a partir de uma atividade de pesquisa, 

podendo ser realizado de forma individual (discente ou docente Stricto Sensu) ou em grupo 

(caso do Lato Sensu, PIBID, Residência Pedagógica, PIBIC e outros)” para que possam ser 

utilizados por profissionais atuantes no ensino como instrumentos transformadores do 

processo de ensino-aprendizagem (RIZZATTI et. al. 2020, p. 4).  

Neste sentido, usar os conhecimentos adquiridos com a pesquisa e aplicar na geração 

de um produto educacional para transformar a realidade estudada é um desafio a ser 

superado pelo mestrando, pois o Mestrado Profissional apresenta esse  diferencial, oferecer 

para a sociedade de forma imediata e prática um retorno do estudo científico desenvolvido e 

do dispêndio realizado, evitando que os conhecimentos científicos fiquem restritos ao mundo 

acadêmico.    

É com este propósito que após a pesquisa de campo e análise dos dados 

desenvolvemos um produto educacional na categoria material textual (Caderno) conforme 

Documento de Área – Ensino da CAPES (2013), construído a partir dos achados da pesquisa 

embutidos nas falas dos professores, técnicos- administrativos e estudantes participantes e 

contribuições dos servidores ligados ao ensino que compõem a equipe multiprofissional do 
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Campus (psicóloga, assistente social, pedagoga e assistente de aluno, representantes dos 

coordenadores de curso). Esperamos que o Caderno seja um instrumento de orientação, ou 

seja, um regulamento para o Núcleo de Permanência e Êxito Discente (NUPED) o qual 

apresentamos como proposta de criação no Campus Timon, seguindo a ideia dos outros 

núcleos existentes na instituição (NAPNE e NEABI).  

A proposta é que o NUPED seja constituído por uma equipe multiprofissional que 

realizará um trabalho permanente com o objetivo de combater a evasão através de 

intervenções que promovam a permanência do estudante no seu curso até a sua completa 

integralização, pois acreditamos na hipótese de que se intervirmos de forma coletiva, 

vigilante e contínua no processo de evasão escolar acreditamos que reduziremos seus 

indicadores negativos. 

Neste sentido, o objetivo do Caderno é oferecer diretrizes  para proposta de criação 

do Núcleo de Permanência e Êxito Discente - NUPED, apresentando sua forma de 

composição, sua estrutura de funcionamento, atribuições, seu centro de interesse,  agenda de 

trabalho,  estratégias de intervenções etc., visando dar visibilidade ao trabalho do núcleo e 

sensibilizar a comunidade escolar sobre a problemática. 

Para a produção do produto educacional – Caderno – definido como material 

educativo segundo Kaplún (2003) por ser “ um objeto que facilita a experiência de 

aprendizado; ou, se preferirmos, uma experiência mediada para o aprendizado” (KAPLÚN, 

2003, p. 46) atentaremos para os eixos temáticos apontados pelo autor que enfatiza os 

aspectos conceitual, pedagógico e comunicacional. Desta forma, utilizaremos a base da 

pesquisa para preconcepção do produto educacional o qual apresenta as seguintes 

especificações: 

Tipologia: Caderno  

Público-Alvo: equipe multiprofissional da Diretoria de Desenvolvimento do Ensino ( 

diretor de ensino, pedagogos, técnicos em assuntos educacionais, assistentes sociais, 

psicólogos, assistentes de alunos, coordenadores), estudantes, pais, demais servidores e 

interessados pela temática.  

Meio: digital e impresso 

Requisitos e parâmetros do produto: oferecer informações gerais sobre a estrutura 

de funcionamento e finalidades do Núcleo de Permanência e Êxito Discente – NUPED. 

 

4.3.1 Prototipação do produto 
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Após a pesquisa de campo e análise dos dados, a partir dos achados da pesquisa 

desenvolvemos um protótipo inicial do Produto Educacional – Caderno - inspirado em vários 

modelos pesquisados nas plataformas digitais.  

Logo em seguida, fizemos uma oficina com a equipe multiprofissional do Campus 

(psicólogos, assistentes sociais, pedagogos ou TAE, assistente de alunos, coordenador de 

curso), um representante de cada segmento e o Diretor de Ensino, para apresentar-lhes o 

protótipo inicial e para que pudessem acrescentar informações/sugestões para a elaboração 

final do Caderno. Nesta etapa de elaboração do produto educacional, nossas sustentações 

teoricas foram fundamentadas nos itinerários de intervenção apresentados por Kaplún 

(2003). 

Primeiramente, abordamos o eixo pedagógico com objetivo de situar onde a equipe 

multiprofissional se encontrava em relação ao eixo conceitual – escolha das ideias centrais 

abordadas pelo material, bem como o tema ou temas principais geradores de experiências de 

aprendizado – para estimularmos as discussões e seguir para a elaboração de uma nova 

percepção sobre o tema. 

Em seguida partimos para o eixo comunicacional, momento em que definimos 

completamente o material. Neste momento recrutamos todo o processo criativo para que 

pudéssemos fazer uso das palavras e imagens de forma lúdica visualizando um produto 

educacional atrativo (KAPLÚN, 2003).   

 

4.3.2 Avaliação e aplicação do Produto Educacional  

 

 Para a avaliação do Produto convidamos os mesmos membros da equipe 

multiprofissional que contribuíram com a prototipação do produto. Entregamos o Caderno 

em formato digital para leitura e análise. A avaliação fundamentou-se em 3 eixos: eixo 

conceitual, pedagógico e comunicacional com questões relacionadas aos itens apontados por 

Leite (2018) à luz das pesquisas de Ruiz et al. (2014). A autora destaca cinco pontos para se 

elaborar um guia de perguntas na validação participativa de materiais educativos: atração – 

consiste em verificar se os conteúdos do material estimulam a curiosidade; compreensão – 

reside em questionar se o conteúdo  é de fácil entendimento; envolvimento – trata de 

averiguar se o destinatário visualiza o material como direcionado para ele;  aceitação – 

consiste em verificar se o conteúdo tem a aceitação do destinatário; mudança da ação – trata 

de examinar se o material estimula a mudança de atitude. Assim, a validação do produto 
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educacional teve como instrumento avaliativo um guia de perguntas pautadas nesses itens 

destacados.  

 Após a avaliação do produto, analisamos as respostas dos participantes e em seguida 

fizemos as alterações no Caderno com as sugestões apresentadas pelos avaliadores. 

Posteriormente reproduzimos alguns exemplares e entregamos para a gestão do Campus e 

para os profissionais que participaram da elaboração e avaliação do Produto. 

  

4.4 Análise e Discussão 

 

  Atendendo as demandas das questões da pesquisa em relação ao problema da evasão 

no Campus Timon, partimos agora para a análise das respostas obtidas junto aos docentes, 

servidores técnico-administrativos, discentes e alunos evadidos. 

Salientamos mais uma vez, que nossa amostra ficou reduzida por conta das 

dificuldades relativas à pandemia da COVID-19 que dificultou o acesso aos entrevistados 

selecionados, seja na forma presencial ou virtual. Outrossim, na perspectiva de encaminhar 

um dos objetivos específicos levantados na pesquisa sobre os reais índices de evasão na 

Instituição, verificamos que já no primeiro semestre de 2018, das 40 matrículas ofertadas em 

cada curso, 2 alunos de Administração, 6 de Edificações, 2 de Eletromecânica e 8 de 

Eletroeletrônica já tinham abandonado estes por cancelamento de matrícula. Dos que 

restaram, ao final de 2020, 36 de Administração; 34 de Edificações; 37 de Eletromecânica e 

32 de Eletroeletrônica, produziram no encerramento do ciclo uma evasão correspondente à 

3%; 12%; 24% e 12,5%  de cada curso, respectivamente. Então, se olharmos para a média 

destes índices, podemos concluir que a evasão no Campus Timon gira em torno de 13%.  

Das perguntas formuladas, destacamos para cada segmento, as que obtiveram um 

maior índice percentual de modo a facilitar e enriquecer a discussão. Nesse sentido, fizemos 

as análises considerando inicialmente as categorias apontadas respectivamente pelos 

docentes, técnico-administrativos e discentes, fazendo na sequência, a 

triangulação/contraposição com as falas anotadas pelos alunos evadidos e a teoria relativa ao 

assunto em tela para que pudéssemos potencializar a validação de nossas sínteses.  

Ressaltamos que, conforme descrito na metodologia do trabalho, deixamos de 

considerar nas análises e discussões alguns dos itens levantados na pesquisa por achar que 

para efeito do interesse de seus questionamentos pouco contribuem para o seu 

esclarecimento. Foram considerados apenas para efeito do levantamento do perfil dos 

entrevistados. É o caso, por exemplo, da indicação da escola onde o aluno cursou o ensino 



71 

fundamental, a forma de ingresso, o gênero e a raça a qual pertence, estado civil e se tiveram 

acesso ou não à internet.  

Iniciamos nosso percurso, ao interesse da pesquisa, a partir do perfil dos discentes 

respondentes do questionário aplicado. Quanto à faixa etária, 57,6% estão entre os 18 e 25 

anos e 42,4%, entre 15 e 17 anos. Isso reforça que um contingente muito grande dos alunos 

do Campus entram muito jovens na instituição e ainda não têm nítido qual o caminho 

profissional a seguir. Escolhem às vezes o curso técnico no processo de seleção sem 

conhecimento do seu conteúdo curricular e muito menos do seu perfil de formação 

profissional. Esse dado é confirmado na resposta dos próprios discentes ao questionário que 

quando perguntados sobre a escolha do curso, um grande contingente, 37,29% ressaltaram 

que foi por influência dos pais/familiares/amigos e apenas 25,42% que sempre quiseram 

fazer o curso. Os docentes e os técnicos-administrativos corroboram o assunto quando, 

respectivamente, 12,5% dos primeiros e 40% dos segundos tiveram a percepção de que os 

alunos se evadem por falta de identificação com o curso.  

Ainda, para confirmar nossa avaliação, assinalamos as respostas de alguns alunos 

entrevistados que quando perguntados sobre os motivos que os levaram a escolher o curso 

responderam: 

 

Porque entre as opções disponíveis Administração, Edificações, 

Eletroeletrônica e Eletromecânica, eu achei que Eletroeletrônica era a 

opção que mais combinava comigo. Tipo, eu sabia que Edificações eu não 

gostava porque não sabia desenhar. Eletromecânica e Administração eu 

não sabia mesmo do que se tratava (ALUNO III). 

O meu pai trabalha nessa área. Eu sempre achei bem legal o trabalho dele, 

foi uma inspiração. Eu achava que eu ia achar um emprego que eu 

gostasse na área (ALUNO VI). 

Porque eu trabalhava em oficina mecânica e mexia na parte elétrica do 

carro. E porque eu queria jogar pela escola (ALUNO VII). 

 

Então, temos a percepção de que uma parcela significativa dos alunos que decidem 

ingressar nos cursos do Campus Timon não tem clareza do percurso formativo que irão 

seguir. Como muito bem assinala o Aluno VII, um dos objetivos era apenas “jogar pela 

escola”. Isso, de certa forma, mostra que não há um trabalho mais efetivo na comunidade 

sobre o que é um curso técnico integrado ao ensino médio, o que leva, na maioria das vezes, 

os alunos a darem maior atenção para o curso médio, deixando a opção pelo curso técnico 
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em parêntesis. Dessa forma, não importa muito a escolha do curso técnico por aptidão já que 

a intenção maior é ter um bom curso médio para galgar um curso superior, seja na própria 

instituição ou fora dela. 

 

Era uma porta de entrada para a formação em Arquitetura, formação 

almejada no curso superior (ALUNA I). 

Na verdade, era porque lá era a melhor escola que oferecia ensino médio. 

E eu escolhi Edificações porque meu plano era fazer engenharia mesmo e 

era o curso mais próximo da engenharia (ALUNA IV). 

