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“Se tiver que amar, ame hoje. Se 
tiver que sorrir, sorria hoje. Se tiver 
que chorar, chore hoje. Pois o 
importante é viver hoje. O ontem já 
foi e o amanhã talvez não venha.” 
(André Luiz) 

 
 
“Educação é aquilo que fica depois 
que você esquece o que a escola 
ensinou.” (Albert Einstein) 

 
 
“A verdadeira educação consiste em 
pôr a descoberto ou fazer atualizar o 
melhor de uma pessoa. Que livro 
melhor que o livro da humanidade?" 
(Mahatma Gandhi) 



 

RESUMO 

 

A elevada taxa de evasão escolar é o assunto em destaque nos debates e 
argumentações relativos às políticas públicas educacionais. O fenômeno está 
relacionado a aspectos socioeconômicos e culturais, destacando-se entre suas 
variadas causas a necessidade de trabalhar, desinteresse individual do aluno, 
dificuldade de aprendizagem, falta de conhecimento didático do corpo docente, 
envolvimento com drogas, gravidez, etc. Este trabalho tem como objetivo propor a 
elaboração de estratégias de prevenção à evasão que motive a permanência dos 
estudantes do ensino médio integrado em suas trajetórias acadêmicas no âmbito do 
Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). 
Utilizou-se as abordagens qualitativa e quantitativa, do tipo estudo de caso. 
Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre o tema a fim de se definir 
quais seriam as principais causas da evasão escolar. Em seguida, empregou-se 
como instrumento para coleta dos dados, um questionário semiestruturado que foi 
aplicado por via telefônica a uma amostra de discentes evadidos e entrevista, de 
forma presencial, aos coordenadores dos cursos inerentes a pesquisa. Ambos os 
instrumentos foram estruturados tomando por base a revisão de literatura, os 
objetivos e as questões da pesquisa definidos. Os discentes, participantes da 
pesquisa, foram escolhidos de forma não probabilística, sendo a amostra 
proveniente da UnED Maracanã. Os resultados apontaram que a ocorrência desse 
fenômeno é promovida em função da condição socioeconômica e cultural na qual o 
aluno está inserido, consolidando-se o fator “desinteresse próprio” como a causa 
mais significativa da evasão ocorrida na Unidade Maracanã. A análise dos dados 
evidencia que a revitalização do currículo vigente, implementação de um sistema de 
reforço escolar, implantação do sistema de restaurante universitário, um manual 
orientativo sobre o conteúdo de cada curso ofertado e a redução do período letivo 
para 03 anos podem contribuir efetivamente na amenização da evasão escolar no 
espaço pesquisado.  

 

Palavras-Chave: Educação; CEFET/RJ; Ensino integrado; Evasão escolar.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 
 
The high dropout rate is the issue highlighted in the debates and arguments 

relating to educational policy. The phenomenon is related to socio-economic and 
cultural aspects, among its various causes the need to work, individual student 
disinterest, learning disability, lack of faculty teaching knowledge, involvement with 
drugs, pregnancy, etc. This paper aims to propose the elaboration of strategies for 
the prevention of evasion that will motivate the permanence of students integrated 
high school in their academic trajectories within the Centro Federal de Educação 
Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). Using qualitative and 
quantitative approaches, case study type. It was initially conducted a literature search 
on the topic in order to define which are the main causes of truancy. Then, it was 
used as a tool for data collection, a semi-structured questionnaire which was applied 
via a telephone sample of students and dropouts interview, face-to-face form, 
coordinators of the courses involved in the research. Both instruments were 
structured on the basis of the literature review, the objectives and research issues 
defined. The students, research participants, were chosen in a non-probabilistic, 
being the sample from the UnED Maracana. The results showed that the occurrence 
of this phenomenon is promoted on the basis of the socio-economic and cultural 
condition in which the student is inserted, consolidating the "lack of interest" as the 
most significant cause of evasion in Maracanã Unit. The revitalization of existing 
curriculum, implementation of a school reinforcement system, implementation of 
University restaurant, a guidance manual on the content of each course offered and 
reducing the term to 03 years can contribute effectively on the easing of dropout 
school  of the search space.  

 

Keywords: Education; CEFET/RJ; Integrated education; Dropout School. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 
 
A elevada taxa de abandono escolar é, relevantemente, o assunto em 

destaque nos debates e argumentações relativos às políticas públicas educacionais. 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD-2013) 

demonstram que os maiores índices de abandono apresentam-se no ensino médio.  

Essa evasão escolar, na opinião de Queiroz (2002), não se restringe apenas 

a algumas unidades escolares, trata-se de uma questão nacional que vem ocupando 

relevante papel nas discussões e pesquisas educacionais no cenário brasileiro. 

Além disso, o relatório apresentado pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD 2013) revela que esse fenômeno aflige também o cenário 

internacional. 

Observa-se, conforme os dados do relatório PNAD-2013, que a evasão é um 

fenômeno que vem ocorrendo em grande parte das instituições brasileiras de 

ensino.  

Neri (2009), em sua pesquisa “Motivos da Evasão Escolar”, concluiu que 40% 

dos jovens de 15 a 17 anos deixam de estudar pelo simples fato de acreditarem que 

a escola é desinteressante.  

Diante do exposto, faz-se importante a continuidade de pesquisas que 

busquem compreender as causas reais da evasão escolar e, dessa forma, possam 

contribuir para o desenvolvimento de ações efetivas que consigam atenuar este 

fenômeno. 

Com esta pesquisa, busca-se analisar e entender o comportamento da 

evasão nos cursos de Ensino Médio Integrado do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), entendendo-se a evasão como 

o desvínculo definitivo do aluno de seu curso de origem, e como um objeto das 

políticas públicas e educacionais.  
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1.2 SITUAÇÃO PROBLEMA 

 

A evasão é um fenômeno comum a maior parte das instituições de ensino 

brasileiras. Segundo Sousa et al. (2011), esse fenômeno mantém-se no sistema 

educacional brasileiro ao longo dos anos.  

De acordo com o PNUD (2013), o Brasil tem a terceira maior taxa de 

abandono escolar, 24,3%, entre os 100 países com maior Índice de 

Desenvolvimento Humano, (IDH), só atrás da Bósnia Herzegovina (26,8%) e das 

ilhas de São Cristovam e Névis, no Caribe (26,5%). 

O relatório do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), em 2014, 

assegura que menos de um terço dos jovens de classes socioeconômicas 

desfavorecidas conclui o ensino médio no Brasil. 

As pesquisas sobre o tema apontam causas distintas e complexas relativas 

ao fracasso escolar, ressaltando diferentes variáveis que conduzem o aluno à 

evasão. Ferreira (2013) corrobora que os motivos promotores da evasão escolar não 

agem isoladamente, pois a ocorrência do fenômeno se verifica em virtude da 

concomitância de distintos parâmetros. 

Sousa (2011) elenca a necessidade de trabalhar; o ingresso na criminalidade; 

conflitos familiares e o ensino desqualificado como alguns fatores comuns ao 

abandono escolar. 

Nas conclusões de Aranha (2009), a superlotação nas turmas de ensino 

médio (chegando a 50 alunos por sala), conteúdos que levam ao desinteresse do 

discente e o despreparo do corpo docente para promover o desenvolvimento dos 

alunos, tornaram-se fatores de desmotivação entre os estudantes. Talvez isso 

justifique a opinião de Neri (2009) a respeito da escola não interessante ao aluno.    

Outro fator, destacado por Leon e Menezes-Filho (2002), que influencia os 

jovens estudantes do Ensino Médio na decisão de continuar ou não os estudos são 

as frequentes reprovações, induzindo-os ao desinteresse e consequentemente ao 

abandono escolar.  
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Lara (2003) complementa, afirmando a influência de outros fatores, como, por 

exemplo, a despreocupação por parte da escola em promover aos alunos e 

professores a experiência do acontecer das ideias. 

Embora não haja dados disponíveis sobre a taxa real da evasão escolar na 

instituição pesquisada, observa-se esse fenômeno na UnED Maracanã, sendo que 

um dos maiores desafios enfrentado pelo grupo gestor do CEFET/RJ é manter os 

alunos em sala de aula. 

Portanto, através desta pesquisa, buscar-se-á, no sentido de encontrar 

respostas ao problema da evasão e propor ações adequadas à sua prevenção, 

aclarar, analisar, compreender e ranquear os fatores mais predominantes atinentes 

à evasão na supracitada IES.  

 

1.3 OBJETIVO DO ESTUDO  

 
 

1.3.1 Objetivo geral 
 
 
 
O trabalho terá como objetivo geral identificar os fatores da evasão escolar e 

propor estratégias de prevenção que motivem a permanência dos estudantes dos 

cursos de ensino médio integrado no âmbito do CEFET/RJ.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 
 

Os objetivos específicos focarão a análise e classificação dos principais 

fatores predominantes da evasão escolar, dando-se ênfase aos cursos de 

Eletrônica, Edificações, Informática e Mecânica, observando-se os seguintes 

aspectos: 

 Avaliar as taxas de evasão escolar no ensino médio / técnico dos 
cursos supracitados no período de 2013 a 2015, enumerando os 
fatores apontados como predominantes da evasão;  
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 Analisar uma amostra do conjunto de evadidos a fim de definir um 
perfil, determinando as dificuldades encontradas para com a 
manutenção dos estudos; 

 Definir ações e políticas que atuem no sentido de minimizar os 
fatores predominantes da evasão escolar na instituição. 

 
1.4 QUESTÕES DA PESQUISA 

 
 
 
Este trabalho buscará responder as seguintes questões: 
 
  

 Quais os fatores predominantes da evasão escolar dos supracitados 
cursos de ensino médio integrado no âmbito do CEFET/RJ? 

 De que forma a família, aluno e escola podem ser responsabilizados 
pelo fracasso escolar? 

 Até que ponto O perfil socioeconômico e cultural dos alunos é um 
fator determinante para o fracasso escolar? 

 Quais são as políticas de prevenção ao abandono aplicáveis ao 

contexto encontrado no CEFET/RJ. 

 
 
 

1.5 JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 
 
 

Os dados do Censo Escolar (Brasil, 2014), disponibilizados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), demonstram que mais de 

1,3 milhão de crianças e adolescentes em todo o Brasil deixaram as salas de aula 

durante o ano letivo de 2013.  

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD 2014) revela 

que um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil abandona a 

escola antes de completar a última série.   
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Batista e Oliveira (2009) explicam que evasão escolar é composta por 

diversificados parâmetros que atuam mutuamente no interior dessa problemática.  

Os autores destacam que a decisão tomada pela pessoa em abandonar a 

escola é influenciada por dimensões de ordem socioeconômicas, culturais, 

educacionais, históricas e sociais entre outras. 

Neste contexto, Adeleke e Ogunkola (2013) enfatizam que o abando escolar 

traz limitações severas frente às perspectivas de futuro, sendo causador do 

aprofundamento e ininterrupção do ciclo de pobreza.  

Dessa forma, percebe-se que o fenômeno permanece atual, visto ser um 

assunto complexo e polêmico. Em função dessa realidade, o abandono escolar 

tornou-se um fenômeno analisado e discutido por diversos pesquisadores que 

buscam contribuir para solução dessa problemática. 

Assim, essa pesquisa buscará uma contribuição científica que venha 

incrementar a formulação, implantação e execução de novas metodologias de 

gestão que cooperem de forma positiva no combate à evasão escolar no âmbito do 

CEFET/RJ.  

Embora seja uma pesquisa alimentada restritamente pela base de dados 

inerente aos discentes evadidos do CEFET/RJ, o modelo de estratégias implantadas 

poderá vir a ser utilizado por outras instituições de ensino que se depararem com 

problemas da mesma natureza. 

A complexidade deste tema despertou o desenvolvimento dessa pesquisa, 

pois o aumento da evasão escolar no ensino médio/técnico aponta uma desarmonia 

entre o objetivo educacional e a real conjuntura.  

Espera-se que o trabalho aflore interesses a todos aqueles que direta ou 

indiretamente se veem envolvidos com o problema, e que o mesmo possa servir de 

base para outros pesquisadores na estruturação de futuras pesquisas que busquem 

conteúdos relativos ao abandono escolar.  
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1.6 DELIMITAÇÃO DA PESQUISA 
 
 
Este trabalho estará debruçado em todo e qualquer processo que promova 

alterações das taxas de evasão escolar no ensino médio integrado no âmbito do 

Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ). 

 A pesquisa estará estrategicamente delimitada no âmbito da Unidade de 

Ensino Descentralizada Maracanã (UnED Maracanã) e se fundamentará na análise 

dos dados relativos ao período compreendido entre os anos de 2013 a 2015, 

limitando-se à análise dos cursos técnicos de Mecânica, Eletrônica, Informática e 

Edificações. 

Faz-se necessário destacar que a escolha do supracitado período deve-se ao 

propósito da análise da nova modalidade de ensino empregada a partir de 2013, 

onde passou a vigorar oficialmente a modalidade de Ensino Médio Integrado1.  

Embora os ingressantes do antigo modelo “concomitante”2 não fizessem jus à 

grade curricular da nova modalidade, foram mantidas todas as prerrogativas legais 

no sentido que esses discentes pudessem completar seus estudos sem qualquer 

forma de prejuízo.  

Portanto, esta pesquisa também buscará averiguar se os resquícios da antiga 

modalidade tiveram interferência, significantes, no índice das taxas de evasão da 

instituição no período ora estipulado. 

Dessa forma, procurar-se-á, também, verificar se a modalidade de ensino 

pode influenciar na taxa de abandono.   

 
 

1.7 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

Este trabalho será estruturado em cinco capítulos.  

                                            
1 Ensino Integrado – ministrado no mesmo estabelecimento de ensino, contando com matrícula única 
para cada aluno. (Resolução CNE/CEB nº 3/98). 
2 Ensino Concomitante - concomitante, no mesmo estabelecimento de ensino ou em instituições de 
ensino distintas, aproveitando as oportunidades educacionais disponíveis, ou mediante convênio de 
intercomplementaridade. (Resolução CNE/CEB nº 3/98). 
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 No primeiro capítulo serão elencados a contextualização do tema, a situação 

problema, os objetivos geral e específico, a pergunta da pesquisa, a justificativa e 

relevância, a delimitação da pesquisa e sua estrutura. 

No segundo capítulo será enfatizada uma abordagem conceitual sobre o 

fracasso escolar, fundamentada em um referencial teórico, onde pesquisadores 

analisam o fenômeno. Serão estudadas duas diferentes abordagens: uma, que 

busca explicar o fenômeno analisando os fatores externos ao ambiente escolar, e a 

outra, a partir de fatores internos. 

 Para melhor compreensão do tema, devido sua complexidade, far-se-á 

análise de livros, artigos e dissertações. Através da Plataforma CAPES, buscar-se-á 

artigos pertinentes ao tema, priorizando-se as Bases de dados SciELO e Scopus.   

No terceiro capítulo será apresentada a metodologia. A estruturação e 

condução do estudo de caso serão alicerçadas na utilização de ferramentas 

quantitativa e qualitativa. Neste capítulo será estabelecido o tamanho da amostra; 

Serão definidas as técnicas de levantamento de dados e será formulado o 

questionário semiestruturado. A análise estatística será fundamental para mensurar 

o quadro em que se encontra a evasão escolar, em suas variadas formas, no âmbito 

da instituição. Os dados advirão do Sistema de Informações para o Ensino (SIE). 

No quarto capítulo serão analisados, interpretados e apresentados os 

resultados sobre o quantitativo de alunos evadidos no Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), exclusivamente nas 

dependências de sua UnED Maracanã. Para a obtenção de dados mais fidedignos à 

realidade, aplicar-se-á, através de entrevista telefônica, questionário semiestruturado 

a uma amostra de discentes evadidos no período predefinido e serão discutidas 

propostas de melhoria no que concerne a motivação do aluno pelo aprendizado. 

No quinto capítulo serão denotadas as conclusões desta pesquisa, expondo-

se, através da análise geral dos resultados obtidos, o fator predominante inerente à 

evasão e se alvitrarão futuros trabalhos sobre o tema.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

A Constituição Federal de 1988 traz à luz em seu Art. 205 que:  

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, p. 76) 

 Neste sentido, a educação encontra-se em sintonia com o exercício do direito 

constitucional, garantindo a qualquer cidadão expectativa de aquisição intelectual 

em proveito de si próprio e da nação. 

Em complemento a Carta Magna, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) enfatiza através de seu Art. 2º:  

A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 
desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1996, p.09). 

 Assim, faz-se notória a imensa tarefa que cabe à sociedade e ao Estado na 

formação dos educandos, buscando, através da educação, a inserção social da 

pessoa. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) descreve, em seu Art. 53, que: 

“a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno 

desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e 

qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1999, p. 20). Verifica-se, portanto, uma 

ratificação aos direitos já consolidados, tanto pela Constituição Federal, como pela 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O objetivo é garantir que família, escola e o 

poder público atendam, de forma consolidada, os pressupostos impostos pela 

legislação.  

 Portanto, infere-se do contexto que a todos compete o dever de orientar a 

criança e/ou adolescente em seu percurso socioeducacional, cabendo a todos, não 

isoladamente, a responsabilidade pelo sucesso, assim como pelo fracasso escolar 

do educando.   
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O fracasso escolar é compreendido sob diversos conceitos, dentre outros se 

podem destacar a evasão escolar e a repetência. Segundo Souza (2011), trata-se 

de um assunto antigo, porém cada vez mais atual, preenchendo lacunas relevantes 

na política educacional pública brasileira. 

Autores como Neri (2009), Aranha (2009), Souza (2011), Ferreira (2013), 

Jiménez Asenjo e Gaete Astica (2013), apontam em suas pesquisas uma 

diversidade de causas que levam o educando ao fracasso escolar, sobre tudo a 

dificuldade de aprendizagem, falta de conhecimento didático do corpo docente, 

desinteresse individual, envolvimento com drogas, gravidez, necessidade de 

trabalhar, etc. Assim, conclui-se que o fracasso escolar é oriundo de fatores 

culturais, sociais e políticos aos quais o indivíduo possa estar inserido. 

 
2.1 LDB UM NOVO CONCEITO EM EDUCAÇÃO 

 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Brasil, 1996) foi 

promulgada em 1961 (LDB 4024/61), porém, após a Constituição de 1988 (C F 

1988), viu-se a necessidade de se ajustar a legislação aos novos parâmetros 

educacionais brasileiro, sendo reformulada em 1996 (LDB 9394/96), vindo a 

regulamentar todos os níveis educacionais, assim como todas as modalidades de 

ensino. 

A nova (LDB 9394/96) reitera o direito à educação, garantido pela 

Constituição Federal de 1988, estabelecendo os princípios da educação e os 

deveres do Estado em relação à educação escolar pública, definindo as 

responsabilidades, em regime de colaboração entre a União, os Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal. 

A partir da vigência da (LDB 9394/96) a educação básica, principalmente o 

ensino médio, passa por reformas. Um dos objetivos da LDB era solucionar o 

problema da exclusão dos jovens no ensino médio, porém, a mesma não os 

concedeu garantia de permanência no respectivo ensino.  

A LDB vem fixar um novo significado aos preceitos constitucionais e incluir o 
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ensino médio como etapa final da educação básica no Brasil. Assim, o conceito de 

educação básica para todos passou a englobar a educação infantil e o ensino 

médio, alterando a organização do sistema escolar, bem como a sua denominação. 

O atendimento, de 0 a 3 anos (creches) e de 4 a 6 anos (pré-escola), passou 

a ser denominado Educação Infantil. Os antigos 1º e 2º graus passaram à 

denominação Ensino Fundamental e Ensino Médio, respectivamente. A LDB reduz a 

dois os níveis de educação escolar: o da educação básica (composta por educação 

infantil, ensino fundamental e médio), e a educação superior. O ensino profissional 

passa a ser uma modalidade de ensino concomitante ao ensino médio, ou 

subsequente a este, sendo admitida nos próprios estabelecimentos de ensino médio 

ou em cooperação com instituições especializadas em educação profissional.  

Outro ponto importante fixado pela (LDB 9394/96) está em seu art. 12, que, 

em consonância ao disposto nos artigos 205 e 227 da (CF, 1988), e ao art. 56 do 

(ECA), busca estabelecer ações que fortaleçam a escola com recursos legais para 

garantir a permanência dos alunos em sala de aula e, dessa forma, prevenir a 

ocorrência da evasão escolar. O art. 12 frisa que verificado o esgotamento dos 

recursos que a escola e o sistema de ensino dispõem, o Conselho Tutelar do 

Município (CTM), assim como o Ministério Público (MP), deverão ser acionados, 

para que tomem as medidas legais cabíveis no sentido de prover a criança e o 

adolescente o direito à educação. 

Ferreira (2013) corrobora quanto à manutenção e assistencialismo da criança 

e do adolescente no âmbito educacional: 

Assim, por força da Constituição e do ECA, são parceiros necessários 
quando o tema é educação: Família, Escola, Conselho Tutelar, Conselho da 
Educação, Conselho da Criança e do Adolescente, Diretoria de Ensino, 
Secretarias de Educação, Assistência social e Saúde, Universidades, 
Policia Militar e Civil, Ministério Público e Judiciário.[...] verifica-se que, entre 
os vários problemas que afligem a educação, a evasão escolar e a 
reiteração de faltas injustificadas, apresentam-se como um grande desafio 
àqueles que estão envolvidos com o referido direito. É uma questão 
relevante, a ponto do Estatuto da Criança e do Adolescente estabelecer a 
necessidade ser partilhado tal problema, para evitar a sua ocorrência, 
deixando de ser um problema exclusivo e interno da instituição de ensino.  
Quando tais situações se verificam, constata-se que o direito à educação 
não está sendo devidamente respeitado, justificando a necessidade de 
intervenção dos órgãos responsáveis, conforme apontados na Constituição 
e no Estatuto da Criança e do Adolescente. (FERREIRA 2013, p. 02)  
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Observa-se, através da legislação educacional vigente, a preocupação com a 

manutenção da criança e do adolescente em sala de aula. Tais medidas têm caráter 

preventivo no combate à evasão na educação básica. 

 

2.2 EVASÃO ESCOLAR 

 
 

Neste tópico será abordada uma reflexão sobre a ocorrência da evasão 

escolar, suas particularidades e seus fatores mais predominantes. Bastos (2014) 

ressalta que para uma melhor compreensão desse fenômeno, faz-se necessário 

analisar os conceitos de repetência, fracasso e abandono escolar. Portanto, esta 

pesquisa contemplará uma análise mais aprofundada do ambiente escolar e 

socioeconômico em que se encontra inserido o aluno. Com isso, busca-se identificar 

os motivos que levam os discentes a deixarem o ensino médio técnico, para que 

posteriormente seja possível avaliar o caso do CEFET/RJ. 