 

Para sustentar nossas análises, nos referenciamos aos estudos de Rosemary Dore et 

al. (2014) quando estas assinalam que 

 

em quase todos os estudos, nota-se a não identificação do aluno com o 

contexto da escola técnica, expressa por diferentes fatores: preferência pelo 

ensino médio regular; falta de vocação ou gosto pela área; falta de 

motivação, interesse ou compromisso com o curso. Essa falta de 

identificação pode ser relacionada com a escolha precoce da carreira 

profissional. Como grande parte dos alunos das escolas federais frequentam 

o curso técnico integrado ao ensino médio, a idade prevista par começar o 

curso é de quinze anos de idade. Assim, muitas vezes, os alunos escolhem 

um campo de estudo prematuramente sem informações suficientes sobre o 

curso e a profissão a ela relacionada (DORE et al., 2014, p. 382). 

 

No entanto, em que pese as considerações elencadas, alguns alunos colocaram com 

clareza a sua motivação para estudar no Campus Timon, principalmente a sua vocação 

precípua que é a oferta de formação profissional e tecnológica para as classes menos 

favorecidas da população. 

 

Eu achei que era uma boa oportunidade de trabalhar (ALUNA I). 

Eu trabalho em Tecnologia da Informação e essa foi a principal razão. Foi 

por afinidade mesmo (ALUNO VIII). 

  

Aproveitando as respostas assinaladas pelos dois alunos acima, podemos destacar a 

importância que tem a categoria trabalho para a maioria dos alunos que irão ingressar no 
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Campus e para aqueles que, de alguma forma, pretendem concluir os seus cursos. A 

categoria trabalho é um dos motivos centrais causadores da evasão (FIGUEIREDO e 

SALLES, 2017). Segundo os autores, a justificativa está atrelada ao perfil socioeconômico 

dos estudantes que frequentam a educação profissional e tecnológica que, na sua grande 

maioria, vêm de famílias de baixa renda e que por esse motivo têm de trabalhar para ajudar 

no sustento da família. Na maioria dos casos, não podendo estes ajustar seu horário de 

trabalho aos de estudo, por causa da sua condição financeira e da família, optam por evadir-

se da escola. 

Partindo da primeira premissa sobre o tema, perguntamos aos alunos com quem eles 

residiam. A grande maioria, quase na sua totalidade, 98,3%, assinalou que era com suas 

famílias, ou seja, sofrem de alguma forma a sua influência, principalmente a econômica. Isso 

fica mais claro quando estes são questionados especificamente sobre a sua situação 

financeira. Destes, 72,9% não têm renda e seus gastos são financiados por suas famílias; 

10,2% não têm renda, mas recebem ajuda da família ou de outras pessoas; 8,5% têm renda 

suficiente para o seu sustento; 3,4% têm renda e contribuem com o sustento das famílias e os 

outros 5% participam  para o sustento de toda a família. Daí decorre a resposta ao 

questionamento de quais atividades diárias o aluno executa no momento, sendo que 83,1% 

disseram que somente estudam e 16,9%, estudam e trabalham. 

 Sobre essa categoria trabalho, podemos inferir duas situações que se 

apresentam como condicionantes para o processo de evasão desvelado pela pesquisa. Uma 

tem relação com os problemas especificamente familiares e a outra com os problemas 

financeiros advindos dessa relação familiar. 

 Tomando o primeiro caso da influência específica de problemas de cunho 

estritamente familiar, anotamos que na percepção de 25% dos docentes, de 20% dos 

técnicos-administrativos e de 25,42% dos discentes, os alunos se evadem por esse tipo de 

problema. Podemos notar que nas três categorias, considerando as distinções nas áreas de 

atuação, há um balanço proporcionalmente equivalente, demostrando que esse é um fator em 

potencial quando se trata do abandono escolar. Isso é fácil de explicar se considerarmos que 

na sociedade contemporânea o conceito de família se modificou, sendo esta composta de 

pessoas de naturezas distintas do que a tradicional composta por pai, mãe e filhos. Sabemos 

que muitas vezes, por dificuldades financeiras, filhos solteiros, recém-casados com esposas e 

filhos, irmãos, avós e netos residem sobre o mesmo teto constituindo essa nova forma de 

organização familiar. 
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No período em que eu estudava no Campus eu morava com a minha avó, 

mãe, irmão, todo mundo junto. (...) As despesas eram divididas com todos 

que moravam em casa. E eu recebia ajuda da mãe, às vezes da minha avó e 

do meu irmão (ALUNO VIII). 

 

Muitas vezes, sobrevivem na dependência apenas das aposentadorias do(s) avô/ó(ós). 

Essa característica, somada as dificuldades financeiras e sociais que as geram, causam 

desestruturação familiar tornando a convivência muitas das vezes difícil refletindo no dia a 

dia das pessoas, seja nas suas relações em casa, na escola ou no trabalho.    

Uma desestruturação familiar, por tratar-se de um local amplamente fragilizado e 

onde pode tornar-se um palco de ocorrência de graves conflitos com ênfase no contexto 

relacional, gera profundos problemas psicológicos, ocasionando processos de ruptura dentro 

da sociedade e principalmente na escola. (FAVORETO, 2016, p. 58). 

Essas dificuldades ficaram evidentes em algumas das entrevistas. Segundo a Aluna I 

e o Aluno VIII, quando foram perguntados sobre o motivo do seu abandono escolar, estes 

revelaram: 

 

Lá em casa estava com a questão da separação da minha mãe. Meu pai 

saiu de casa e se afastou da gente. E desde então ele nunca apareceu para 

resolver as questões da escola e estava nas mãos dele porque eu era menor 

de idade e não podia resolver isso. (...) Eu senti bastante pressão familiar 

(ALUNA I). 

E um pouco depois de eu entrar na escola, eu sofri um pouco de pressão 

psicológica porque eu tive que mudar muito a minha rotina para poder me 

adaptar à escola. E ainda teve o caso da gente precisar se mudar. (...) Eu 

recebi, como diria, pouco apoio familiar e da escola. E por isso eu acabei 

me isolando mais da escola (ALUNO VIII). 

 

Então, como se vê, problemas originados das novas formas de organização familiar 

provavelmente contribuem com a questão da evasão escolar no Campus Timon.  

Quanto aos problemas financeiros advindos das relações familiares, estes parecem ser 

mais agravantes quando se trata do abandono escolar. Na concepção dos docentes que 

responderam ao questionário, 37,5% consideram como responsáveis os problemas e 

dificuldades financeiras dos alunos; já os técnicos-administrativos, não apontaram este fator 
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como problema, ou seja, 0 (zero)% e 44,07% dos discentes, consideram que esse fator é de 

fundamental importância. 

É interessante aqui analisar por que os técnicos-administrativos não apontaram esse 

fator “dificuldades financeiras” como responsável pela evasão. Penso que pela 

característica do trabalho administrativo de não propiciar um envolvimento mais direto com 

os problemas pessoais dos alunos como fazem os docentes e os próprios discentes nas suas 

relações cotidianas dentro e fora da escola, estes não tiveram a percepção do quão essa 

categoria contribui para o abandono escolar. 

Em relação a esse quesito, a maioria dos alunos entrevistados se pronunciou 

considerando o fator como um dos maiores responsáveis por sua saída do Campus. 

 

Então penso que o maior fator ali que faz a pessoa desistir não é o ensino, 

não são os professores em si, é a questão financeira (ALUNA IV). 

 

Segundo assinala Marina Pereira Pires de Oliveira et al. (2014), é um grande desafio 

educacional não conseguir caracterizar os problemas específicos dos alunos, posto que a 

maioria entra 

  

com um pouco mais de facilidade aqui e dificuldade ali. No decorrer do 

curso, os alunos de famílias mais abastadas têm o que outros não têm: apoio 

em casa. Além disso, são alunos que não precisam trabalhar. Os outros, 

mesmo que a lei não permita, sabe-se que trabalham, quando menos 

ajudando em casa. E [é] aqui que está o problema: entrar na escola já foi 

superado, mas ficar na escola ainda é o maior desafio (OLIVEIRA et al., 

2014, p.106). 

  

Além do mais, vincularam os problemas financeiros a sua necessidade de trabalhar ou 

de terem de permanecer em casa por mais tempo para cuidar dos filhos ou pessoas da 

família. Segundo dados do PNAD 2019, constante na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios Contínua, um dos principais motivos para evasão escolar é a necessidade que 

tem os jovens de trabalhar (IBGE, PNAD, 2019). O mesmo documento assinala que 

quando  

perguntado aos jovens de 14 a 29 anos com nível de instrução inferior ao 

médio completo, sobre o motivo de terem abandonado ou nunca terem 

frequentado a escola, esses jovens apontaram a necessidade de trabalhar 
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como fator prioritário. No Brasil, esse contingente chegou a 39,1% (IBGE, 

PNAD, 2019, p. 11). 

  

De acordo com a Aluna II, ela saiu da escola porque não tinha onde deixar o filho. 

 

Estou falando por mim que sou dona de casa. Dentro de minha casa eu 

posso tirar um horário para me disponibilizar para estudar, né! Para ir 

para a escola é difícil porque meu filho é menor de idade, aí eu não posso 

deixar ele só porque não tem com quem deixar (ALUNA II). 

 

A Aluna IV aponta a necessidade de trabalhar para poder cuidar da filha pequena 

como responsável por seu abandono dos estudos. Ressalta também o problema da escola 

ser de tempo integral, assunto que abordaremos mais detalhadamente à frente. 

  

A Eloá estava em casa sempre comigo e eu tinha que dar assistência para 

ela e eu não conseguia acompanhar. E apareceu uma oportunidade de 

trabalhar e aí eu fui trabalhar para ter uma melhora financeira para mim. 

Então eu abracei a oportunidade. Eu não conseguia cuidar da Eloá e 

estudar ao mesmo tempo. (...) A desistência ali é uma questão financeira 

porque é uma escola de tempo integral (ALUNA IV). 

 

O Aluno VII sintetiza muito bem em sua fala a responsabilidade que tem as questões 

familiares e financeiras delas decorrentes em relação ao problema da evasão escolar. 

 

Minha avó já é muito idosa e não tem ninguém para cuidar dela. Teve um 

dia que ela passou muito mal e eu tive que ficar em casa para cuidar dela. 

Eu trabalhava um turno e estudava no outro. Então, ou eu ia para a escola 

ou eu cuidava dela. Ainda tinha que pagar uma pessoa para cuidar dela 

enquanto eu ia para o trabalho. Depois ela foi para São Paulo e eu tive que 

me virar para me manter. Arrumei um trabalho e tive que deixar a escola. 

Foi só isso! Não tinha mais como eu ir para a escola por causa do meu 

trabalho. Eu tive que focar só no meu trabalho (ALUNO VII). 

 

Conforme citam Figueiredo e Salles (2017), fatores relacionados a renda familiar e 

estrutura monoparental refletem significativamente sobre o desempenho do estudante, 
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aumentando as suas possibilidades ao fracasso (FIGUEIREDO; SALLES, 2017). Eles 

impossibilitam aos discentes conciliar os estudos com as atividades da vida pessoal, 

principalmente para os que são chefes de família.  

Fica evidente, dessa forma, por todas as respostas dos questionários e pelas falas dos 

entrevistados, que a categoria relacionada aos problemas e dificuldades financeiras é um 

dos fatores mais destacados quanto à responsabilidade pela evasão escolar no Campus 

Timon. 

O próximo fator a ser analisado é relativo aos programas de assistência estudantil que 

oferecem bolsas de estudo para a manutenção na escola dos alunos com dificuldades 

socioeconômicas. Segundo dados da pesquisa, 88,1% dos alunos pesquisados não estão 

relacionados a nenhum programa de auxílio financeiro enquanto 11,9% recebem algum tipo 

de bolsa. Dos que recebem o auxílio, 33,5% são de alimentação, 12,5% de transporte, 

12,5% de moradia e 37,5% de inclusão digital. Salientamos que por conta da pandemia e da 

efetivação das aulas remotas, houve um incremento significativo no montante das bolsas de 

inclusão digital de forma a oferecer aos alunos carentes condições de acesso à internet e a 

equipamentos de transmissão como computadores e telefones celulares. 