A evasão é, certamente, um dos problemas que aflige as instituições de 
ensino em geral. A busca de suas causas tem sido objeto de trabalhos e 
pesquisas educacionais. Sobre o tema, cabe ressaltar que se trata de 
problema internacional e afeta o resultado dos sistemas educacionais. As 
perdas de estudantes que iniciam e não terminam seus cursos são 
desperdícios sociais, acadêmicos e econômicos (SANTOS 2011, p.05). 

Verifica-se que o fenômeno da evasão traz severas implicações, gerando 

para o aluno evasor um processo de exclusão social, além de danos econômicos, 

não só para as instituições de ensino, mas para toda sociedade.  

Alguns autores entendem que a evasão é um problema complexo e 

multidimensional, havendo-se a necessidade de mais investigações sobre esse 

fenômeno (AZEVEDO 2006; SCREMIN, 2008; DORE E LÜSCHER 2011; 

FERREIRA, 2013). Portanto, torna-se fundamental a identificação, analise e 

compreensão dos fatores que influenciam os discentes no processo de abandono 

escolar, para que, dessa forma, possa-se contribuir na propositura de ações que 

venham reduzir esse fenômeno no espaço pesquisado.  
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Vargas (2007) constatou em seus estudos que alguns autores apresentam 

uma definição para o conceito de evasão. A autora elencou (Quadro 01) a variação 

da amplitude em face dos critérios escolhidos para classificar os processos de saída 

dos educandos dos ambientes acadêmicos.  

 

Autores Definição 
Amplitude do 
conceito 

Utiyama e Borba 
(2003) 

Evasão é entendida como a saída 
definitiva do aluno de seu curso de 
origem, sem concluí-lo. 

Ampla. Não foi estabelecido 
nenhum critério de tempo no 
curso para a saída do aluno. 

Maia e Meireles 
(2005) 

Evasão consiste em alunos que não 
completam cursos ou programas de 
estudo, podendo ser considerada 
como evasão aqueles alunos que se 
matriculam e desistem antes mesmo 
de iniciar o curso. 

Especifica que mesmo os 
alunos que nunca 
começaram o curso devem 
ser considerados no cálculo 
das taxas de evasão 

Abbad, Carvalho e 
Zerbini (2005) 

Evasão refere-se à desistência 
definitiva do aluno em qualquer etapa 
do curso. 

Não deixa claro se evasão se 
aplicaria apenas aos alunos 
que chegaram a iniciar o 
curso ou se abrangeria 
também àqueles que apenas 
se matricularam e nunca 
iniciaram o curso. 
 

Quadro 01 - Definição de evasão e amplitude do conceito 
Fonte: Vargas (2007)  

 

Sendo assim, nesta pesquisa serão consideradas todas as definições, 

relativas à evasão escolar, verificadas por Vargas (2007). Quanto à amplitude, será 

aplicado o conceito de Utiyama e Borba (2003), ou seja, amplitude ampla. Vale 

destacar que alguns parâmetros como transferência de instituição, mudança de 

curso ou movimento escolar (BRASIL, 2010) e exclusão face ao regulamento 

institucional (expulsão ou jubilamento), também farão parte do conceito de abandono 

escolar nesta pesquisa. “Tratar da evasão é tratar do fracasso escolar; o que 

pressupõe um sujeito que não logrou êxito em sua trajetória na escola” (MACHADO, 

2009, p. 36). Esse argumento vai ao encontro das palavras de Bastos (2014). 

De acordo com Patto (2000), o fracasso escolar decorre das dimensões 

políticas, históricas, socioeconômicas, ideológicas e institucionais.  
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Apesar da extensão da escola às massas populares desfavorecidas, essa 
escola não sofreu mudanças significativas em suas atribuições na 
reprodução das desigualdades sociais. No passado, a exclusão atingia os 
que não ingressavam na escola; hoje, atinge os que nela chegam, 
operando, portanto, de forma menos transparente. Vejam-se os altos 
índices de evasão nos primeiros anos do ensino. A extensão de 
oportunidades escolares e a transformação do sistema formal do ensino não 
produziram, de fato, consequências mais significativas na situação de 
classe da grande maioria de habitantes (PATTO, 2000, p. 149). 

Percebe-se que o fracasso escolar perdura historicamente no âmbito da rede 

de ensino brasileira, resistindo às tentativas de ação que são implementadas 

focando seu combate (SOUZA, 2011). As pesquisas sobre o tema conceituam 

diferentes aspectos na tentativa de esclarecer os fatores inerentes as suas 

diversificadas causas.  

Ferreira (2013, p. 04) elenca as possíveis causas que induzem à evasão e as 

ordena segundo os atores responsáveis: 

 Escola: não atrativa, autoritária, professores despreparados, 
insuficiente, ausência de motivação, etc. 

 Aluno: desinteressado, indisciplinado, com problema de saúde, 
gravidez, etc. 

 Pais/Responsáveis: não cumprimento do pátrio poder, desinteresse 
em relação ao destino dos filhos, etc. 

 Social: trabalho com incompatibilidade de horário para os estudos, 
agressão entre os alunos, distância entre residência e escola, etc.  

 

Conceição e Zamora (2015), em uma pesquisa com alunos do ensino 

médio/técnico em uma escola da rede federal, encontraram, como Ferreira (2013), 

diversificados fatores como motivadores da evasão. Entretanto, o parâmetro que 

mais predominou foi à distância entre residência e escola. Segundo as autoras, os 

alunos argumentam que passam longas horas na condução, gerando cansaço e 

contribuindo para a dificuldade na aprendizagem. 

Bittencourt e Mercado (2014) expõem que a evasão está intrínseca às causas 

externas e internas ao ambiente escolar, argumentando que:  
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Muitos trabalhos fazem referência às causas internas, outros às causas 
externas. Procuramos trabalhar as duas causas, sendo que a primeira 
tratamos como endógenas, que estão diretamente ligadas ao aluno quando 
está na instituição de ensino, como: atitude comportamental, motivos 
institucionais e requisito didático-pedagógico do curso, a segunda como 
exógenas diretamente ligadas ao aluno antes de entrar na universidade, 
como: fatores sóciopolítico-econômicos, vocação pessoal, características 
individuais e conjecturais (BITTENCOURT e MERCADO, 2014, p. 467) 

Jiménez Asenjo e Gaete Astica (2013) salientam que para se obter um 

conhecimento profundo sobre a evasão é preciso analisar alguns aspectos 

relevantes ligados a família, a gestão institucional e as condições sociais e 

econômicas.    

Mattos et al. (2013) realizaram um estudo sobre evasão na modalidade de 

ensino técnico a distância e verificaram que o alcance do êxito está condicionado a 

dedicação do aluno. Os autores reforçam que o baixo rendimento e a baixa 

frequência são os primeiros indícios para uma possível evasão, cabendo ao tutor, a 

qualquer tempo, acionar a equipe pedagógica para elaborar um plano de resgate 

deste aluno. Além disso, a quantidade de materiais para estudo disponibilizados 

semanalmente, pode ocasionar, desânimo, descontrole da situação e levar o aluno 

ao desinteresse.  

Barros et al. (2008) alertam sobre a predominância do desinteresse por parte 

do aluno:  

Se existe um desinteresse dos jovens pela escola, é importante saber por 
que. Uma possibilidade é que estejamos assistindo a um desinteresse geral 
da juventude em se educar, que pode resultar da percepção desse grupo de 
que a escola não representa uma verdadeira oportunidade, seja devido à 
baixa qualidade dos serviços oferecidos ou à inadequação às necessidades 
dos alunos. Se a escola não oferece o que a juventude busca, seria 
razoável esperar certa perda de interesse por ela (BARROS, et al. 2008, p. 
155). 

A pesquisa de Neri (2009) confirma a premissa de Barros et al. (2008), 

concluindo que o fracasso escolar está diretamente atribuído ao educando, 

revelando o “desinteresse do aluno” como o fator mais evidente.  

Entretanto, Azevedo (2006) destaca que as causas e consequências do 

fracasso escolar não estão somente ligadas ao aluno. O autor elenca distintos 

fatores, incluindo-se a escola onde professores têm contribuído para o agravamento   
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do problema, mediante uma prática didática ultrapassada.  

Nunes (2011) ratifica o diálogo de Azevedo (2006), considerando que a 

metodologia do ensino empregada ainda atende às normas do século XIX. O autor 

ainda destaca a participação da família como peça fundamental na educação do 

aluno e salienta que outros motivos estão envolvidos na questão do abandono 

escolar, relevando, entre eles, a distribuição desigual de renda.  

O estudo recente desenvolvido na Romênia por Ioana et al. (2015) apontou 

um elevado índice de abandono no ensino secundário, tendo como parâmetro 

determinante a desigualdade social. Este estudo alinha-se ao trabalho de Nunes 

(2011), demonstrando que a pobreza encontra-se notória entre os fatores inerentes 

ao fracasso escolar.  

Araújo e Santos (2012) abordaram três perspectivas na análise da evasão, a 

do aluno (fatores referentes a características individuais); a da escola (fatores 

internos ao ambiente acadêmico); e a da Sociedade (fatores externos). Como 

resultado, identificaram a “escola não atrativa” como fator predominante da evasão 

em uma escola de ensino profissional técnico:  

A questão da escola não-atrativa em que por diversos fatores internos não 
favorecem um ambiente de acolhimento e principalmente de aprendizagem 
aos alunos corresponde como fator de exclusão dos alunos. A escola com 
currículos desatualizados, que não apresenta o perfil do curso e sua 
importância para o mercado, falta de apresentação da demanda em 
empregabilidade na área do aluno, a falta de ações pedagógicas em 
disciplinas com altas taxas de retenção, a falta de apresentação coerente 
dos critérios e do sistema de avaliação do desempenho do aluno, a falta de 
formação didático pedagógica dos professores, professores desmotivados, 
poucas visitas técnicas, poucas ou nenhuma aula prática, pouca divulgação 
de vagas de estágio, a falta de parcerias e convênios com empresas para o 
estímulo da aprendizagem contextualizada, a falta de estágios e empregos 
aos alunos, a falta de adequação de plano de carreira do professor, a falta 
de estrutura na escola, a falta de laboratórios, de equipamentos de 
informática, de recursos humanos para apoio aos alunos, como psicólogos, 
assistentes sociais, orientadores educacionais, além de apoio e reforço para 
os alunos com dificuldades (ARAÚJO e SANTOS 2012, p. 14).  

As autoras alertam que junto aos fatores internos, interagem, em 

concomitância, os fatores externos, afetando negativamente a formação do aluno e 

a permanência do mesmo no ambiente acadêmico.  



31 
 

Quanto a não atratividade da escola, vivencia-se um sistema educacional 

desmotivador, regulado ainda por uma política de avaliação quantitativa. Mendes 

(2013) sustenta que dos variados fatores inerentes à evasão, grande parte está 

associada a “motivação” do aluno. Conforme o autor, através do planejamento e 

estruturação de métodos pedagógicos é que se consegue inserir o aluno no universo 

escolar.  

Torna-se cada vez mais necessário enxergar os alunos como sujeitos 
históricos, sociais e culturais que tecem cotidianamente inúmeras relações 
interpessoais, com o saber, com a instituição numa cultura própria e que se 
movimentam ora em experiências de sucesso, ora de insucesso, que 
apresentam dificuldades, mas também inúmeras capacidades, enfim, é 
necessário reconhecê-los num processo educativo de múltiplas dimensões 
(NERY, 2009, p. 83-84). 

De acordo com Dore e Lüscher (2011), tamanha é a dificuldade de 

identificação dos fatores que causam a evasão, pois analogamente a esse 

fenômeno ocorrem outros processos atrelados ao desempenho escolar. A evasão 

pode estar relacionada tanto a fatores inerentes ao aluno e sua família, quanto à 

instituição escolar e ao ambiente social em que está inserido.  

A análise das pesquisas dos autores referenciados revela uma variedade de 

determinantes da evasão escolar e, através dessa análise, percebe-se que escola, 

família, comunidade, sociedade em geral e Poder Público são, conjuntamente, 

encarregados pela formação educacional da criança e do adolescente, visto que a 

evasão escolar direciona o aluno ao processo de exclusão social.  

 

2.3 ENSINO PROFISSIONAL E O ABANDONO ESCOLAR  

 
 

Diante de uma sociedade capitalista onde habilidades técnicas é fator 

preponderante para a absorção do indivíduo em um mundo do trabalho exigente e 

excludente, percebe-se que a evasão escolar ainda persiste na modalidade de 

ensino técnico profissionalizante. Araújo e Santos (2012) destacam a procura 

expressiva por uma formação profissional, diante a busca de jovens e adultos por 

uma rápida colocação em um mercado de trabalho cada vez mais seletivo, como 
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também por uma remuneração melhor.  Entretanto, as autoras enfatizam sobre o 

quão difícil é a permanência do alunado nessa modalidade de ensino. 

Mendonça (2014) realça que é através do ensino médio profissionalizante que 

os jovens passam a adquirir qualificação profissional, sendo esta um parâmetro 

contributivo para o ingresso no mercado de trabalho. 

O mundo do trabalho sofreu mudanças drásticas nos últimos 30 anos, 

redefinindo as demandas de competências voltadas para as novas gerações que 

ingressam nesse mercado.  Até os anos 1980, jovens sem ensino médio ainda 

conseguiam encontrar um emprego com um salário atrativo. Hoje esses empregos 

são escassos e, na maioria das vezes, oferecem salários desmotivadores 

(LEGTERS e BALFANZ, 2010). 

Kalleberg (2011), reforçando a sustentação apresentada por Legters e 

Balfanz (2010), adverte sobre as mudanças relativas à mão de obra nos últimos 40 

anos. O autor alerta que atualmente o aluno evasor não tem a mesma oportunidade 

de conquistar um emprego que os alunos que evadiram da escola na década de 

1970 ou 1980, pois a falta de qualificação dificulta o acesso ao mercado de trabalho, 

acarretando uma multiplicidade de desvantagens.  

Conforme os dados do Sistema de Indicadores de Percepção Social, (SIPS), 

do IPEA (Brasil 2011), no Brasil 45% dos desempregados estavam à procura de 

trabalho há mais de seis meses, e 25% há mais de um ano. Essa demora na 

reinserção no mercado dava-se por conta da ausência de qualificação profissional. 

Vale ressaltar que esses são os últimos dados disponíveis no SIPS. 

O pesquisador do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getulio Vargas 

(FGV), Marcelo Neri, divulgou em 2010 o resultado de uma pesquisa baseada nos 

dados da (Pnad) e da Pesquisa Mensal de Emprego (PME), cujos dados revelam 

que a chance de arrumar emprego para jovens que cursam alguma modalidade de 

educação profissional é 48% maior. A possibilidade de carteira assinada também 

cresce 38%. (NERI, 2010). 

As conclusões de Neri (2010) confirmam-se no estudo de Song et al. (2013). 

Os autores identificaram que os alunos evasores da educação profissional, e, 
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portanto sem qualificação, têm maior dificuldade para ingressar no mercado 

trabalhista, preenchendo apenas cargos que não exijam mão de obra qualificada.  

Mattos, Neto e Bernardino (2013) ressaltam que uma das possíveis causas da 

evasão no ensino médio profissionalizante deve-se ao desconhecimento, por parte 

do aluno, da valorização/desvalorização que é dada pelo mercado de trabalho para 

os egressos dessa modalidade de ensino. 

Os autores alertam que uma das fases mais difíceis enfrentadas pelos jovens 

é quando da escolha do curso profissionalizante, pois:  

[...] a busca pela informação do papel de uma profissão na sociedade 
deverá preceder a sua escolha, pois decisões errôneas podem se tornar um 
fracasso e ajudar no aumento do índice de evasão e abandono nos cursos 
(MATTOS, NETO e BERNARDINO, 2013, p. 36). 

Severino e Dias (2013) defendem que embora os alunos do ensino 

profissional busquem, através da conclusão do curso, o ingresso no mercado do 

trabalho, ainda é expressiva a quantidade de abandono nessa modalidade de 

ensino. Portanto, faz-se imprescindível orientá-los, no sentido de fazê-los perceber, 

que por meio da qualificação profissional ampliam-se as chances de 

empregabilidade.  

Faz-se importante destacar as ações governamentais relativas à expansão da 

Rede Federal de Ensino ocorrida a partir do início do século XXI. Tal advento teve 

como objetivo a oferta de Educação Profissional e Tecnológica em todos os níveis e 

modalidades de ensino e proporcionar a integração e a verticalização da educação 

profissional (LÜSCHER e DORE, 2011). 

O projeto foca-se na ampliação do acesso à educação e da permanência e 

aprendizagem de milhões de jovens e adultos da classe trabalhadora. Segundo 

Rummert et al. (2013), esse projeto é complementado, por um grupo de programas 

de financiamento educacional, que vem de forma significativa influenciando na 

ampliação de vagas e na expansão de vias formativas no ensino médio, técnico e 

superior.  
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 As autoras destacam, dentre os programas de financiamento, o Fundo de 

Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES) de 1999 e o Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) criado em 2004 – cujas finalidades são à 

concessão de crédito estudantil para ingresso em instituições privadas de ensino 

superior. Em 2011, o governo lançou o Programa Nacional de Acesso ao Ensino 

Técnico e Emprego (Pronatec), buscando a expansão, interiorização e 

democratização da oferta de cursos técnicos e profissionais de nível médio 

(Rummert et al., 2013).  

O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais de formação 

profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de 

transferência de renda. O programa conta com a participação de instituições de 

reconhecida excelência e qualidade em programas de ensino tais como, Institutos 

Federais, escolas técnicas estaduais e entidades integrantes do sistema S (SENAI, 

SESI, SENAC, SENAT, SENAR, etc.), além de instituições particulares de ensino. 

Os cursos são ofertados gratuitamente a trabalhadores, estudantes e pessoas em 

vulnerabilidade social (Brasil/MEC/SECAD, 2014). 

Nos quatro primeiros anos, o Pronatec ofereceu quase oito milhões de vagas 

para cursos gratuitos. Em 2015, o programa lançou a sua etapa 2.0, que espera 

ampliar o número de oportunidades educacionais para doze milhões. 

Entretanto, das 7,4 milhões de matrículas criadas pelo Pronatec, cerca de 950 

mil foram abandonadas entre o período de 2011 até junho de 2015. O número é do 

próprio MEC (2015).  

Em 2014, de acordo com a divulgação da British Broadcasting Corporation 

(BBC), há faculdades privadas, provedoras de cursos técnicos do Pronatec, que 

enfrentam taxas de evasão que podem chegar a 50% ou 60%. (BBC, 2014). 

Aléssio Trindade de Barros, secretário da Setec (Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica) do MEC, afirma que grande parte dos alunos são jovens 

e adultos que estão procurando emprego, e dentro da escola passam a ter contatos 

empresariais, acabam conseguindo emprego e às vezes precisam parar o curso 

(BBC, 2014). Portanto, esse argumento vem confluir com a pesquisa de Neri (2009).  
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Priscila Sperling, coordenadora do Pronatec da Anhanguera Educacional, 

argumenta que se acreditava que pela total gratuidade do curso, esperava-se um 

empenho maior dos alunos. Entretanto, segundo ela, é o contrário, há candidatos 

quem efetuam a inscrição sem o pleno conhecimento do curso escolhido. Além 

disso, a coordenadora argumenta que uma grande parte de candidatos não tem 

consciência que deverão dispor de tempo e esforço para lograrem êxito nos cursos 

(BBC, 2014).  

Na Faculdade Sumaré, chegaram a ser matriculados em cursos de Técnico 

em Informática e Programação de Jogos Digitais quase 7.500 alunos desde o final 

do ano passado. Mas, desses, apenas 3 mil continuam frequentando as aulas. "O 

problema da evasão é um dos nossos maiores desafios: hoje, nossa taxa é de 

quase 60% e estamos implementando uma série de medidas para tentar reduzir 

isso", disse Júlio Araújo, que coordena os cursos do programa na Faculdade 

Sumaré (BBC, 2014).  

 .  

Conforme a BBC, a maioria dos provedores do Pronatec relatou que as 

desistências podem estar ligadas a pouca informação que alguns alunos têm sobre 

os cursos na hora de se fazer a inscrição. Assim, verifica-se que para amenizar esse 

percentual expressivo de evasão, faz-se necessário o aprimoramento das regras e 

orientações de acesso e frequência nos cursos do Pronatec. Conforme já alertado 

na pesquisa de Mattos, Neto e Bernardino (2013), torna-se fundamental a orientação 

na escolha de uma profissão. Os autores advertem sobre a escolha inadequada do 

curso, dado que escolhas erradas propiciam o fracasso escolar e consequentemente 

elevam o índice de evasão. 

 

2.4 DADOS NACIONAIS DA EVASÃO ESCOLAR  

 
 
A evasão escolar tornou-se crônica no cenário nacional, sendo encarada, de 

forma passiva por algumas instituições de ensino. Algumas escolas chegam a 

preencher um maior número inicial de matrícula já considerando um elevado 

percentual de abandono no decorrer do ano letivo (DIGIÁCOMO, 2011).   
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Conforme salienta o autor (p. 01), usa-se como prática “alardear um número 

expressivo de matrículas a cada início de ano letivo, em alguns casos chegando 

próximo aos 100% (cem por cento) do total de crianças e adolescentes em idade 

escolar”. Tal manobra se dá por conta, como já esperado, do elevado número de 

alunos que, devido ao baixo desempenho, não conseguirá obter sucesso naquele 

período letivo. Para o autor, a distorção idade-série coloca o aluno em uma posição 

desfavorável em relação os demais, contribuindo no processo de abandono escolar.  

Os dados do Censo Escolar (2014) revelaram que somando todas as etapas 

do ensino básico (anos iniciais, finais e ensino médio), mais de 1,3 milhão de 

crianças e adolescentes em todo o Brasil deixaram as salas de aula durante o ano 

letivo de 2013. 

As estatísticas demonstram que, o estado que tem a maior taxa de abandono 

no ensino médio é o Amapá, com 16%. O abandono é preocupante principalmente 

nos últimos anos da educação básica, é neste momento que o aluno começa a se 

dividir entre estudos e trabalho. Watakabe (2015), em sua pesquisa em cursos 

técnicos no Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí, concluiu que o ingresso 

no mundo do trabalho faz com que os educandos tenham menos tempo para se 

dedicarem ao conteúdo escolar, o que colabora com o aumento da evasão.  

Tabela 01 - Rendimento da educação (2012) 

Fonte: PNUD/ONU 2013  

País ranking IDH População 
alfabetizada 

População com pelo menos 
ensino médio completo 

Taxa de evasão  

Noruega 1º 0,955 100% 95,2% 0,5% 

Austrália 2º 0,938 100% 92,2% Não informada 

EEUU 3º 0,937 100% 94,5% 6,9% 

Holanda 4º 0,921 100% 88,9% Não informada 

Alemanha 5º 0,920 100% 96,5% 4,4% 

Chile 40º 0,819 98,6% 74% 2,6% 

Argentina 45º 0,811 97,8% 56% 6,2% 

Uruguai 51º 0,792 98,1% 49,8% 4,8% 

México 61º 0,775 93,1% 53,9% 6% 

Brasil 85º 0,730 90,3% 49,5% 24,3% 
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Em 2012, a taxa de abandono escolar (Tabela 01) atingiu 24,3%. E o índice 

se torna ainda mais preocupante se comparado com países vizinhos, como Chile 

(2,6% de evasão), Argentina (6,2%) e Uruguai (4,8%). Entre 1,6 milhão de alunos do 

ensino básico que abandonaram a escola no ano passado, mais de 1,5 milhão 

cursava a rede pública, tanto no nível fundamental (762 mil) quanto no médio (760 

mil). 