Fazendo levantamento dos alunos entrevistados, verificamos que apenas três deles, o 

III, VI e VII recebem um tipo de auxílio, respectivamente o de transporte, o de alimentação 

e novamente o de transporte. Dois deles, o VI e o VII se mantiveram na escola por conta do 

programa Jovem Aprendiz. No entanto, apesar destes tipos de ajuda, todos contaram ainda 

com suporte complementar das famílias: tios, irmãos, pais cônjuges e avós. 

 

Eu não recebia ajuda financeira de assistência estudantil. O marido 

ajudava com os custos financeiros (ALUNA II). 

Recebi auxílio transporte por quatro meses e complementação financeira 

de meus pais (ALUNO III). 

Eu recebia bolsa alimentação e transporte e trabalhava como jovem 

aprendiz (ALUNO VI). 

 

A Aluna VI faz ressalvas sobre os critérios de distribuição das bolsas referentes ao 

auxílio estudantil. Ela tem a percepção de que muitos alunos que não precisam recebem 

algum tipo de bolsa e os que realmente são carentes e necessitados não têm acesso à 

vantagem. Penso que essa desconfiança se configura porquanto um contingente enorme de 

alunos vem de ambientes de extrema pobreza – miséria mesmo -, onde a discriminação 
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socioeconômica reduz suas expectativas de vida, de justiça social e de acesso a todo tipo de 

direitos. 

No entanto, na realidade institucional essa desconfiança não tem procedência. Como 

não há recursos suficientes para atender a todos os alunos carentes, a instituição publica um 

edital cujos critérios estabelecem e desenvolvem todo o processo de seleção. Este é 

composto de várias etapas e da participação da comissão composta por vários profissionais 

da assistência social que praticamente ficam impossibilitados de transgredir as normas e a 

legislação pertinente. 

O certo é que, como a LDB/96 concebe a educação como direito, o Estado deve 

adotar medidas para que a população tenha acesso à escola e nesse sentido, não deviam 

faltar recursos de assistência estudantil para que todo estudante pudesse adentrar à escola. 

Se a lei fosse realmente cumprida, nenhum aluno carente ficaria sem ajuda financeira para 

garantir os seus estudos e a escola não precisaria de nenhuma comissão para selecionar os 

alunos aptos a receberem o respectivo direito. Interessante salientar que o não cumprimento 

da lei no país não gera nenhuma consequência aos governantes já que conforme previsto na 

LDB/96 “comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento 

do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade” (BRASIL, 

1996, art. 5º, §4º). 

 

Muitos alunos dependem do auxílio para ir para a escola. Então eu acho 

que deveria ter realmente uma vistoria porque ali tem muitas pessoas, 

muitas mesmo, que não precisam e recebem auxílio e as que realmente 

precisam não recebem. (...) Quem tem como ir, quem tem transporte, quem 

tem internet em casa, sabe, entende, né! Tem pessoas ali que não têm nem o 

que comer e depende do auxílio para se alimentar, mas não recebe. (...) 

Então a única forma do Campus ajudar é com o auxílio (ALUNA IV). 

Eles não priorizam muito o auxílio. Eles fazem só uma seletiva e tem gente 

que nem precisa, mas termina ganhando e tirando a oportunidade de outra 

pessoa que realmente precisa. Foi uma luta para eu ganhar, eu já estava 

desistindo. Quando eu comecei a ganhar, eu já estava desistindo (ALUNA 

VII). 

 

Várias pesquisas, incluindo o próprio relatório do TCU (2012), confirmam que as 

bolsas de assistência estudantil, contribuem sobremaneira para a permanência dos alunos na 

escola.  
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De acordo com Oliveira (2015), essas pesquisas demonstram que há uma 

compreensão por parte dos estudantes sobre a importância que tem o auxílio para a sua 

permanência na escola, evidenciando que estas são primordiais para que eles concluam com 

êxito seus cursos, especialmente quando estes têm ciência de que a condição socioeconômica 

da família dificilmente permitiria que houvesse uma cota mínima de recursos subtraídos do 

orçamento doméstico para aplicação em seus estudos (OLIVEIRA, 2015). 

Em suma, como reforço dessa condição da necessidade da concessão de auxílio a 

alunos carentes do Campus Timon para que concluam seus estudos com êxito, citamos o 

relatório de auditoria realizado pelo TCU nos IFEs no ano de 2012, que estabelece que há 

fatores associados ao abandono escolar que estão relacionados a características 

socioeconômicas das famílias dos estudantes, tais como pobreza, composição étnica das 

famílias e famílias sustentadas por um único adulto (BRASIL, TCU, 2012). 

Outra categoria apontada nos questionários e nas entrevistas como responsável pelo 

problema da evasão é a falta de motivação dos alunos. Entendemos que motivação pode ser 

fruto de várias condições subalternas, como por exemplo, questões pedagógicas da escola 

(horários, didática dos professores, disciplina, avaliação, etc.), gestão, comunicação interna e 

problemas de saúde que afligem os alunos. 

Assim, nenhum professor, ou seja, 0 (zero)%, apontou no questionário a falta de 

motivação como sendo um problema. Já 20% dos técnicos-administrativos e 28,81% dos 

discentes consideraram que sim. Acredito que o fato de os docentes serem os responsáveis 

pelo desenvolvimento das aulas e de na maioria das vezes estarem convictos que estas são as 

melhores possíveis e que por isso, a escola que habitam é a melhor escola do mundo, não 

admitem nenhum motivo para os estudantes estarem desmotivados. O certo é que, conforme 

ressalta Novais (2015), “os professores não se sentem responsáveis pelo fracasso dos alunos, 

mas quando ocorre o sucesso, esses enfatizam a prática pedagógica” (NOVAIS, 2015, p. 82).  

A partir dessa premissa, entendemos que a prática docente tem papel preponderante 

na manutenção do aluno na escola. A escola que tem um projeto político e pedagógico que 

está centrado num processo ensino-aprendizagem preocupado com a qualidade da educação e 

com a formação da autonomia dos estudantes tem preocupação minimizada quanto a 

problemas de motivação. Sabe-se que é dever do Estado garantir “padrões mínimos de 

qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidades mínimas, por aluno, de 

insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem” (BRASIL, 

1996, art.4º, inciso IX). 
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Então, para garantir a qualidade da educação que deve ser para todos, a escola e seus 

professores devem buscar mecanismos políticos e pedagógicos que superem a perpetuação 

da exclusão. 

  

Argumentos como “os alunos não querem aprender”, “não têm vontade”, 

“não se dedicam”, “não têm capacidade”, “não têm apoio da família”, “só 

querem saber de brincar e conversar”, muitas vezes usados para justificar 

pouca aprendizagem dos alunos e legitimar a reprovação, precisam ser 

ressignificados na perspectiva da educação como direito. (...) Assim, sob o 

pensamento “estudar não é para todos”, nem sempre explícito, os 

professores e uma parte da sociedade podiam ou podem conviver de forma 

mais ou menos explícita com a exclusão escolar (JACOMINI, 2010, p. 42-

44). 

 

Destarte, pelos questionários respondidos, a didática do professor, ou seja, a 

metodologia de ensino que ele utiliza para lecionar é vista por 0 (zero)% destes como 

motivos de evasão. Pelas mesmas justificativas do parágrafo anterior, entendemos que os 

docentes não acham que sua didática seja problema para a desmotivação dos alunos. Já 20% 

dos técnicos-administrativos entendem que sim e 15,25% dos discentes, também.  

De acordo com os alunos evadidos entrevistados, a questão da didática do professor 

tem muita influência na desistência dos alunos da escola. Uma aula que não consegue 

motivar, prender a atenção dos estudantes gera muitas vezes indisciplina e relações ríspidas 

em sala de aula. Novais (2015, p.109) “aponta como uma das causas da evasão escolar o fato 

de a escola possuir professores despreparados, fazendo uso de metodologias inadequadas e 

pouco motivadoras”. 

 

Assim, tinha algumas coisas que desmotivava, não sei o que era. Tinham 

professores que a classe não gostava, entendeu? A classe não queria mais. 

Em matérias importantes. Eu nem vou falar quem são os professores, mas 

em algumas matérias que são bem difíceis havia professores ruins e a 

classe não gostava. Mas esse tipo de coisa é complicado né! Porque em 

colégio público os professores são concursados, têm estabilidade. Então 

não adianta reclamar, tem que ficar com ele até acabar. Os professores 

bons são bons na forma como ele leciona, na forma de passar o 
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conhecimento. O professor quando ensina mal, não está preocupado com a 

aprendizagem do aluno (ALUNO III). 

E o que eu vejo é que teve muitas questões com professores. Não ficam 

muito claro algumas coisas e o aluno é que sai prejudicado (ALUNO V). 

Eu não conseguia ficar acordado na escola. Teve um professor que até me 

desrespeitou na sala por causa disso. Alguns professores diziam que era 

preguiça e falavam mal dizendo que o que eu fazia era atrapalhar. Esse 

tipo de coisa, de acharem que era preguiça e tudo de aula ruim, foi o que 

fez eu desistir da escola. (...) Também assim, a falta de respeito dos 

professores me incomodava bastante. Nem todos os professores eram 

assim, mas tinham aqueles que ficavam esculachando e isso não era legal, 

ir para a escola e passar por aquilo. Se naquele momento eu tivesse 

recebido mais ajuda, teria sido melhor, mas tipo, eu fiz foi receber o 

contrário. (...) Falar besteira para os alunos ou humilhar em sala de aula, 

isso não é uma coisa legal. Nem todo mundo tem uma vida legal (ALUNO 

VI). 

No início era bastante confuso. Não só para mim, mas para muitos alunos 

da minha sala. Eles (os professores) tentavam explicar, mas eram 

explicações em letras miúdas (ALUNO VIII). 

 

Como podemos perceber, muitos alunos acham que a didática do professor influencia 

muito na decisão de abandonar a escola. Entendemos que a prática pedagógica, aqui 

tomada na sua forma mais ampla, não é muito bem compreendida pela maioria dos 

professores. Eles a tomam apenas no momento da execução de sua aula, sem nenhuma 

preocupação com o planejamento interdisciplinar que é o cerne do ensino médio integrado 

e muito menos permitem a participação dos alunos na sua elaboração. Isso promove um 

distanciamento entre professor e aluno e repercute na falta de diálogo e muitas vezes em 

abusos e excesso de reprovações. Podemos confirmar essas distorções nas seguintes 

colocações dos entrevistados: 

 

Uma vez um professor de Física disse para mim e para outro aluno assim: 

eu vou fazer de tudo para vocês reprovarem. Vocês não vão passar na 

minha prova. Vocês não vão passar em nada meu. Então eu podia passar o 

resto da minha vida ali e eu não ia passa na prova dele. O que eu ia fazer 

ali? Não ia adiantar. Eu já estava desistindo e o professor ainda veio falar 
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que eu não ia passar na matéria dele. Aí resolvi desistir de uma vez 

(ALUNO VII). 

Eu fui reprovado basicamente em duas ou três matérias. Eu não entendia o 

porquê, mas talvez tenha sido negligência, porém não foi explicado 

corretamente para mim. Eu fui reprovado em Inglês, mesmo sabendo que 

meu histórico na escola tivesse só notas altas na disciplina. Tentei abrir 

processo, mas nada foi apurado e ficou também essa matéria para eu dar 

conta (ALUNO VIII). 