A reprovação também é expressiva nos anos do Ensino Médio e é 

responsável por, muitas vezes, levar o aluno a evadir do âmbito escolar. Em 2013, 

conforme o Ministério da Educação e Cultura (MEC), foram registradas (Tabela 02) 

em torno de 950 mil reprovações, o que representa 6,1% do total de matriculados 

naquele ano. No Mato Grosso, estado com a maior taxa de reprovação neste 

período escolar, 02 em cada 10 alunos matriculados são reprovados.   

Tabela 02 - Taxas de rendimento, Brasil - 2013 

Ensino Médio Reprovação Abandono Aprovação 

1º ano 
 

16,7% 
 

 
10,1% 

 

 
73,2% 

 

2º ano 
 

10,5% 
 

 
7,5% 

 

 
82,0% 

 

3º ano 
 

6,4% 
 

 
5,6% 

 

 
88,0% 

 

Fonte: Censo Escolar 2013, Inep. 

 

Entre os alunos matriculados do 6º ao 9º ano, a reprovação atingiu 1,5 milhão 

de estudantes (11,3% do total de matriculados em 2013). Dos demais, 3,6% 

abandonaram a escola no meio do ano letivo e 85,1% foi aprovado. Quando um 

aluno reprova ou volta a estudar depois de abandonar a escola, ele passa a integrar 

a taxa de distorção idade-série. A situação é pior nos estados do Norte do país. 

No Amazonas, 05 em cada 10 alunos que estão no Ensino Médio estão atrasados 

nos estudos.  

Peixoto, Braga e Bogutchi (2003) verificaram, nos primeiros períodos do 
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curso, uma forte influência do rendimento escolar sobre as taxas de abandono. As 

sucessivas repetências afeta a autoestima do aluno, condicionando-lhe a um 

sentimento de vergonha por sua incapacidade de sucesso acadêmico. 

Após a análise de 203 pesquisas sobre o tema, Rumberger e Lim (2008) 

chegaram à conclusão que as frequentes reprovações no início do processo 

educacional, tornam-se um potencial indicador de futuro abandono. Os autores 

também salientam que atos delinquentes e abuso de substâncias ilegais, além das 

constantes ausências as aulas, concorrem para o abandono escolar, enquanto que 

um ambiente familiar estável e acesso a recursos sociais e financeiros apontam para 

uma trajetória acadêmica de sucesso.  

Mello, (2010) acentua que o fracasso escolar consolidado por meio da 

reprovação afeta, psicossocialmente, a proposta pedagógica da instituição. 

A repetência está associada ao apoio escolar que a família oferece ao 
estudante: alunos pertencentes a famílias que auxiliam em relação ao 
cumprimento das tarefas escolares, incentivam quanto aos estudos, se 
interessam pelos assuntos escolares de seus filhos e não permitem que 
eles faltem às aulas são menos favoráveis à reprovação. Destacamos ainda 
que uma boa frequência às reuniões da escola também é um fator de 
proteção à reprovação e há indícios de que, quanto maior a escolaridade de 
um membro da família, menores são as chances de reprovação do aluno. A 
repetência está associada ao apoio econômico disponibilizado pelas 
famílias dos alunos: estudantes pertencentes a famílias que dispõem de 
bons recursos econômicos têm menos chances de serem reprovados, 
quando comparados com alunos cujas famílias dispõem de baixos recursos. 
(ORTIGÃO; AGUIAR, 2013, p. 384).   

De 2011 para 2013, a taxa de aprovação no ensino médio na rede pública 

subiu de 75,1% para 78%. A aprovação é um dos componentes do Índice de 

Desenvolvimento do Ensino Básico (IDEB), índice que mede a qualidade da 

educação básica no Brasil. Apesar do crescimento na taxa de aprovação, o ensino 

médio não conseguiu alcançar a meta do IDEB para 2013. Ressalta-se que a 

despeito do que ocorre no ensino fundamental, com a aprovação automática, no 

ensino médio essa metodologia não é adotada. 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD 2013) revela 

que um a cada quatro alunos que inicia o ensino fundamental no Brasil abandona a 

escola antes de completar a última série. O relatório também destacou que o Brasil 

tem a menor média de anos de estudo entre os países da América do Sul. Segundo 
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dados de 2010, a escolaridade média do brasileiro era de 7,2 anos – mesma taxa do 

Suriname – enquanto são esperados 14,2 anos. No continente, quem lidera esse 

índice é o Chile, com 9,7 anos de estudo por habitante, seguido da Argentina, com 

9,3 anos, e da Bolívia, com 9,2 anos. 

Conforme Silva Filho et al. (2007), o abandono escolar é um fenômeno 

verificado em várias nações, trazendo consequências não só de caráter emocionais 

e acadêmicas, mas também de investimentos:  

A evasão é, certamente, um dos problemas que afligem as instituições de 
ensino em geral. A busca de suas causas tem sido objeto de muitos 
trabalhos e pesquisas educacionais. [...] As perdas de estudantes que 
iniciam, mas não terminam seus cursos são desperdícios sociais, 
acadêmicos e econômicos. No setor público, são recursos públicos 
investidos sem o devido retorno. No setor privado, é uma importante perda 
de receitas. Em ambos os casos, a evasão é uma fonte de ociosidade de 
professores, funcionários, equipamentos e espaço físico. [...] Verifica-se, em 
todo o mundo, que a taxa de evasão no primeiro ano de curso é duas a três 
vezes maior do que a dos anos seguintes. Esse é um problema muito 
estudado no exterior. (SILVA FILHO et al., 2007, p. 642 e 643) 

Segundo Ortigão e Aguiar (2013), a vigilância dos pais/responsáveis com as 

atividades escolares dos filhos, é um fator relevante na diminuição das reprovações. 

Os autores ressaltam que a participação dos responsáveis no acompanhamento das 

tarefas escolares colabora com a diminuição do risco de repetência.  

2.5 A QUESTÃO FAMILIAR 
 

Asbahr e Lopes (2006) destacam que o fracasso escolar era classificado 

apenas como consequência de fatores externos à escola. Eram atribuídos variados 

aspectos sociais considerados como predominantes da evasão e reprovação, 

vigorando entre eles a desestruturação familiar. Entretanto, Fornari (2010) salienta 

que essas arcaicas ideologias eram impostas para isentar outros responsáveis, 

governo e escola, de tal responsabilidade. 

Argumentava-se que o problema estava ligado à ausência de condições 

básicas para a aprendizagem, devido à inserção do aluno em uma classe 

socialmente desfavorável. Porém, a autora explica que esta manobra visava induzir 

as pessoas à crença que o indivíduo era o único responsável pelo seu sucesso ou 
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fracasso social e não a organização social que o envolve. 

Batista, Souza e Oliveira (2009), esclarecem que não há mudanças no antigo 

discurso, onde a escola não atende aos anseios de seus alunos, enquanto o Estado 

não promove políticas públicas eficazes, capazes de estabelecer um ambiente 

escolar propício para a atuação do docente. 

Desse modo, talvez seja o momento de se buscar alternativas as quais 
propiciem que escola, família e o individuo consigam compreender as 
relações internas e externas que nesse espaço se estabelecem, que 
interferem de forma significativa no processo ensino-aprendizagem e que 
acabam por conduzir o abandono da escola por uma parcela jovem da 
população, o que, consequentemente, impacta na vida socioeconômica e 
cultural das futuras gerações (BATISTA, SOUZA E OLIVEIRA, 2009, p. 17). 

A pesquisa de Brandão et al. (1983), baseada em uma amostra de cinco 

países latino-americanos, demonstrou ser a família o parâmetro mais significativo na 

vida acadêmica do aluno.  O estudo revelou que quanto mais alto é o grau de 

escolaridade da mãe, maior será a permanência, assim como o rendimento da 

criança na escola.  Quase três décadas depois, Rumberger (2011) ratificou o estudo 

de Brandão et al. (1983), verificando,em sua pesquisa nos Estados Unidos, que o 

apoio familiar é amplamente reconhecido como fator importante na vida acadêmica 

do educando. O autor esclarece que o monitoramento dos pais sobre as atividades 

escolares dos filhos promove a autoestima que consequentemente os levam ao 

sucesso escolar naquele país. 

Em pesquisa recente, Yi et al. (2015) consolidaram a conclusão de Brandão 

et al. (1983) e Rumberger (2011), afirmando que o nível de escolaridade dos 

familiares, principalmente o da mãe, incentiva o filho a buscar um maior grau de 

escolaridade. O estudo revelou que a mãe que detém um nível de escolaridade mais 

elevado sabe da importância dos estudos para um futuro melhor e, dessa forma, 

empenha-se no acompanhamento escolar dos filhos. Assim, fica evidente que o 

comprometimento dos familiares na vida acadêmica dos filhos, comporta-se como 

um elemento fundamental no combate ao fracasso escolar. 

A demanda das famílias por educação é determinada pelas aspirações 
educacionais, pela renda e pela disponibilidade de vagas em escolas 
minimamente atraentes.  Essas aspirações influenciam a decisão de colocar 
o filho na escola e definem o envolvimento familiar no processo 
educacional, expresso no apoio aos estudos. Como se sabe, este é um 
insumo crítico para o sucesso educacional dos filhos ao retratar influências 
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como o ambiente cultural familiar e o grau dos estímulos favoráveis ao 
estudo. Desta maneira, as aspirações paternas definem o desejo de 
aprender dos filhos. Normalmente, uma baixa escolaridade dos pais 
condiciona as aspirações a um nível modesto, limitando assim a 
escolaridade dos filhos. (SOUZA, 2010, p. 168) 

O autor argumenta que em famílias “monoparentais”, ou seja, família cuja 

mãe é responsável pelo sustento familiar, à ocorrência do fracasso escolar é 

observada com maior frequência. A necessidade da criança trabalhar, dada à 

precária condição financeira, coopera com a distorção idade-série e, 

consequentemente, ao abandono. 

Rumberg (2001) enfatiza que o contexto familiar (nível educacional dos pais, 

renda familiar e estrutura da família) é classificado como o mais importante fator 

isolado para o triunfo ou para o fracasso do aluno em algum momento da sua 

trajetória acadêmica.  

Para Dessen e Polonia (2007), as afetividades transmitidas no ambiente 

familiar, quando positivas, favorecem a inserção do indivíduo aos variados 

ambientes dos quais participa ou que venha participar. Entretanto, Quando agem de 

forma negativa, geram dificuldades de adaptação e de interação social, o que pode 

afetar o desenvolvimento do mesmo.  

Os autores ressaltam que o ambiente familiar é a base primordial na 

socialização do indivíduo, destacando-se como uma das principais instituições 

mediadoras dos padrões e modelos culturais. As figuras parentais influem de forma 

significativa na dignidade, nos vínculos afetivos, na concepção e nas formas de 

interação social.  