 

É importante ressaltar na fala dos dois alunos em relação à avaliação o quanto os 

professores a utilizam como forma de poder e de pressão. É inadmissível que um professor, 

antecipadamente, diga para o aluno que ele não vai ser aprovado na sua disciplina, seja pelo 

motivo que for. Esse pré-julgamento já vai fomentar a desistência do aluno. Aliás, a 

avaliação tem se configurado como um dos aspectos mais determinantes do fracasso escolar 

porque muitas vezes vem associada ao comportamento dos alunos na sala de aula e na 

escola, ou seja, a disciplina. Tanto que 25% dos docentes e 20% dos alunos consideraram o 

item do questionário - baixo rendimento nas disciplinas/reprovação e retenção - e 40% dos 

técnicos-administrativos e 16,95% dos discentes o item - disciplina na sala de aula e na 

escola -, como responsáveis pela evasão no Campus Timon. Contribui Jacomini (2010) com 

o assunto quando esta ressalta que 

 

muitas vezes, ao não poderem realizar formalmente uma avaliação 

classificatória, os educadores o fazem de maneira informal, ou seja, nas 

relações escolares cotidianas julgam e transmitem esses julgamentos aos 

alunos de maneira a desqualificá-los para os estudos, contribuindo, em 

muitos casos, para o abandono escolar (JACOMINI, 2010, p.64). 

 

Como avaliação é uma atividade humana, estamos sujeitos a ela cotidianamente, seja 

em casa, no trabalho ou na escola. É o momento em que tomamos decisões sustentadas em 

um conjunto de valores e análises técnicas e muitas vezes, pode ser prejudicial porque se 

trata de classificar, selecionar e julgar pessoas. 

Na escola isso não é diferente. Os professores selecionam, classificam e julgam 

constantemente os alunos culpando-os pelo fracasso sem fazer uma análise mais detalhada da 

sua própria culpa dentro do processo educativo. Aí subvertem a finalidade da avaliação que é 

ajudar a escola a cumprir sua função social transformadora, ou seja, contribuir para que os 
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alunos possam aprender mais e melhor e ao sair da escola ascendam politicamente, 

socialmente e economicamente. Pensam que avaliar bem e qualitativamente é fazer muitas 

avaliações, cobrar memorização nas questões das provas e não dar nenhum valor ao nível de 

operação mental do aluno quando este responde à questão do seu jeito. Entretanto, em 

nenhum momento sequer se autoavaliam para saber se há necessidade de rever sua forma de 

ensinar. 

Na nossa prática cotidiana no Campus como pedagoga, recebemos indagações de 

alguns professores de como avaliar alunos indisciplinados. Muitas vezes é difícil fazê-los 

compreender que o problema não é da avaliação, é de relacionamento e o seu combate inicia-

se com prevenção e diálogo. Os professores têm como referência a escola pública adequada à 

classe média, que preza a tradição e os costumes na resolução de problemas. “A escola 

pública é uma escola adequada às crianças de classe média e o professor tende a agir em sala 

de aula tendo em mente um aluno ideal” (NOVAIS, 2015, p. 65) e, por isso, eles entendem 

que a solução é a repressão, a pressão psicológica e que muitas vezes, pelo mesmo motivo, 

ainda encontram respaldo e apoio das próprias famílias. O certo é que nesses casos, “a 

prevenção, muitas vezes, é mais eficaz do que a repressão, principalmente quando aliada a 

um processo de conscientização e de construção de valores” (SANTOS et al., 2013, p.78). 

 

Só que eu estava recebendo pressão psicológica e meio que eu diria um 

pouquinho de falta de apoio familiar e da escola. E por isso eu acabei me 

isolando mais na escola até sair (ALUNO VIII). 

 

Destarte os docentes não entendem que essa prática repressiva é inibidora de 

personalidades e muitas vezes responsável por isolar e afastar definitivamente os alunos da 

escola.  

Assim, pensamos que o problema de disciplina tem a ver com a organização do 

trabalho coletivo na escola. Se o projeto político e pedagógico é discutido e praticado 

cotidianamente, os limites impostos aos alunos devem estar claros, eles entendem o seu 

sentido e participam na elaboração das normas da classe. O diálogo é fundamental para 

incentivar os alunos indisciplinados a participarem das atividades e nesse sentido, conversar 

com a classe, expor o problema analisando o que está acontecendo é a melhor forma de 

resolvê-lo. 
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Baseados nos resultados das provas mensais, bimestrais e nos exames 

finais, os professores munem-se de autoridade para promover ou reprovar 

seus alunos sem que isso seja questionado. A prática de usar a avaliação 

para controlar a disciplina e pressionar os alunos a estudarem sob pena de 

serem reprovados descaracteriza o sentido da avaliação como atividade 

humana, cuja função é contribuir para a melhor realização de objetivos. (...) 

Esse tipo de avaliação é produto histórico de uma educação elitista que só 

recentemente começou a ser democratizada (JACOMINI, 2010, p. 61). 

 

Parece que no Campus Timon ainda é recorrente essa cultura da avaliação autoritária 

e repressiva o que gera muitas reprovações e desistências.  

Esse fator da pressão psicológica se acentua quando se trata da categoria problemas 

de saúde. Analisando os questionários percebemos que 40% dos técnicos-administrativos e 

30,5% dos discentes acreditam que este seja um problema responsável pela evasão dos 

alunos. A maioria dos alunos do Campus é oriunda de locais onde as condições 

socioeconômicas são precárias e problemas familiares, de conflitos e de doenças, sejam 

elas físicas ou psicológicas, são recorrentes. Na verdade, o que se percebe de fato é que 

“nas escolas públicas de Ensino Médio, os jovens com maiores problemas familiares e de 

exclusão social geralmente têm um comportamento mais agressivo” (SANTOS et al., 2013, 

p. 77). 

Numa sociedade capitalista onde a concentração de riqueza é desproporcional, não 

poderia ser diferente. A pobreza e a miséria fruto da ganância humana que valoriza o ter 

mais em detrimento do ser mais, leva muitas famílias a se amontoarem numa casa de taipa 

porque não conseguem ter sua casa própria e a se submeterem a trabalhos degradantes ou 

“bicos” simplesmente para conseguirem sobreviver. Dessa forma, os ambientes que os 

jovens da maioria dessas famílias frequentam são hostis e violentos. De acordo com 

Frigotto et al. (2010), a sociedade brasileira está envolta num tecido nebuloso nas relações 

de poder e de propriedade que se movem em conjunturas específicas, mas que no seu cerne 

mantém acesa a marca da exclusão, da subalternidade e da violência. Um olhar mais 

detalhado 

 

sobre a estrutura de classe e o desenvolvimento histórico do capitalismo no 

Brasil nos revelará um exemplo emblemático de sociedade que mantém 

uma estrutura de desigualdade brutal mediante os processos políticos. (...) O 
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resultado deste sistema é a produção da indigência, da miséria e da 

violência social (FRIGOTTO et al., p. 8). 

   

Diante de uma situação em que o desemprego, a fome e a luta pela sobrevivência 

prevalecem, o que esperar de um jovem que precisa estudar para melhorar de vida? 

Pensamos que a escola pública democrática e para todos, tem que se adequar às condições 

precárias em que vivem a maioria dos jovens que demandam o seu acesso. Assim, conhecer 

de que forma os valores humanos essenciais estão se perdendo na população é condição 

essencial 

 

para que se possam criar estratégias de acesso, permanência e qualidade, 

pautadas no respeito ao outro – independentemente da sua condição 

econômica, cultural, de sexo e de raça – e na inclusão de todos os alunos 

num processo de aprendizagem mais justo e solidário. É na elaboração de 

um projeto comum que se encontra a possibilidade de participação dos 

diferentes atores do processo pedagógico nos destinos da escola, de forma a 

reverter o quadro de violência que a envolve e, consequentemente, aos seus 

jovens (ABRAMOVAY, 2003, p.67). 

 

Estamos nos deparando hoje no IFMA, praticamente em todos os seus Campi, com o 

avanço de problemas de saúde física e mental dos jovens com reflexos em um aumento de 

casos de mutilação e de tentativas de suicídio destes que com certeza, são frutos da pressão 

psicológica que eles recebem em virtude da injustiça social e econômica que vivenciam. De 

acordo com Novais (2015), 

 

as causas atribuídas à dificuldade de aprendizagem vão sendo alteradas, de 

acordo com diferentes estudos, indo das físicas, emocionais, de 

personalidade e intelectuais, sem considerar os determinantes 

socioeconômicos de uma sociedade desigual e injusta. Essa tendência à 

“patologização” do fracasso escolar produziu a medicalização das 

dificuldades de escolarização das crianças das classes populares (NOVAIS, 

2015, p. 53). 

 

Então, como podemos perceber o ambiente social e familiar, principalmente aqueles 

que abrigam as classes menos favorecidas economicamente, são propícios para desenvolver 
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distúrbios emocionais nos jovens – “jovens problemas”- e quando eles adentram a escola, 

são candidatos frequentes ao fracasso escolar. 

 

Não foi nada relacionado ao curso, foram motivos pessoais de saúde 

mental que estava mexendo bastante com a minha concentração e por 

conta disso eu fui me afastando aos poucos dos estudos. Eu não conseguia 

me concentrar e minhas notas foram baixando até eu acabar sendo 

reprovada. (...) Eu estava entrando em depressão e isso me afastava dos 

estudos e aí a minha família percebeu isso e resolveu me tirar da escola 

(ALUNA I). 

Eu vou ser sincero. O IFMA era uma escola boa, assim, no geral. Eu acho 

que a questão maior era que nesse período eu comecei a fazer tratamento 

psicológico e tal. Tomava remédio, tomava fluoxetina. Aí essa questão 

psicológica pesou mais para a minha desistência do que a escola em si 

(ALUNO III). 

Eu não sabia que tinha problema de saúde quando entrei e com certeza a 

escola também não. Eu não tive ajuda porque não sabia como correr atrás 

dela, mas hoje eu sei por que fui diagnosticado com transtorno de 

ansiedade (ALUNO V). 

 

Se considerarmos que no total de nossa amostra de alunos evadidos aproximadamente 

37,5%,  ou seja, três alunos declararam como motivo problemas de saúde mental, então se 

de certa forma estendermos a proporção para toda a escola, teremos um número 

significativo de abandono da escola por esse mesmo motivo. 

Outra categoria que foi desvelada na pesquisa e que representa um entrave 

pedagógico para o Campus Timon e com certeza para alguns Campi do IFMA, é a questão 

do ensino médio integrado. Este pressupõe a 

  

construção conjunta de conhecimentos gerais e específicos, no sentido de 

que os primeiros fundamentam os segundos e esses evidenciam o caráter 

produtivo concreto dos primeiros. (...) Deve ser centrado nos fundamentos 

das diferentes técnicas que caracterizam o processo de trabalho moderno, 

tendo como eixos o trabalho, a ciência e a cultura (RAMOS, 2010, p. 109). 
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A Lei 11.892/2008 que criou os Institutos Federais no Brasil, previu que a forma de 

ensino a ser oferecida deveria ser preferencialmente integrada, ou seja, a formação 

profissional tinha de ocorrer conjuntamente com a formação propedêutica ou seja, com o 

ensino médio. Entretanto, na formatação de suas matrizes curriculares, o Campus Timon 

optou por planejar os seus cursos integrados no formato modular, isto é, em regime 

semestral. 

Esse formato, além de não se ajustar perfeitamente ao conceito de ensino médio 

integrado, pois por ser muito rápido, dificulta o planejamento interdisciplinar – é mais 

afeito aos cursos subsequentes porquanto permite entradas e saídas parciais aos cursos -, 

trava a progressão dos alunos retidos/reprovados porque não permite que refaçam a 

disciplina não concluída na sequência do semestre já que ela só será oferecida no módulo 

do ano subsequente e com o agravante de ser no contraturno. 

 

Eu não ia passar de ano na matéria dele. Então eu vi que no próximo ano 

eu ia ter que pagar a matéria de novo e estudar dois turnos. Eu vi que ia 

piorar tudo, era impossível eu ter que ir pela manhã e pela tarde. Então 

achei melhor desistir de uma vez (ALUNO VII). 

A carga horária do IFMA, por mais que adorei a escola no início, quando 

você desliza, fica retido, acaba tudo desmoronando porque é muita 

responsabilidade que vem junto. (...) E no caso das atividades eu diria que 

são muitas e repassadas ao mesmo tempo (ALUNO VIII). 

 

Também a educação profissional técnica integrada ao ensino médio, por unir ao 

mesmo tempo os dois cursos, demanda uma carga horária mais elevada se refletindo em um 

maior número de disciplinas e exigindo um maior tempo do aluno na escola. Esse é o maior 

complicador já que os alunos acabam sendo obrigados a frequentar o contraturno que não era 

previsto no momento que optaram pelo acesso ao curso no processo seletivo. Tanto isso é 

verdade, que quando foram perguntados sobre a “matriz curricular em forma de módulos” no 

questionário, aproximadamente 15% deles as assinalaram; outros 19% assinalaram “baixo 

rendimento nas disciplinas/reprovação” e mais 17% assinalaram “dificuldade em executar 

todas as atividades propostas pela escola” como fatores responsáveis pela não conclusão dos 

cursos no Campus Timon. 
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Eu não queria sair, mas acabei aceitando porque vi que se continuasse ali 

eu não ia me concentrar, (...) eu não ia conseguir acompanhar tanta 

matéria. (...) A concentração estava pesando muito, tanto o ensino médio 

como o técnico juntos (ALUNA I). 

 

Essa obrigação de frequentar aulas no contraturno dificulta muito para os alunos 

carentes porque estes têm de arrumar uma maneira de permanecer na escola, demandando 

recursos extras ou auxílio estudantil para sua alimentação e transporte e muito mais para os 

alunos que precisam trabalhar para ajudar as famílias e se manterem na escola. 

 

Outra coisa chata é a questão dos horários extras. É porque muitas vezes a 

gente tinha aula no contraturno, aí tinha que ficar lá no colégio, tipo assim, 

eu chegava de manhã, aí tinha que ficar até de tarde. Eu gostava do curso, 

mas as aulas à tarde davam fadiga. Então muitas vezes eu faltava às aulas 

técnicas porque aconteciam no contraturno (ALUNO III). 

Então eu acho que muitas pessoas acabam desistindo porque tem que estar 

lá e lá é tempo integral, né! Então acabam desistindo e tentam trabalhar 

para melhorar a questão financeira. Então a forma do Campus ajudar é 

dando o auxílio (ALUNA IV). 

 

Podemos ressaltar também pela fala do Aluno III que ele optava por faltar às aulas da 

formação profissional que ocorriam no contraturno em detrimento das do ensino 

propedêutico que ocorriam no curso matutino. Isso também denota de certa forma, o que 

várias pesquisas sobre educação profissional nos Institutos Federais têm demonstrado, que os 

alunos dão mais importância ou estão mais interessados pela formação geral de boa 

qualidade que lhes permitam acessar o ensino superior do que pela sua formação técnica 

profissional. 

 

Criou-se uma cultura de que quem não tem diploma universitário não é 

nada. Isso afasta os jovens dos cursos técnicos. (...) Mesmo para os que 

estão cursando o ensino médio nós não temos políticas públicas voltadas 

para a educação profissionalizante. Ela se torna pouco atrativa, é escolha de 

poucos (GRIGORI et NIEDERAUER, 2022, p.3) 
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Nesse sentido, entendemos que a modulação e o contraturno no Campus Timon 

geram sobrecarga de atividades, acúmulo de retenções/reprovações e são fatores que têm 

muita responsabilidade no processo de evasão dos alunos. 

Para efeito desta pesquisa, pela limitação da nossa amostra em virtude da pandemia, 

exploramos ao máximo as categorias que se desvelaram nas respostas dos questionários e 

das entrevistas para entender o nosso questionamento inicial sobre quais fatores são 

relevantes se conhecer relacionados à evasão escolar no Campus Timon para contribuir 

com sua redução e com a qualidade dos serviços educacionais por meio de uma proposta de 

intervenção. É bom salientar que as categorias exploradas coincidem com as elencadas nos 

referenciais teóricos constantes da bibliografia, com exceção do ensino médio integrado 

quando se trata da organização curricular no formato de módulos. Mas para concluir nossas 

discussões, precisamos verificar qual é o papel que o Campus Timon desempenha como um 

todo, dentro do seu projeto político e pedagógico, em relação ao questionamento acima 

elencado na investigação para que possamos elaborar nossas considerações finais. E 

entendemos que isso passa pela análise da gestão do Campus. 

Quando analisamos os questionários, principalmente os respondidos pelos alunos, 

verificamos que em todos os itens solicitados há citações quanto à responsabilidade pela 

evasão sendo que os que fazem referências à infraestrutura, seja ela física ou de recursos 

humanos, são percentualmente significativos. Na verdade, numa análise mais criteriosa 

sobre a totalidade do tema, todos os itens perguntados compõem a estrutura do projeto 

político e pedagógico do Campus e a gestão, nesse caso, tem a responsabilidade de fazer 

cumpri-lo com êxito já que nos Institutos Federais o diretor é eleito pela comunidade 

escolar.  

Mas de certa forma, o que é bom realçar, é a percepção, principalmente a que os 

alunos têm, sobre falhas de gestão que estas são apontadas especificamente nas entrevistas 

dos evadidos. 

 

Ali não fica muito claro algumas coisas e o aluno é que sai prejudicado. 

Não sei dizer detalhes porque não aconteceu comigo. Tipo, um amigo meu 

ficou de pagar uma matéria e ele não sabia disso. Eu acho que ali tem 

muita falta de comunicação e falta um pouco mais de transparência, talvez 

(ALUNO V). 

Eu pedi para o coordenador do curso deixar eu pagar a matéria noutra 

turma. Ele falou que ia resolver só que passou um mês, eu liguei para ele e 
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ele disse que não tinha resolvido e que eu tinha sido reprovado no segundo 

ano. Isso me irritou bastante, me incomodou muito a falta de apoio dele. 

Ele não resolveu por eu não ser um aluno focado (ALUNO VI). 

Se a gente está no IFMA é porque reconhece que é um bom colégio. 

Ninguém vai para lá desistir ou para dormir. Quando acontece isso é 

porque o aluno tem problema. Então eu acho melhor buscar esses alunos 

que estão com dificuldade, que estão mais afastados e que tiram notas mais 

baixas. Buscar eles (ALUNO VII). 

 

Por todas as categorias que foram desveladas nos questionários e nas entrevistas em 

relação a nossa proposta de compreensão de como o problema da evasão ocorre no Campus 

Timon, chegamos ao final de nossas análises e discussões reconhecendo que pela 

característica da população que a instituição atende, composta na sua maioria de 

jovens/alunos oriundos de setores sociais desfavorecidos da população que enfrentam uma 

série de dificuldades, tanto de natureza socioeconômicas como familiares, é muito difícil que 

enfrentem seus processos de formação no ambiente escolar com pleno êxito. 

Ainda mais, entendemos que as dificuldades ficam muito mais acentuadas quando os 

discentes ao adentrarem na instituição, presenciam situações que denotam que ela não tem 

um projeto político e pedagógico capaz de assegurar seus interesses e onde os servidores 

deixam dúvidas sobre sua preparação, seu compromisso e sua motivação para trabalhar com 

alunos com alto risco de evasão. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta pesquisa teve, desde o início, como objetivo, pelo próprio trabalho pedagógico 

que desempenhamos no Campus Timon, compreender quais são os fatores responsáveis para 

que a evasão escolar tenha índices tão altos na instituição e discutir e sugerir propostas para a 

sua superação. 

Em que pesem todas as dificuldades que enfrentamos por conta do momento da 

pandemia do Covid-19, procuramos no trabalho retratar da forma mais clara possível, a visão 

que os servidores e os discentes têm, tanto os frequentes como os evadidos, sobre os fatores 

que colaboram com o interesse e a motivação deles de permanecer ou não na escola. 

Nesse sentido, conseguimos verificar que as categorias que foram mais destacadas 

pelos entrevistados como situação econômica, questões familiares, problemas de saúde, 
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formato do ensino, motivação, acesso, questão didática, comunicação, assistência estudantil 

dentre outras, se desvelaram como grandes responsáveis para que os alunos se evadam da 

escola, sendo que os problemas socioeconômicos, os familiares e os pedagógicos, refletidos 

nas matrizes curriculares organizadas em forma de módulos de ensino que favorecem o 

acúmulo de retenções, parecem ser os mais significativos.  

Não podemos deixar de frisar também que a escola com sua organização curricular 

diversa, fruto de um projeto político e pedagógico que à primeira vista parece ter dificuldade 

de ser implementado por questões de gestão, tem atuação preponderante para a concretização 

desse fracasso.  

Pensamos que por conta dessa sociedade capitalista complexa da produção flexível 

em que vivemos, onde os produtos são rapidamente descartáveis para que se possa comprar 

outros, onde os interesses são cada vez mais individualizados e as relações mais 

superficiais, a escola não poderia se furtar de sofrer essa violência simbólica a qual se 

refere Bourdieu (1989) e nem ficar indiferente às interações sociais diversas e interessadas 

a qual ela sujeita cotidianamente.  

Problemas corriqueiros como os que desvelamos na pesquisa derivados de 

organizações familiares cada vez mais complexas; de problemas econômicos que se 

agravam à medida que o capitalismo avança pela ganância de concentração de riqueza que 

destrói empregos e oportunidades de ascensão para a maioria da população; distância dos 

currículos escolares e dos trabalhadores da educação desta realidade cruel em que os jovens 

se inserem; desconhecimento da escola e dos servidores do entorno da localidade em que 

atuam e das condições socioeconômicas de seus alunos; são fatores que apesar de difícil 

quantificação, são determinantes para que os jovens não aprendam os conteúdos escolares, 

obtenham baixos resultados e abandonem seus estudos. Parece-nos que muitas vezes, por 

não dar muita importância à gravidade do problema, a própria instituição acaba atuando 

como legitimadora da evasão. 

Destarte, a organização social capitalista que segundo Mézaros (2008, p. 27) “como 

totalidade reguladora sistêmica, é totalmente incorrigível”, tem muita influência e, por isso, 

interfere sobremaneira tanto no sucesso, quanto no fracasso escolar. Por isso, acreditamos 

por tudo que estudamos e pesquisamos para este trabalho, que não vamos conseguir mudar 

a escola enquanto a sociedade capitalista estiver sobre o controle hegemônico que 

praticamente impossibilita uma mudança radical desse quadro social injusto. Por isso, não 

podemos nos acomodar e acreditar que vamos conseguir resolver o problema do fracasso 
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escolar com medidas pontuais ou apenas com o Produto Educacional que apresentamos 

nesta dissertação. 

É preciso que o Campus Timon qualifique e valorize cada vez mais o seu projeto 

político e pedagógico visando uma gestão efetivamente democrática para permitir que a 

comunidade participe mais e com maior compromisso com vistas a propiciar a 

aprendizagem dos alunos. Só ela e o conhecimento que dela emana é capaz de lhes garantir 

a sobrevivência nesse mundo repleto de injustiças e lutar por um outro que tenha mais 

igualdade entre as pessoas. 

 É necessário do mesmo modo que se promova no cotidiano escolar um movimento 

de resistência e rejeição contra a cultura autoritária e repressiva dos professores em relação 

à sua atuação pedagógica, dificultando o diálogo justo e equilibrado, isolando-os e 

restringindo a aprendizagem – e, principalmente, à questão da avaliação escolar porquanto 

ela colabora com a retenção, com a intolerância e o radicalismo que deturpam as relações 

humanas e o interesse de ascensão social das pessoas que a lógica da exclusão insiste em 

afirmar. Aliás, pela influência destes fatores à ocorrência do problema da evasão no 

Campus Timon detectado nesta pesquisa e quem sabe, de poder estar presentes em outras 

instituições da Rede Federal de Educação, sugerimos que eles sejam objetos de novas 

investigações. 