Assim, faz-se necessário compreender que fazem parte do processo de 

inclusão e motivação do aluno no ambiente acadêmico, não somente os 

procedimentos pedagógicos de seus professores, mas o incentivo familiar, 

fundamental para o desempenho individual satisfatório do aluno. 

Os dados apresentados desvelam o fracasso escolar como um fenômeno 

complexo, no que tange a sua produção, no decorrer da história, sendo entendida a 

partir de diferentes enfoques, dentre eles destacam-se, segundo Pinheiro e Weber 
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(2012), o baixo rendimento, distorção idade-série, reprovações e dificuldades de 

aprendizagem. Dessa forma, ressalta-se a necessidade da realização de estudos 

que possam agregar essas concepções, considerando os diferentes aspectos 

envolvidos na sua construção. 

 

2.6 SÍNTESE DOS MOTIVOS DA EVASÃO ESCOLAR 

 

A pesquisa aqui realizada permite, resumidamente, apontar (Quadro 02) de 

forma abrangente os motivos que mais contribuem para evasão escolar.  

 

AUTORES 

PRINCIPAL MOTIVO DA EVASÃO VERIFICADO 

Necessidade 
de Trabalhar 

Desinteresse 
do Aluno 

Escola 
não 
Atrativa 

Reprovação 
Participação 
Familiar 

Desigualdade 
Social 

 Outro 

Adeleke e 
Ogunkola 
(2013) 

     x  

Aranha, 
(2009)        
Araújo e 
Santos 
(2012) 

  x     

Azevedo 
(2006)   x     
Barros, et al. 
(2008)  x      
Bastos 
(2014)  x      
Conceição e 
Zamora 
(2015) 

      x 

Ferreira 
(2013 x       
Ioana et al. 
(2015)      x  
Mattos, Neto 
e Bernardino 
(2013) 

      x 

Mendes 
(2013)  x      

Neri (2009)  x      
Neri, (2010)       x 
Nunes 
(2011)   x     
Ortigão e 
Aguiar 
(2013) 

    x   
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Peixoto, 
Braga e 
Bogutchi 
(2003) 

   x    

Rumberger e 
Lim (2008)    x    

Souza, 2010      x  

Watakabe 
(2015) x       

TOTAL  02 04 03 02 01 03 03 

Quadro 02 - Principal motivo da evasão verificado  
Fonte: Autor 

 

Na análise do Quadro 02 é possível inferir-se que, de acordo com os 

pesquisadores ora referenciados, o “Desinteresse do Aluno” é o fator que predomina 

como motivo do abandono escolar. Esse resultado confirma-se no estudo efetuado 

por Neri (2009), onde foi constatado que 40% dos jovens de 15 a 17 anos 

abandonam a escola por simples desinteresse. Outro fator a ser considerado é a 

“Escola não Atrativa”, cujo ensino oferecido não provoca entusiasmo e, portanto, 

leva o aluno a uma total desmotivação. Barros et al. (2008) enfatizam que essa 

desmotivação do educando pela escola deve-se ao fato da escola não  oferecer  

aquilo  que a juventude busca. Os autores reforçam que se faz necessário uma 

investigação profunda, buscando-se desvendar o porquê do problema. 

Diante o exposto, pode-se concluir que há uma relevância dos fatores 

extraescolares, como, por exemplo, o fator nível socioeconômico é outro grande 

problema que ameaça a permanência dos alunos na escola. Como explicitado por 

Adeleke e Ogunkola (2013), uma grande parcela de estudantes é compelida a 

abandonar a escola. Tal iniciativa não se dá por espontaneidade, mais, sim, devido a 

sua condição financeira precária que provoca sua inserção precoce no mercado de 

trabalho. Posto isso, percebe-se a interação entre os fatores, que 

consequentemente levam o alunado à evasão escolar, como verificado por Araújo e 

Santos (2012).   

Portanto, faz-se necessário destacar que há uma variedade de fatores 

responsáveis que, concomitantemente, podem interferir na permanência do discente 

no ambiente acadêmico. Como observado, a evasão não se restringe apenas a um 
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parâmetro específico, mas, sim, a uma diversidade de fatores. Sendo assim, é 

importante a continuidade de pesquisas, cuja averiguação e análise possam resultar 

em possíveis soluções para amenização do problema, contribuindo para 

implementação de novas políticas públicas relacionadas ao fracasso escolar, 

especialmente à evasão. 
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3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
 

Este estudo buscará respostas sobre os fatores predominantes da evasão 

escolar na modalidade de ensino médio profissional. Com objetivo de alcançar a 

comprovação e/ou a negação de dados, buscar-se-ão bases sólidas que deem 

fundamentação teórica as indagações.  

Marconi e Lakatos (2010) argumentam que a seleção de métodos e técnicas 

a serem empregados na pesquisa científica estão relacionados diretamente com o 

problema a ser estudado e seus objetivos. A utilização não se restringe a apenas um 

método ou uma técnica para investigação de determinado caso, visto que, na 

maioria das vezes, há uma combinação de dois ou mais deles usados 

concomitantemente.  

 

3.1 CLASSIFICAÇÃO METODOLÓGICA 

 
 

Marconi e Lakatos (2010, p.139), conceituam a pesquisa como um 

“procedimento reflexivo sistemático, controlado e crítico, que permite descobrir 

novos fatos ou dados, relações ou leis, em qualquer campo do conhecimento”. Para 

Gil (2010, p. 01), a pesquisa é o “procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos”. Desse modo, o 

desenvolvimento de uma pesquisa é estabelecido através de métodos e técnicas de 

investigação científica, objetivando solucionar os problemas propostos. 

[...] é possível estabelecer múltiplos sistemas de classificação e defini-las 
segundo a área do conhecimento, a finalidade, o nível de explicação e os 
métodos adotados, (GIL 2010, p. 25). 

 As pesquisas científicas podem ser classificadas quanto à natureza (básica 

ou aplicada), quanto aos objetivos (bibliográfica, documental, campo, experimental, 

exploratória, descritiva, explicativa, entre outras) e quanto à abordagem (quantitativa 

ou qualitativa) (APPOLINÁRIO, 2011).   
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Quanto aos objetivos, Gil (2010) classifica a pesquisa basicamente em três 

tipos: 

 Exploratória: desenvolve, esclarece e modifica conceitos, 
proporcionando maior conhecimento e familiaridade com o fenômeno 
ou problema; 

 Descritiva: descreve as características de determinado fenômeno ou 
problema, utiliza-se de técnicas padronizadas de coleta de dados, 
como questionários e observações sistemáticas; 

 Explicativa: busca explicar os elementos que contribuem para a 
ocorrência do fenômeno ou problema, posto que aprofunda o 
conhecimento de uma dada realidade.  Este tipo de pesquisa, na 
maioria das vezes, utiliza as formas relativas à pesquisa 
experimental. 

 

O autor esclarece que as pesquisas também podem ser classificadas quando 

se caracterizam por procedimentos técnicos adotados. Classificando-as em:  

 Bibliográfica: elaborada a partir de material já publicado (livros, 
artigos, teses, etc.), revisando de forma intensa a literatura existente 
sobre determinado assunto em questão;  

 Documental: elaborada a partir da análise de documentos que não 
receberam tratamento analítico; 

 Experimental: consiste na realização de experimentos, a partir da 
definição, observação e controle de variáveis e sua influência sobre 
determinado objeto; 

 Levantamento: elaborada a partir do levantamento de dados via 
instrumento de coleta padronizado (questionário ou roteiro), aplicado 
em contato direto com a população (amostra ou censo) cujo 
comportamento se deseja conhecer;  

 Estudo de caso: elaborado a partir de um estudo profundo e 
exaustivo de um ou poucos objetos de maneira que se permita o seu 
amplo e detalhado conhecimento;  

 Pesquisa-Ação: realizada com vistas a uma ação para a resolução de 
um problema coletivo. Os pesquisadores e participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos de 
modo cooperativo ou participativo; 

 Pesquisa Participante: quando se desenvolve a partir da interação 
entre pesquisadores e membros das situações investigadas; 
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 Pesquisa Fenomenológica: descreve e interpreta o fenômeno através 
da consciência do sujeito formulada com base em suas experiências. 

 

Quanto à forma de abordagem da pesquisa, esta poderá ser especificada em 

dois tipos, qualitativa e quantitativa. Richardson (2012, p.79) classifica a pesquisa 

qualitativa como aquela que “não pretende numerar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas”. As principais técnicas utilizadas nas pesquisas qualitativas são 

entrevistas, observação e análise de material bibliográfico. Flick (2009, p. 276), 

afirma que “a interpretação de dados é a essência da pesquisa qualitativa, embora 

sua importância seja vista de forma diferenciada nas diversas abordagens”. 

Para (RICHARDSON, 2012, p. 70), a pesquisa quantitativa caracteriza-se 

“pelo emprego da quantificação, tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”. Ela proporciona a 

produção de projeções e generalizações, possibilitando o teste de hipóteses da 

pesquisa de forma precisa. Considerando os objetivos da pesquisa, esta poderá 

contemplar as duas abordagens concomitantemente, desde que justificado pelo 

pesquisador. 

Baseado nos autores acima referenciados, o presente trabalho utilizou os 

tipos de pesquisa exploratória e descritiva. 

Quanto aos procedimentos técnicos, foram empregadas revisões 

bibliográficas, análise documental, levantamento e estudo de caso. Gil (2010, p. 31) 

ressalta a diferença entre a pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica. O autor 

argumenta que “o que geralmente se recomenda é que seja considerada fonte 

documental quando o material consultado é interno à organização, e fonte 

bibliográfica quando for obtido em bibliotecas ou base de dados”.  

Optou-se por uma abordagem quantitativa e qualitativa, pois houve 

necessidade não só de apontar as causas predominantes da evasão, mas, também, 

de mensurar dados que pudessem comprovar esta problemática no espaço 

pesquisado.  
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3.2 UNIVERSO E AMOSTRA 

 

A pesquisa foi realizada nas dependências do Centro Federal de Educação 

Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (CEFET/RJ), fundamentando-se, 

exclusivamente, nos dados inerentes ao Campus Maracanã, sito na Av. Maracanã, 

229, bairro Maracanã – RJ. 

 

Figura 01 - Foto da fachada principal do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da 
Fonseca. 

Fonte: htpp//portal.cefet-rj.br/  

 

3.2.1 Amostra discente 

 
Tendo como objetivo obter uma amostra representativa da população 

composta por 437 discentes evadidos do Ensino Médio Integrado da UnED 

Maracanã no período analisado (2013-2015), o tamanho da amostra, em 

atendimento ao estudo de Arkin e Colton (1963), foi estimado, (Tabela 03), 

considerando-se o número total de alunos evadidos e a margem de erro 

correspondente a este universo. 

Tabela 03 - Determinação da amostra representativa de uma população finita 

Tamanho da população 

Amplitude da amostra com as respectivas margens de erro 

± 1 ± 2 ± 3 ± 4 ± 5 ± 10 

< 1000     222 83 

1000    385 286 91 
1500   638 441 316 94 
2000   714 476 333 95 
2500  1.250 769 500 345 96 
3000  1.364 811 517 353 97 
25.000 7.143 2.273 1.064 610 394 100 

> 100.000 10.000 2.500 1.111 625 400 100 

Fonte: adaptado de Arkin, H. y Colton, R. (1963). Tables for Statisticians. New York: Barnes & Noble. 
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Dessa forma, nesta pesquisa foi estimada uma margem de erro de 10%, o 

que, conforme orientam Arkin e Colton (1963), Tabela 03, delimita a amostra a um 

número mínimo de 83 indivíduos. Entretanto, para uma melhor distribuição entre os 

cursos ora determinados, estipulou-se o tamanho da amostra em 100 indivíduos, o 

que corresponde a 22,9% da população de evadidos. Sendo assim, a amostra foi 

composta por 25 alunos do curso integrado de informática, 25 do curso integrado de 

eletrônica, 25 do curso integrado de mecânica e 25 do curso integrado de 

edificações. A escolha dos participantes fez-se de forma não probabilística, ou seja, 

de forma não aleatória. Para que se pudesse atender ao número de alunos 

estipulado nos cursos ora citados, estabeleceu-se a escolha dos cursos cujos níveis 

de evasão fossem igual ou maior que 10% da população.  

 
3.2.2 Amostra Docente 

Na pretensão de um diagnóstico mais preciso sobre as causas da evasão e 

suas implicações, contemplou-se uma entrevista semiestruturada junto a 12 

professores/coordenadores pertencentes aos cursos técnicos de edificações, 

eletrônica, eletrotécnica, informática, mecânica e segurança do trabalho. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DA PESQUISA 

 
 

3.3.1 Coleta de dados  

 
 
A pesquisa está delimitada ao período letivo de fevereiro de 2013 a dezembro 

de 2015 e foi alimentada por dois tipos de dados: dados primários, que foram 

levantados em campo e dados secundários, que foram obtidos através de análise 

documental. De acordo com Chisnall (1980), os dados da pesquisa são primários 

quando são coletados pela primeira vez e secundários, quando a informação já se 

encontra disponível e pode ser útil para as finalidades de levantamentos específicos. 

Os dados secundários, imanentes aos discentes evadidos, são provenientes do SIE 

e cedidos pelo Departamento de Tecnologia e Informação (DTINF), órgão vinculado 

a Diretoria de Ensino (DIREN), que tem a incumbência de monitorar toda a 
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movimentação acadêmica dos discentes ao longo de sua trajetória no CEFET/RJ.  

Quanto aos dados primários, os mesmos foram obtidos por meio de 

questionários e entrevistas semiestruturados, sendo, respectivamente, aplicados aos 

alunos evadidos e aos professores/coordenadores dos supracitados cursos. 

Ressalta-se que a autorização para obtenção, utilização e divulgação dos 

dados relativos aos discentes que compõem a amostra, assim como aos pertinentes 

aos coordenadores de curso, deu-se através de pedido formal a direção geral, cujo 

documento autorizador figura como apêndice a este trabalho, conforme apêndice C. 

Os participantes terão, por questão de ética, resguardadas suas identidades em total 

anonimato.  

3.3.2 Questionário  

 
O questionário é uma técnica de coleta de informação muito utilizado nas 

pesquisas, pois é visto como um meio rápido e fácil na aquisição de informações, 

além de ser um instrumento que garante o anonimato do público a que se destina. 

De acordo com Lakatos e Marconi (2010, p. 203), o questionário é um instrumento 

de coleta integrado por uma sequência ordenada de perguntas, a serem 

respondidas por escrito e sem a presença do pesquisador. Gil (2010) classifica-os, 

quanto ao tipo de questões, em: fechados, abertos ou dependentes. 

Nesta pesquisa optou-se pelo uso do questionário com questões fechadas 

pré-estabelecidas. Esse tipo de questionário, conforme (GIL, 2010), apresenta ao 

depoente um conjunto de alternativas de respostas para que seja escolhida a que 

melhor representa sua situação ou ponto de vista. Gil (2010) ressalta a importância 

da inclusão de apenas perguntas relacionadas ao problema proposto. Posto isso, 

deve-se levar em consideração as implicações da pergunta com os procedimentos 

de análise dos dados coletados. 

O questionário (Apêndice A) foi aplicado por meio telefônico aos indivíduos 

que compõem a amostra, considerados, segundo o SIE, evadidos. O participante foi 

inicialmente comunicado sobre o objetivo dessa pesquisa, sendo-lhe esclarecido o 

seu livre arbítrio de participação. Nos casos em que incorreram insucesso no 

primeiro contato telefônico, foram feitas mais duas investidas em horários distintos.  
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Na persistência do desencontro, o aluno foi definitivamente excluído e escolheu-se, 

também de forma não probabilística, outro aluno evasor pertencente ao mesmo 

curso. Para que se chegasse aos 100 participantes desta pesquisa, foi contactado 

um total de 147 indivíduos, sendo 31 pertencentes ao curso integrado de 

informática, 35 ao de eletrônica, 42 ao de mecânica e 39 ao de edificações. Desses 

47 não participantes, 23 manifestaram desinteresse por participar, 19 não foram 

encontrados mediante as 03 tentativas ora determinadas e 05 os telefones 

cadastrados constavam, segundo a operadora de telefonia, como incorretos ou 

como se não existissem.  

É importante destacar que a aplicação do questionário por meio telefônico, 

deve-se ao fato da dificuldade de interação com os alunos evadidos, dado ao 

distanciamento dos mesmos da instituição. Ressalta-se que a transcrição das 

respostas ao questionário, foi reproduzida com total fidedignidade. 

 Dessa forma, nesta investigação, os alunos responderam a um questionário 

com 29 questões cujas perguntas buscam traçar o perfil socioeconômico-cultural dos 

evadidos, assim como conhecer as percepções, expectativas, opiniões e as 

principais causas que os levaram a abandonar seus cursos.   

 As questões propostas indagaram sobre a Faixa etária; o Gênero; Numero de 

pessoas residentes com o discente; Qual a renda familiar mensal per capita; Nível 

de escolaridade dos Responsáveis; Qual o seu grau de satisfação em relação ao 

ensino ministrado no CEFET/RJ; Qual o principal motivo que o levou a abandonar a 

escola, entre outras. 

 As indagações nortearam os contextos urbano, familiar, social, institucional, 

educacional e profissional, cuja finalidade foi conhecer a realidade vivenciada pelo 

discente evadido na época em que se encontrava em pleno exercício acadêmico e, 

com isso, observar se houve interdependência entre essas variáveis.  

As questões foram organizadas em blocos com contexto correlatos, 

objetivando facilitar o desenvolvimento da pesquisa, bem como assegurar uma 

ordem lógica na execução das perguntas. Assim, as questões foram ordenadas de 

acordo com os seguintes parâmetros: dados pessoais, contexto urbano, contexto 
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familiar/social, contexto financeiro, acesso a informação, contexto educacional e 

profissional, contexto institucional e a concepção dos evadidos no tocante aos 

fatores predominantes de sua evasão. 

As questões visam satisfazer as propostas e objetivos, assim como testar as 

questões da pesquisa. As seis primeiras questões indagam sobre os dados 

pessoais, como idade, sexo, etnia, etc.  

Para o contexto urbano, elaborou-se as seguintes perguntas: “Em que cidade 

e bairro residia quando abandonou o curso?”; “Qual o meio de transporte utilizado 

entre casa x CEFET/RJ?” e Quantas horas em média você gastava no trajeto de sua 

casa até o CEFET/RJ?. Conceição e Zamora (2015) observaram acentuadas 

queixas relativas às longas horas dispensadas no transporte entre residência e a 

escola. Os alunos relataram que a fadiga, devido longo tempo de deslocamento, 

causa-lhes desânimos, afetando-lhes o rendimento em sala de aula.  

No contexto familiar e social foram realizadas as seguintes questões: “Com 

quem você residia quando evadiu do CEFET/RJ?”; “Quantas pessoas residiam com 

você?”; “Quais os principais responsáveis pelo sustento familiar?”; “Na época de sua 

evasão seus pais viviam juntos, separados, divorciando, outra situação?” e “Qual o 

grau de escolaridade de seus responsáveis?” Esses questionamentos alinham-se as 

pesquisas de Brandão et al. (1983), Rumberger (2011) e Yi et al. (2015), que 

constataram que em famílias estruturadas há um comprometimento dos familiares 

na vida acadêmica dos filhos, pois sabem da importância dos estudos para um 

futuro melhor.  

As indagações sobre o contexto financeiro foram: “Qual a renda mensal bruta 

de sua família?”. “O imóvel no qual você residia com sua família era: 

emprestado/cedido, alugado, próprio, financiado com prestações ativas, outro?”.  A 

proposição dessas perguntas fundamenta-se no argumento de SOUZA, 2010. 

Segundo o autor, Em famílias que se encontram em precária condição financeira à 

ocorrência do fracasso escolar é observada com maior frequência. Ioana (2015) 

corrobora apontando um elevado índice de abandono no ensino secundário, tendo 

como parâmetro determinante a desigualdade social. Adeleke e Ogunkola (2013) 

complementam que uma grande parcela de estudantes é compelida a abandonar a 
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escola. Tal iniciativa não se dá por espontaneidade, mais, sim, devido a sua 

condição financeira precária que provoca sua inserção precoce no mercado de 

trabalho. 

Quanto ao acesso a informação, foi indagado:  “Você possuía acesso à 

internet na época em que estudava no CEFET/RJ?” Para Araújo e Santos (2012), a 

falta de estrutura na escola e a falta de equipamentos de informática somados a 

precariedade de recursos humanos para apoio aos alunos, agem como fatores de 

exclusão.  

Quanto ao contexto educacional e profissional: “Onde você concluiu seu 

ensino fundamental?”; “Você já concluiu o ensino médio?”; “Se sim, onde?”; “Você 

ainda cursa ou cursou algum ensino profissionalizante após sua saída do 

CEFET/RJ?”; “Caso sim, Qual instituição?” e “Qual a sua ocupação atualmente”. 

Verifica-se na sustentação de Kalleberg (2011) que atualmente o aluno evasor não 

tem a mesma oportunidade que os alunos que evadiram da escola na década de 

1970 ou 1980, pois a falta de qualificação e baixa escolaridade dificultam o acesso 

ao mercado de trabalho, acarretando uma multiplicidade de desvantagens. Esse 

argumento é reforçado por Song et al. (2013). Os autores identificaram que os 

alunos evasores da educação profissional, e, portanto sem qualificação, além da 

dificuldade de emprego, tendem a preencher apenas cargos que oferecem salários 

desmotivadores. 

No contexto institucional formulou-se as questões: “Qual o fator determinante 

na sua escolha do curso?”; “Quanto à aprendizagem, você tinha dificuldade em 

assimilar a matéria?”; “Você acha que o atual currículo escolar do CEFET/RJ atende 

as diferenças individuais dos alunos?”; “Quanto ao apoio motivacional recebido em 

seu período no CEFET/RJ, qual nota de 1 a 3 você atribui aos seus responsáveis e 

ao CEFET/RJ?” e “Classifique, conforme sua percepção, os parâmetros 

institucionais relativos ao ensino médio integrado do CEFET/RJ”. Jiménez Asenjo e 

Gaete Astica (2013) apontam em suas pesquisas uma diversidade de causas que 

levam o educando ao fracasso escolar, sobre tudo a dificuldade de aprendizagem. 

Para Araújo e Santos (2012), um dos principais motivos da não atratividade pela 

escola está ligado à desatualização curricular. Azevedo (2006) destaca que as 

causas e consequências do fracasso escolar estão ligadas a distintos fatores, 
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incluindo-se a escola onde professores têm contribuído para o agravamento do 

problema, mediante uma prática didática ultrapassada. Mendes (2013) assegura que 

dos variados fatores inerentes à evasão, grande parte está associada a “motivação” 

do aluno. 