É necessário, finalmente, alertar a comunidade escolar para que ela compreenda, 

principalmente os professores que são os agentes que atuam diretamente na formação dos 

alunos, que a culpa pelo fracasso escolar não é deles. Colocar exclusivamente o problema 

sobre suas costas é omitir-se da responsabilidade de envolvimento para a sua solução. 

Nesse sentido, conclamamos toda a comunidade do IFMA-Campus Timon a envolver-se 

com a questão para dar respostas ao problema, analisar o Produto Educacional construído 

como proposta de seu enfrentamento e solidarizar-se com esses jovens que por evadir-se da 

escola, não têm o direito constitucional à educação garantido.  
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APÊNDICES 

APÊNDICE 1 – TCLE (PAIS OU RESPONSÁVEIS) - ENTREVISTA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CONFORME RESOLUÇÃO 466/2012 CNS/CONEP  

 

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica - 

ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 

E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 

Prezado (a) responsável, 

O menor de idade pelo qual o (a) Sr. (a) é responsável, está sendo convidado (a) 

a participar da pesquisa: “EVASÃO ESCOLAR: estudo para redução e controle no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Timon”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Retieli de Oliveira Silva, mestranda do Programa de Pós-

graduação em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, com orientação da 

Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a evasão escolar nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio no Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon, discutindo 

os fatores que contribuem para esta problemática. Por isso a participação dele (a) é muito 

importante nessa investigação. 

Essa participação consiste em responder uma entrevista e será realizada no 

IFMA, Campus Timon, no intervalo do período das aulas. O tempo de duração para 

responder a entrevista é de aproximadamente trinta minutos. 

A participação do (a) discente pelo qual é responsável é voluntária, isto é, ela não 

é obrigatória, e o (a) Sr. (a) e ele/ela têm livre escolha quanto a participação na pesquisa, 

podendo retirar a autorização a qualquer momento sem precisar dar justificativas e sem 

nenhum prejuízo. O (a) discente também é livre para deixar de responder alguma pergunta da 

entrevista caso assim desejar. O (a) Sr. (a) e o (a) discente não terão nenhuma despesa e não 

serão remunerados (as). 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto 

do(a)discente em responder alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após se 

defrontar com alguma pergunta da entrevista. Para isso fica assegurada a liberdade de 

escolha que ele/ela tem na participação da pesquisa e em responder as questões, e o sigilo das 

  

mailto:profeptifma@ifma.edu.br
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informações pessoais ou que possam culminar na identificação dos participantes da pesquisa, 

não tendo a identidade exposta em nenhum momento, sendo as respostas usadas 

exclusivamente para essa pesquisa e de posse somente do pesquisador, garantindo assim a 

confiabilidade e a privacidade das informações dele (a). 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, O (a) Sr. (a) e o (a) 

discente pelo qual é responsável poderão solicitar do pesquisador informações sobre a 

participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste Termo. 

Os resultados desta entrevista serão divulgados e farão parte da dissertação.  

Caso ocorra algum dano decorrente da participação do (a) discente no estudo, ele 

será devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias 

assinadas por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com 

a pesquisadora Retieli de Oliveira Silva no endereço: Rua Manoel Viana, nº 887, Parque 

Piauí, Timon - MA. E-mail: retieli@ifma.edu.brTel: (86) 99802-4949. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 

_________________________________________________________ 

Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares 

Orientadora da Pesquisa. 

 

 

____________________________________________________________ 

Retieli de Oliveira Silva 

Pesquisadora responsável. 

 

 

Timon/MA, ______, de _______________________, de 2020. 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável pelo participante da pesquisa. 

mailto:retieli@ifma.edu.br
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APÊNDICE 2– TCLE (PAIS OU RESPONSÁVEIS) - QUESTIONÁRIO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CONFORME RESOLUÇÃO 466/2012 CNS/CONEP 

 

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica - 

ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 

E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 

Prezado (a) responsável, 

O menor de idade pelo qual o (a) Sr. (a) é responsável, está sendo convidado (a) 

a participar da pesquisa: “EVASÃO ESCOLAR: estudo para redução e controle no Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Timon”, sob a 

responsabilidade da pesquisadora Retieli de Oliveira Silva, mestranda do Programa de Pós-

graduação em Educação Profissional e Tecnológica – PROFEPT, com orientação da 

Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a evasão escolar nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio no Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon, discutindo 

os fatores que contribuem para esta problemática. Por isso a participação dele (a) é muito 

importante nessa investigação. 

Essa participação consiste em responder um questionário e será realizada no 

IFMA, Campus Timon, no intervalo do período das aulas ou o questionário será enviado em 

link para preenchimento online, como o discente preferir. O tempo de duração para responder 

o questionário é de aproximadamente trinta minutos. 

A participação do (a) discente pelo qual é responsável é voluntária, isto é, ela não 

é obrigatória, e o (a) Sr. (a) e ele/ela têm livre escolha quanto a participação na pesquisa, 

podendo retirar a autorização a qualquer momento sem precisar dar justificativas e sem 

nenhum prejuízo. O (a) discente também é livre para deixar de responder alguma pergunta do 

questionário caso assim desejar. O (a) Sr. (a) e o (a) discente não terão nenhuma despesa e 

não serão remunerados (as). 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto do(a) 

discente em responder alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após receber o 

questionário. Para isso fica assegurada a liberdade de escolha que ele/ela tem na participação 

da pesquisa e em responder as questões, e o sigilo das informações pessoais ou que possam 
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culminar na identificação dos participantes da pesquisa, não tendo a identidade exposta em 

nenhum momento, sendo as respostas usadas exclusivamente para essa pesquisa e de posse 

somente do pesquisador, garantindo assim a confiabilidade e a privacidade das informações 

dele (a). 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, O (a) Sr. (a) e o (a) 

discente pelo qual é responsável poderão solicitar do pesquisador informações sobre a 

participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato 

explicitados neste Termo. 

Os resultados deste questionário serão divulgados e farão parte da dissertação.  

Caso ocorra algum dano decorrente da participação do (a) discente no estudo, ele 

será devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias 

assinadas por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com 

a pesquisadora Retieli de Oliveira Silva no endereço: Rua Manoel Viana, nº 887, Parque 

Piauí, Timon - MA. E-mail: retieli@ifma.edu.br Tel: (86) 99802-4949. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 

_________________________________________________________ 

Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares 

Orientadora da Pesquisa. 

. 

____________________________________________________________ 

Retieli de Oliveira Silva 

Pesquisadora responsável. 

 

 

Timon/MA,______, de _______________________, de 2020. 

 

___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) responsável pelo participante da pesquisa.  

mailto:retieli@ifma.edu.br
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APÊNDICE 3 – TALE – (ESTUDANTE EVADIDO) 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CONFORME RESOLUÇÃO 466/2012 CNS/CONEP  

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica - 

ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 

E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado (a) participante, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: “EVASÃO ESCOLAR: 

estudo para redução e controle no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – Campus Timon”, sob a responsabilidade da pesquisadora Retieli de Oliveira 

Silva, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica – 

PROFEPT, com orientação do Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares. 

Seu/sua responsável autorizou a sua participação. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a evasão escolar nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio no Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon, discutindo 

os fatores que contribuem para esta problemática. Para isso sua participação é muito 

importante nessa investigação. 

Essa participação consiste em responder uma entrevista e será realizada no 

IFMA, Campus Timon, no intervalo do período das aulas. O tempo de duração para 

responder a entrevista é de aproximadamente trinta minutos. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem livre 

escolha quanto sua participação na pesquisa, podendo retirar sua autorização a qualquer 

momento sem precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. Você também é livre para 

deixar de responder alguma pergunta da entrevista caso assim desejar. Você não terá 

nenhuma despesa e não será remunerado (a) para participar. 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto em 

responder alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após se defrontar com alguma 

pergunta da entrevista. Para isso fica assegurado a liberdade de escolha na participação e nas 

respostas e o sigilo das informações pessoais ou que possam culminar na identificação dos 

participantes da pesquisa, não tendo sua identidade exposta em nenhum momento, sendo as 
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respostas usadas exclusivamente para essa pesquisa e de posse somente da pesquisadora, 

garantindo assim a confiabilidade e a privacidade de suas informações. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar da pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que 

poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os resultados desta entrevista serão divulgados e farão parte da dissertação de 

mestrado, assegurando sempre o sigilo das informações pessoais ou que possam identificar o 

(a) participante.  

Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação no estudo, você será 

devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Assentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias 

assinadas por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com 

a pesquisadora Retieli de Oliveira Silva  no endereço: Rua Manoel Viana, nº 887, Parque 

Piauí, Timon - MA. E-mail: retieli@ifma.edu.br ou Tel: (86) 99802-4949. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 

_________________________________________________________ 

Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares 

Orientadora da Pesquisa. 

___________________________________________________ 

Retieli de Oliveira Silva 

Pesquisadora responsável. 

 

Timon/MA, ______, de _______________________, de 2020. 

 

Eu,__________________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

__________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa  

mailto:retieli@ifma.edu.br
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APÊNDICE 4– TALE (ESTUDANTE COM MATRÍCULA ATIVA) 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

CONFORME RESOLUÇÃO 466/2012 CNS/CONEP  

 

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica - 

ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 

E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 

TERMO DE ASSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado (a) participante, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: “EVASÃO ESCOLAR: 

estudo para redução e controle no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – Campus Timon”, sob a responsabilidade da pesquisadora Retieli de Oliveira 

Silva, mestrando do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica – 

PROFEPT, com orientação do Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares. 

Seu/sua responsável autorizou a sua participação. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a evasão escolar nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio no Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon, discutindo 

os fatores que contribuem para esta problemática. Para isso sua participação é muito 

importante nessa investigação. 

Essa participação consiste em responder um questionário e será realizado no 

IFMA, Campus Timon, no intervalo do período das aulas ou o questionário será enviado em 

link para preenchimento online, como o discente preferir. O tempo de duração para responder 

o questionário é de aproximadamente trinta minutos. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem livre 

escolha quanto sua participação na pesquisa, podendo retirar sua autorização a qualquer 

momento sem precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. Você também é livre para 

deixar de responder alguma pergunta do questionário caso assim desejar. Você não terá 

nenhuma despesa e não será remunerado (a) para participar. 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto em 

responder alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após receber o questionário. 

Para isso fica assegurado a liberdade de escolha na participação e nas respostas e o sigilo das 
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informações pessoais ou que possam culminar na identificação dos participantes da pesquisa, 

não tendo sua identidade exposta em nenhum momento, sendo as respostas usadas 

exclusivamente para essa pesquisa e de posse somente da pesquisadora, garantindo assim a 

confiabilidade e a privacidade de suas informações. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que 

poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os resultados deste questionário serão divulgados e farão parte da dissertação de 

mestrado, assegurando sempre o sigilo das informações pessoais ou que possam identificar o 

(a) discente.  

Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação no estudo, você será 

devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Assentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias 

assinadas por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com 

a pesquisadora Retieli de Oliveira Silva  no endereço: Rua Manoel Viana, nº 887, Parque 

Piauí, Timon - MA. E-mail: retieli@ifma.edu.br ou Tel: (86) 99802-4949. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 

_________________________________________________________ 

Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares 

Orientadora da Pesquisa. 

 

___________________________________________________ 

Retieli de Oliveira Silva 

Pesquisadora responsável. 

Timon/MA, ______, de _______________________, de 2020. 

 

Eu,__________________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa  

mailto:retieli@ifma.edu.br
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APÊNDICE  5 – TCLE (PROFESSORES E TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS) 

 

Coordenação Local do Mestrado profissional em Educação Profissional e Tecnológica - 

ProfEPT 

Avenida Getúlio Vargas – Monte Castelo, São Luís – MA, 65030-005 

E-mail: profeptifma@ifma.edu.br 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

Prezado (a) participante, 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa: “EVASÃO ESCOLAR: 

estudo para redução e controle no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Maranhão – Campus Timon”, sob a responsabilidade da pesquisadora Retieli de Oliveira 

Silva, mestranda do Programa de Pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica – 

PROFEPT, com orientação da Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares. 

A pesquisa tem como objetivo analisar a evasão escolar nos cursos técnicos 

integrados ao ensino médio no Instituto Federal do Maranhão - Campus Timon, discutindo 

os fatores que contribuem para esta problemática. Para isso sua participação é muito 

importante nessa investigação. 

Essa participação consiste em responder um questionário e será realizada no 

IFMA, Campus Timon, no intervalo do período das aulas. O tempo de duração para 

responder o questionário é de aproximadamente trinta minutos. 

Sua participação é voluntária, isto é, ela não é obrigatória e você tem livre 

escolha quanto sua participação na pesquisa, podendo retirar sua autorização a qualquer 

momento sem precisar dar justificativas e sem nenhum prejuízo. Você também é livre para 

deixar de responder alguma pergunta caso assim desejar. Você não terá nenhuma despesa e 

não será remunerado (a) para participar. 

Os riscos que podem vir a ocorrer estão relacionados ao desconforto em 

responder alguma pergunta ou desinteresse ou aborrecimento após se defrontar com alguma 

pergunta do questionário. Para isso fica assegurada a liberdade de escolha na participação e 

nas respostas e o sigilo das informações pessoais ou que possam culminar na identificação 

dos participantes da pesquisa, não tendo sua identidade exposta em nenhum momento, sendo 

as respostas usadas exclusivamente para essa pesquisa e de posse somente do pesquisador, 

garantindo assim a confiabilidade e a privacidade de suas informações. 
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A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá 

solicitar da pesquisadora informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que 

poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste Termo. 

Os resultados deste questionário serão divulgados e farão parte da dissertação de 

mestrado, assegurando sempre o sigilo das informações pessoais ou que possam identificar o 

(a) participante da pesquisa.  

Caso ocorra algum dano decorrente de sua participação no estudo, você será 

devidamente indenizado (a), conforme determina a lei. 

Este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido é emitido em duas vias 

assinadas por mim e por você, ficando uma via com cada um de nós. 

Para obtenção de qualquer tipo de informação sobre os seus dados, 

esclarecimentos, ou críticas, em qualquer fase do estudo, você poderá entrar em contato com 

a pesquisadora Retieli de Oliveira Silva  no endereço: Rua Manoel Viana, nº 887, Parque 

Piauí, Timon - MA. E-mail: retieli@ifma.edu.br ou Tel: (86) 99802-4949. 

Por favor, rubricar a primeira página e assinar a última. 

 

_________________________________________________________ 

Professora Doutora Francineti de Araújo Tavares 

Orientadora da Pesquisa. 

 

____________________________________________________________ 

Retieli de Oliveira Silva 

Pesquisadora responsável. 

 

Timon/MA, ______, de _______________________, de 2020. 

 

Eu,__________________________________________________________, declaro 

que entendi os objetivos e condições de minha participação na pesquisa e concordo em 

participar. 

___________________________________________________________ 

Assinatura do (a) participante da pesquisa  

mailto:retieli@ifma.edu.br
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APÊNDICE 61 – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO (ALUNOS COM 

MATRÍCULAS ATIVAS) 

 

1. Identificação 

1.1. Indique o seu curso:  

a) (   ) Ensino Médio Integrado ao Técnico em Eletroeletrônica 

b) (   ) Ensino Médio Integrado ao Técnico em Eletromecânica 

c) (   ) Ensino Médio Integrado ao Técnico em Edificações 

d) (   ) Ensino Médio Integrado ao Técnico em Administração 

 

1.2. Indique em que tipo de escola você cursou o ensino fundamental: 

a) (   ) escola pública 

b) (   ) escola particular 

c) (   ) uma parte em escola pública e outra parte em escola particular 

d) (   ) outra 

 

1.3. Indique sua forma de ingresso no IFMA: 

a) (   ) ampla concorrência 

b) (   ) cota deficiente 

c) (   ) cota escola pública com renda menor que 1,5 salários-mínimos e 

declarado preto/ pardo/indígena 

d) (   ) cota escola pública com renda maior que 1,5 salários-mínimos e 

declarado preto/pardo/indígena 

 

1.4. Indique a alternativa que descreve seu gênero: 

a) (   ) feminino 

b) (   ) masculino 

c) (   ) outro (se quiser especifique) _______________ 

d) (   ) prefiro não dizer 

 

1.5. Indique a sua faixa etária: 

 

 

1 Questionário baseado no modelo desenvolvido no I Seminário de Educação Inclusiva e Primeiro Encontro 

Multiprofissional   realizado pela Pró-reitoria de Ensino (IFMA) realizado no ano 2014.    
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a) (   ) menor que 15 anos 

b) (   ) 15 a 18 anos 

c) (   ) 18 a 25 anos 

d) (   ) 25 anos ou mais 

 

1.6. Como você autodeclara sua cor ou raça/etnia? 

a) (   ) branco 

b) (   ) preto 

c) (   ) amarelo/descendentes de orientais 

d) (   ) pardo 

e) (   ) indígena 

f) (   ) nada a declarar. 

 

1.7. Indique seu estado civil: 

a) (   ) solteiro (a) 

b) (   ) casado (a) 

c) (   ) união estável 

d) (   ) separado (a) 

e) (   ) divorciado (a) 

f) (   ) viúvo (a) 

 

1.8. Tem filhos? 

a) (   ) não 

b) (   ) sim . Quantos? ____Quem cuida enquanto você estuda? 

 

1.9. Indique com quem você mora: 

a) (   ) com sua família 

b) (   ) sozinho 

c) (   ) outra situação. Qual?__________________ 

 

1.10. Indique a alternativa abaixo que melhor descreve sua situação financeira 

(incluindo bolsa):  

a) (   ) não tenho renda e meus gastos são financiados por programas 

governamentais; 
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b) (   ) não tenho renda e meus gastos são financiados por minha família ou por 

outras pessoas; 

c) (   ) tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para 

financiar meus gastos; 

d) (   ) tenho renda suficiente para meu sustento; 

e) (   ) tenho renda e contribuo para o sustento da minha família; 

f) (   ) sou o principal responsável pelo sustento da minha família. 

 

1.11. Aponte suas atividades diárias no momento: 

a) (   ) somente estuda; 

b) (   ) trabalha e estuda; 

1.12. Indique o transporte que você mais usa para ir à escola: 

a) (   ) ônibus; 

b) (   ) moto táxi; 

c) (   ) moto própria; 

d) (   ) carro próprio; 

e) (   ) bicicleta; 

f) (   ) Outra situação; (   ) a pé; 

                      (   ) carona. 

 

1.13. Você acessa à internet para estudar? 

a) (   ) sim; 

b) (   ) não; 

c) (   ) outra; (   ) Só acesso à internet para entrar nas redes sociais. 

 

1.14. Indique o aparelho que você mais utiliza para acessar à internet: 

a) (   ) celular; 

b) (   ) computador ou notebook; 

c) (   ) os dois acima. 

 

1.15. Você recebe bolsa relacionada a algum programa? 

a) (   ) não; 

b) (   ) sim. Qual programa? _________________ . 
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1.16. Você recebe algum  auxílio estudantil? 

a) (   ) não; 

b) (   ) sim. Indique: (   ) alimentação; 

                        (   ) transporte; 

                        (   ) monitoria; 

                        (   ) moradia; 

                        (   ) outro ___________________ . 

 

2. Escolha do curso 

Liste, por ordem de prioridade, 03(três) motivos que levaram você a 

escolher o curso marcando um X na coluna correspondente:  

  1 2 3 

01 Sempre quis fazer o curso escolhido    

02 Não havia na cidade outro curso    

03 Por influência dos pais/familiares/amigos    

04 Já conhecia outras pessoas que faziam esse curso    

05 Por facilitar o acesso ao mercado de trabalho    

06 Por influência da mídia    

07 Conveniência de horário     

08 Menor número de candidatos no processo seletivo    

09 Outros    

    

3. Principais motivos para não concluir o curso no Campus Timon 

Liste, por ordem de prioridade, 03 (três) motivos que você considera 

impedir os alunos a concluírem os cursos no Campus Timon, marcando um X 

na coluna correspondente.  

  1 2 3 

01 Problemas familiares    

02 Problemas financeiros    

03 Falta de motivação    

04 Problemas de saúde, adquirido na escola     

05 Problemas de saúde já existente    

06 Outros problemas pessoais     
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07 Iniciou outro curso nesta instituição    

08 Iniciou outro curso em outra instituição    

09 Falta de tempo para se dedicar aos estudos    

10 Falta de identificação com o curso    

11 Dificuldade de conciliar estudo com o trabalho    

12 Didática ineficiente dos professores    

13 Atendimento ineficiente dos servidores    

14 Dificuldades financeiras    

15 Dificuldade em aprender o conteúdo    

16 Dificuldade de relacionamento com os colegas    

17 Dificuldade de relacionamento com os professores    

18 Dificuldade em executar todas as atividades 

propostas pela escola 

   

19 Falta de perspectiva de inserção no mercado de 

trabalho 

   

20 Baixo rendimento nas disciplinas/ reprovação    

21 Sofreu discriminação (racial, social, gênero, 

religiosa), outra 

   

22 Falta de acessibilidade e Atendimento Educacional 

Especializado  

   

23 Ausência ou estrutura ineficiente de refeitório    

24 Ausência ou estrutura ineficiente dos laboratórios    

25 Assédio moral     

26 Bullying    

27 Avaliação da aprendizagem    

28 Disciplina escolar    

29 Disciplina em sala de aula    

30 Matriz curricular em forma de módulos    

30 Outros    
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4. Aspectos que devem ser melhorados no Campus. 

Liste, por ordem de prioridade, 03 (três) aspectos que você considera que 

devem ser melhorados no Campus Timon para evitar a evasão, marcando um x na 

coluna correspondente. 

  

  1 2 3 

01 Condições físicas das salas de aula    

02 Condições físicas do refeitório    

03 Funcionamento dos laboratórios    

04 Gestão do Campus    

05 Didática dos professores    

06 Recursos utilizados nas aulas teóricas e/ou práticas    

07 Diminuição do número de disciplinas    

08 Maior combate à discriminação (racial, social, 

gênero, religiosa) outra 

   

09 Acompanhamento pedagógico    

10 Assédio moral    

11 Funcionamento dos setores do Campus    

12 Atendimento dos servidores    

13 Processo de avaliação da aprendizagem    

14 Disciplina escolar     

15 Disciplina em sala de aula    

16 Outros    
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APÊNDICE 72– ROTEIRO DA ENTREVISTA (ALUNOS EVADIDOS) 

 

1. Identificação 

1.1. No período em que você estudava no Campus Timon, qual o seu 

curso?  

 

1.2. No ensino fundamental, você estudou em escola pública ou 

particular? 

 

1.3. Quanto ao seu ingresso no IFMA, você participou do processo 

seletivo por ampla concorrência ou por cotas? Se participou por 

cotas, qual foi a cota? 

 

1.4. Qual o gênero que você se considera pertencer? 

 

1.5. Com quantos anos você ingressou no IFMA?  

 

1.6. Quantos anos você tem hoje? 

 

1.7. Você se considera de qual cor ou raça/etnia? 

 

1.8. Qual seu estado civil? 

 

1.9. Tem filhos? Quantos?  

 

1.10. Quem cuidava deles enquanto você estudava? 

 

1.11. No período em que estudava no Campus, com quem você morava? 

 

1.12. Quando você estudava no Campus Timon, você trabalhava?  

 

 

 

2 Entrevista baseada no questionário desenvolvido no I Seminário de Educação Inclusiva e Primeiro Encontro 

Multiprofissional   realizado pela Pró-reitoria de Ensino (IFMA) realizado no ano 2014.    
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1.13. Durante sua permanência no Campus Timon, você recebia alguma 

ajuda financeira de assistência estudantil ou bolsa de algum 

programa? Se recebeu, qual o programa ou ajuda financeira? 

 

1.14. Quando você estudava no Campus Timon, os seus gastos eram 

financiados por quem? 

 

1.15. Quando você estudava no Campus Timon, você recebia ajuda 

financeira da família? 

 

1.16. Quando você estudava no Campus Timon, você ajudava a família 

financeiramente?  

 

1.17. Quais suas atividades diárias no momento? 

 

1.18. Qual o transporte que você mais usava para ir à escola? 

 

1.19. Você acessava à internet para estudar? 

 

1.20. Qual aparelho você mais utilizava para acessar à internet? 

 

2. Escolha do curso 

2.1. Quais os motivos que o levaram a escolher o curso que você 

estudava? 

                       

3. Principais motivos para não concluir o curso no Campus Timon  

3.1. Cite os motivos que te dificultaram concluir o curso no Campus 

Timon. 

3.2. Dentre os motivos anteriores citados, qual foi o maior responsável 

para você desistir do seu curso no Campus Timon? 

 

4. Aspectos que devem ser melhorados no Campus. 

4.1. Quais os aspectos que você considera que devem ser melhorados 

no Campus Timon para evitar a evasão? 
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4.2. Houve alguma intervenção de servidores do Campus Timon para 

evitar que você abandonasse a escola? Se sim, quais foram?  
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APÊNDICE 83 – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO (DOCENTES) 

 

1. Aspectos que devem ser melhorados no Campus. 

Liste, por ordem de prioridade, 03 (três) aspectos que você considera 

que devem ser melhorados no Campus Timon para evitar a evasão dos alunos, 

marcando um X na coluna correspondente. 

  1 2 3 

01 Condições físicas das salas de aula    

02 Condições físicas do refeitório    

03 Funcionamento dos laboratórios    

04 Gestão do Campus    

05 Didática dos professores    

06 Recursos utilizados nas aulas teóricas e/ou práticas    

07 Diminuição do número de disciplinas    

08 Maior combate à discriminação (racial, social, 

gênero, religiosa) outra. 

   

09 Acompanhamento pedagógico    

10 Assédio moral    

11 Funcionamento dos setores do Campus    

12 Atendimento dos servidores    

13 Processo de avaliação da aprendizagem    

14 Disciplina escolar (ambiente interno e externo)    

15 Disciplina em sala de aula    

16 Burocracia para encaminhar os processos    

17 Outros (anotar)    

 

  

2. Motivos da evasão 

 

 

3 Questionário baseado no questionário desenvolvido no I Seminário de Educação Inclusiva e Primeiro 

Encontro Multiprofissional  realizado pela Pró-reitoria de Ensino (IFMA) realizado no ano 2014.    
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Liste, por ordem de prioridade, 03 (três) motivos que você considera 

contribuir para a evasão no Campus Timon, marcando um X na coluna 

correspondente.  

  1 2 3 

01 Problemas familiares    

02 Problemas financeiros    

03 Falta de motivação    

04 Problemas de saúde, adquirido na escola.     

05 Problemas de saúde já existente.    

06 Outros problemas pessoais     

07 Iniciou outro curso nesta instituição    

08 Iniciou outro curso em outra instituição    

09 Falta de tempo para se dedicar aos estudos    

10 Falta de identificação com o curso    

11 Dificuldade de conciliar estudo com o trabalho    

12 Didática ineficiente dos professores    

13 Atendimento ineficiente dos servidores    

14 Dificuldades financeiras    

15 Dificuldade em aprender o conteúdo    

16 Dificuldade de relacionamento com os colegas    

17 Dificuldade de relacionamento com os professores    

18 Dificuldade em executar todas as atividades 

propostas pela escola 

   

19 Falta de perspectiva de inserção no mercado de 

trabalho 

   

20 Baixo rendimento nas disciplinas/reprovação e 

retenção 

   

21 Sofreu discriminação (racial, social, gênero, 

religiosa), outra. 

   

22 Falta de acessibilidade e Atendimento Educacional 

Especializado  

   

23 Ausência ou estrutura ineficiente de refeitório    

24 Ausência ou estrutura ineficiente dos laboratórios    
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25 Assédio moral     

26 Bullying    

27 Avaliação da aprendizagem    

28 Disciplina escolar     

29 Disciplina em sala de aula    

30 Matriz curricular em forma de módulos    

31 Outros    

 

3. Intervenção 

Liste, do seu ponto de vista e por ordem de prioridade, 03 (três) ações 

que você considera importantes realizar no processo de intervenção para evitar a 

evasão de aluno do Campus Timon, marcando um X na coluna correspondente.    

 

  1 2 3 

01 Conversar individualmente com o aluno    

02 Encaminhar para o setor pedagógico    

03 Encaminhar para o setor de psicologia    

04 Fazer acompanhamento pedagógico individualizado    

05 Reavaliar a prática pedagógica    

06 Reavaliar o processo de avaliação da aprendizagem    

07 Realizar conversa com os pais ou responsáveis    

08 Fazer planejamento de estudos juntamente com o 

aluno 

   

09 Realizar aulas de reforço    

10 Mapear os alunos que sinalizavam estar no processo 

de evasão 

   

11 Realizar plantões tira – dúvidas com os alunos com 

baixo rendimento 

   

12 Outras (anotar)    
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APÊNDICE 94 – QUESTIONÁRIO SEMIESTRUTURADO (TÉCNICOS 

ADMINISTRATIVOS) 

 

1. Aspectos que devem ser melhorados no Campus. 

Liste, do seu ponto de vista e por ordem de prioridade, 03 (três) aspectos 

que você considera que devem ser melhorados no Campus Timon para evitar a 

evasão dos alunos, marcando um X na coluna correspondente. 

  1 2 3 

01 Condições físicas das salas de aula    

02 Condições físicas do refeitório    

03 Funcionamento dos laboratórios    

04 Gestão do Campus    

05 Didática dos professores    

06 Recursos utilizados nas aulas teóricas e/ou práticas    

07 Diminuição do número de disciplinas    

08 Maior combate à discriminação (racial, social, 

gênero, religiosa) outra. 

   

09 Acompanhamento pedagógico    

10 Assédio moral    

11 Funcionamento dos setores do Campus    

12 Atendimento dos servidores    

13 Processo de avaliação da aprendizagem    

14 Disciplina escolar (interna e externa)    

15 Disciplina em sala de aula    

16 Burocracia para encaminhar os processos    

17 Outros (anotar)    

 

  

 

 

 

 

4 Questionário baseado no modelo desenvolvido no I Seminário de Educação Inclusiva e Primeiro Encontro 

Multiprofissional   realizado pela Pró-reitoria de Ensino( IFMA) realizado no ano 2014. 
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2. Motivos da evasão 

Liste, do seu ponto de vista e por ordem de prioridade, 03 (três) motivos 

que você considera contribuir para a evasão no Campus Timon, marcando um X 

na coluna correspondente.  

  1 2 3 

01 Problemas familiares    

02 Problemas financeiros    

03 Falta de motivação    

04 Problemas de saúde, adquirido na escola     

05 Problemas de saúde já existente    

06 Outros problemas pessoais     

07 Iniciou outro curso nesta instituição    

08 Iniciou outro curso em outra instituição    

09 Falta de tempo para se dedicar aos estudos    

10 Falta de identificação com o curso    

11 Dificuldade de conciliar estudo com o trabalho    

12 Didática ineficiente dos professores    

13 Atendimento ineficiente dos servidores    

14 Dificuldades financeiras    

15 Dificuldade em aprender o conteúdo    

16 Dificuldade de relacionamento com os colegas    

17 Dificuldade de relacionamento com os professores    

18 Dificuldade em executar todas as atividades 

propostas pela escola 

   

19 Falta de perspectiva de inserção no mercado de 

trabalho 

   

20 Baixo rendimento nas disciplinas/reprovação e 

retenção 

   

21 Sofreu discriminação (racial, social, gênero, 

religiosa), outra. 

   

22 Falta de acessibilidade e Atendimento Educacional 

Especializado  

   

23 Ausência ou estrutura ineficiente de refeitório    
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24 Ausência ou estrutura ineficiente dos laboratórios    

25 Assédio moral     

26 Bullying    

27 Avaliação da aprendizagem    

28 Disciplina escolar    

29 Disciplina em sala de aula    

30 Matriz curricular em forma de módulos    

31 Outros (anotar)    

 

3. Intervenção 

Liste, do seu ponto de vista e por ordem de prioridade, 03 (três) ações 

que você considera importantes realizar no processo de intervenção para evitar a 

evasão de aluno do Campus Timon, marcando um X na coluna correspondente.    

  1 2 3 

01 Conversar individualmente com o aluno    

02 Encaminhar para o setor pedagógico    

03 Encaminhar para o setor de psicologia    

04 Fazer acompanhamento pedagógico 

individualizado 

   

05 Reavaliar a prática pedagógica    

06 Reavaliar o processo de avaliação da 

aprendizagem 

   

07 Realizar conversa com os pais ou responsáveis    

08 Fazer planejamento de estudos juntamente com o 

aluno 

   

09 Realizar aulas de reforço    

10 Mapear os alunos que sinalizavam estar no 

processo de evasão 

   

11 Realizar plantões tira – dúvidas com os alunos 

com baixo rendimento 

   

12 Outra (anotar)    
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APÊNDICE 10 – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA  
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APÊNDICE 11 – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DO PRODUTO 

EDUCACIONAL – DIRETRIZES PARA PROPOSTA DE CRIAÇÃO DO NUPED NO 

CAMPUS TIMON 

 

Prezados (as), 

 

Pedimos sua colaboração para avaliar este Caderno do Núcleo de Permanência e 

Êxito Discente – NUPED, Produto educacional apresentado ao Programa de Pós-Graduação 

em Educação Profissional e Tecnológica e oriundo da minha pesquisa e Dissertação “Evasão 

Escolar: estudo para redução e controle no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Maranhão - Campus Timon”. Este Produto visa apresentar um instrumento de 

orientação (regulamento) para o trabalho a ser desenvolvido pelo Núcleo de Permanência e 

Êxito Discente (NUPED), órgão a ser criado como proposta desta investigação no Campus 

Timon. 

Após a leitura e análise do Caderno, solicitamos, gentilmente, que respondam a 

avaliação apresentada abaixo, pois a contribuição de todos é de grande importância para 

tornar este Produto uma ferramenta pedagógica auxiliar para a mitigação da evasão escolar 

na Instituição de ensino.   

Muito obrigada pela sua atenção e contribuição. 

Retieli Silva.  

 

EIXO CONCEITUAL 

1. O conteúdo do Caderno aborda as ideias centrais do Núcleo de Permanência e Êxito – 

NUPED. 

a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 

2. O Caderno possui informações técnicas necessárias para a compreensão de todo o  

funcionamento do NUPED, suas atribuições, objetivos, centro de interesse. 

a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 
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3. O Caderno apresenta um texto elucidativo e é possível compreender de forma 

clara quem e quando se deve recorrer ao NUPED. 

a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 

 

EIXO PEDAGÓGICO 

4. O Caderno serve como instrumento para facilitar a transposição didática por uma  

aprendizagem significativa das informações no  Núcleo de Permanência e Êxito – 

NUPED. 

a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 

5. A linguagem textual facilita a apreensão do conhecimento de forma didática para 

todos os interessados.  

a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 

EIXO COMUNICACIONAL 

Quanto a, 

Atração: 

6) O texto do Caderno é atrativo e estimula a curiosidade e a atenção do leitor.  

a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 

Compreensão: 

7. O conteúdo do Caderno é de fácil entendimento para os destinatários (professores, 

técnicos, discentes, pais, coordenadores, gestores e demais interessados).  

a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 

Envolvimento: 

8.  O destinatário visualiza o material como direcionado para ele . 
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a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 

Aceitação: 

9. O material textual do Caderno tem um  conteúdo que possibilita a aceitação do 

destinatário;  

a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 

Mudança da ação:  

10. O material do Caderno estimula a mudança de atitude do leitor.  

a) (   ) Atende 

b) (   ) Atende parcialmente 

c) (   ) Não atende 

 