Por fim, foi abordada a questão-chave para concepção da evasão: “Qual o 

principal motivo da sua evasão do CEFET/RJ?” Dessa forma, buscou-se perceber o 

fator que influenciou o aluno a abandonar seu curso. Barros et al. (2008) sustentam 

que cabe à instituição, através do planejamento e estruturação de métodos 

pedagógicos, pleno apoio para a inserção do aluno no universo escolar. Jiménez 

Asenjo e Gaete Astica (2013) e Ferreira (2013) argumentam que a evasão escolar 

eclode em razão da somatória de vários fatores e não necessariamente de um 

problema especifico, alguns inerentes a fatores externos e outros de cunho interno a 

escola. Araújo e Santos (2012) alertam que a interação concomitante dos fatores 

internos e externos incide de forma negativa na formação do aluno, dificultando a 

permanência do mesmo no ambiente acadêmico. 

Para melhor entendimento da formulação das questões que compõem os 

instrumentos de pesquisa, fez-se uma relação (Quadro 03) com os Objetivos (On) e 

as Questões de Pesquisa (QPm) construídos no capítulo 1. Sendo assim, apresenta-

se:  

 O1: Demonstrar as taxas de evasão escolar no ensino médio 
integrado dos cursos supracitados no período de 2013 a 2015, 
enumerando os fatores apontados como predominantes da evasão;  

 O2: Analisar uma amostra do conjunto de evadidos a fim de definir 
um perfil, determinando as dificuldades encontradas para com a 
manutenção dos estudos; 

 O3: Definir ações que atuem no sentido de minimizar os fatores 
predominantes da evasão escolar na instituição. 

 QP1: Quais os fatores predominantes da evasão escolar no âmbito 
do CEFET/RJ? 

 QP2: De que forma a família, aluno e escola podem ser 
responsabilizados pelo fracasso escolar? 

 QP3: Até que ponto o perfil socioeconômico e cultural dos alunos é 
um fator determinante para o fracasso escolar? 
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 QP4: Quais são as políticas de prevenção ao abandono aplicáveis ao 

contexto encontrado no CEFET/RJ.   

 

Quadro 03 – Correlação dos instrumentos de pesquisas com os Objetivos (On) e as Questões de 
Pesquisa (QPm) 

Fonte: Autor 

 

3.3.3 Entrevista 

 
 
Gil (2010, p. 109) define a entrevista como a “técnica em que o investigador 

se apresenta frente ao investigado e lhe formula perguntas, com o objetivo de 

obtenção dos dados que interessam à investigação”. Dessa forma, o autor salienta 

Questões Autores Relação com os Objetivos (On) e Questões 
da Pesquisa (QPm) (capítulo 1) 

01-06 
Ferreira (2013); Nunes (2011); 
Ioana et al. (2015) 

Até que ponto o perfil socioeconômico e cultural dos alunos 
é um fator determinante para o fracasso escolar? (QP3) 

07; 08; 09 Conceição e Zamora (2015) 

Analisar uma amostra do conjunto de evadidos a fim de 
definir um perfil, determinando as dificuldades encontradas 
para com a manutenção dos estudos (O2); 

Quais são as políticas de prevenção ao abandono 
aplicáveis ao contexto encontrado no CEFET/RJ? (QP4) 

10; 11; 12; 13; 14  
Brandão et al. (1983); 
Rumberger (2011) ;  Yi et al. 
(2015), 

Até que ponto o perfil socioeconômico e cultural dos alunos 
é um fator determinante para o fracasso escolar? (QP3); 

De que forma a família, aluno e escola podem ser 
responsabilizados pelo fracasso escolar? (QP2) 

15; 16 
SOUZA, 2010; Adeleke e 
Ogunkola (2013); Ioana 
(2015) 

 Analisar uma amostra do conjunto de evadidos a fim de 
definir um perfil, determinando as dificuldades encontradas 
para com a manutenção dos estudos (O2); 

 Até que ponto o perfil socioeconômico e cultural dos alunos 
é um fator determinante para o fracasso escolar? (QP3) 

17 Araújo e Santos (2012), 

Analisar uma amostra do conjunto de evadidos a fim de 
definir um perfil, determinando as dificuldades encontradas 
para com a manutenção dos estudos (O2); 
Definir ações que atuem no sentido de minimizar os fatores 
predominantes da evasão escolar na instituição (O3) 

18; 19; 20; 21; 22; 
23 

Kalleberg (2011);  Song et al. 
(2013) 

Analisar uma amostra do conjunto de evadidos a fim de 
definir um perfil, determinando as dificuldades encontradas 
para com a manutenção dos estudos (O2) 

24; 25; 26; 27; 28 

Azevedo (2006); Araújo e 
Santos (2012); Jiménez 
Asenjo e Gaete Astica (2013); 
Mendes (2013) 

Analisar uma amostra do conjunto de evadidos a fim de 
definir um perfil, determinando as dificuldades encontradas 
para com a manutenção dos estudos (O2); 

De que forma a família, aluno e escola podem ser 
responsabilizados pelo fracasso escolar? (QP2) 

29 

Barros, et al. (2008); Araújo e 
Santos (2012); Ferreira 
(2013); Jiménez Asenjo e 
Gaete Astica (2013)  

Avaliar as taxas de evasão escolar no ensino médio / 
técnico dos cursos supracitados no período de 2013 a 2015, 
enumerando os fatores apontados como predominantes da 
evasão (O1);  
Definir ações que atuem no sentido de minimizar os fatores 
predominantes da evasão escolar na instituição (O3); 

Quais os fatores predominantes da evasão escolar no 
âmbito do CEFET/RJ? (QP1) 
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uma assimetria no diálogo, onde o entrevistador coloca-se como um coletor de 

dados, enquanto o entrevistado é classificado como a fonte de informação. Rosa e 

Arnoldi (2008) afirmam que a entrevista torna-se indispensável, na medida em que 

contextualiza o comportamento dos sujeitos, seus sentimentos, crenças, valores 

suas ideias sobre tudo que os rodeia. As entrevistas são classificadas em três tipos, 

estruturada, semiestruturada e livre. Martins (2008, p. 27) define que o objetivo da 

entrevista é “entender e compreender o significado que os entrevistados atribuem a 

questões e situações, em contextos que não foram estruturados anteriormente, com 

base nas suposições e conjecturas do pesquisador”. 

 As indagações impostas aos docentes seguiram um roteiro semiestruturado 

(Apêndice B) composto por quatro questões dissertativas e duas elaboradas em 

uma escala tipo Likert. Quanto às questões dissertativas abordou-se: interferência 

da escolha do curso no processo de evasão, fator aprendizagem, atendimento do 

currículo as diferenças individuais dos alunos e tipos de atividades impulsionadoras 

na motivação dos alunos. Para as questões tipo Likert, abordou-se sobre o grau de 

influência dos parâmetros institucionais: assiduidade dos docentes, recursos 

tecnológicos, qualidade do ensino e estrutura física da escola. Por fim, os docentes 

classificaram os fatores que, a seu ver, mais influenciam na decisão do aluno em 

evadir. As entrevistas duraram em média 50 minutos e, em seu decorrer, fez-se 

oportuna a troca de ideias com os docentes sobre as atividades aplicadas em 

classe, como também as formas de relacionamento com os alunos.  

 Com a aplicação dessa ferramenta buscou-se identificar a realidade 

vivenciada por estes profissionais no âmbito acadêmico do CEFET/RJ. As questões 

constituintes da entrevista foram compostas por perguntas abertas e fechadas e 

visaram conhecer a percepção dos professores/coordenadores sobre o processo de 

evasão em cada área técnica e, com isso, entender o posicionamento desses 

profissionais diante desse fenômeno. Buscando manter o total anonimato dos 

entrevistados, os mesmo foram classificados por códigos alfanuméricos, conforme 

explicitado no tópico 4.3.2 (Análise das entrevistas com os 

professores/coordenadores dos cursos do ensino médio integrado). 

Em complemento ao questionário aplicado aos discentes evadidos, neste 

tópico será exposta a relação das indagações impostas aos 
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professores/coordenadores (Quadro 04) com os Objetivos (On) e as Questões de 

Pesquisa (QPm). Posto isso, denota-se: 

 

Questões Autores Relação com os Objetivos (On) e Questões 
da Pesquisa (QPm) (capítulo 1)  

01; 02; 03; 04; 05 
Azevedo (2006); Araújo e Santos 
(2012); Jiménez Asenjo e Gaete Astica 
(2013); Mendes (2013) 

Analisar uma amostra do conjunto de evadidos 
a fim de definir um perfil, determinando as 
dificuldades encontradas para com a 
manutenção dos estudos (O2); 

De que forma a família, aluno e escola podem 
ser responsabilizados pelo fracasso escolar? 
(QP2) 

Quais são as políticas de prevenção ao 
abandono aplicáveis ao contexto encontrado 
no CEFET/RJ? (QP4) 

06 

Barros, et al. (2008);  Kalleberg (2011); 
Mendes (2013);  Asenjo e Astica 
(2013); Ferreira (2013); Song et al. 
(2013) 

Avaliar as taxas de evasão escolar no ensino 
médio / técnico dos cursos supracitados no 
período de 2013 a 2015, enumerando os 
fatores apontados como predominantes da 
evasão (O1);  

Analisar uma amostra do conjunto de evadidos 
a fim de definir um perfil, determinando as 
dificuldades encontradas para com a 
manutenção dos estudos (O2); 
Definir ações que atuem no sentido de 
minimizar os fatores predominantes da evasão 
escolar na instituição (O3); 
Quais os fatores predominantes da evasão 
escolar no âmbito do CEFET/RJ? (QP1) 

Quadro 04 - Correlação dos instrumentos com os Objetivos (On) e as Questões de Pesquisa (QPm) 
Fonte: Autor 

 

Após a elaboração dos instrumentos de pesquisa, realizou-se, conforme 

exaltam Marconi e Lakatos (2003), o procedimento de teste-preliminar ou pré-teste 

dos instrumentos. Tal procedimento tem por finalidade testar os instrumentos da 

pesquisa, antes de sua aplicação definitiva, sobre uma pequena amostra, cujo 

objetivo é prever possíveis falhas em sua elaboração e, com isso, corrigi-las.  Para 

Gil (2002), torna-se de suma importância testar cada instrumento, com o intuito de: 

“(a) desenvolver os procedimentos de aplicação; (b) testar o vocabulário empregado 

nas questões; e (c) assegurar-se de que as questões ou as observações a serem 

feitas possibilitem medir as variáveis que se pretende medir” (p. 132). 

Assim, com a intenção de verificar a possibilidade de melhorias na elaboração 

das perguntas, o pré-teste foi realizado com uma amostra de 12 alunos evadidos da 

antiga modalidade de “Ensino Concomitante”, percebendo-se a necessidade da 

reformulação da questão 28.  
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 Quanto à entrevista com os professores/coordenadores, o instrumento de 

pré-teste foi aplicado a 06 professores do Ensino Médio Integrado, porém de cursos 

distintos aos que estão delimitados nesta pesquisa. Após a aplicação do 

instrumento, houve a sugestão da inclusão da questão 01, o que, 

consequentemente, refletiu na inclusão da questão 24 do questionário aplicado aos 

discentes evadidos. 

 

3.4 ESTUDO DE CASO 
 
 

Para uma melhor descrição e entendimento do fenômeno da evasão escolar, 

utilizou-se um estudo de caso, pois envolve o estudo profundo e exaustivo de 

objetos de maneira que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento. O 

pesquisador dedica-se ao estudo intenso de situações do passado, que possam ser 

associadas a situações presentes, em relação a uma ou algumas unidades sociais: 

indivíduo(s), grupo(s), instituição(ões), comunidade(s) (ALYRIO, 2008). Seguindo a 

mesma linha de pensamento, Michaliszyn e Tomasini (2008, p.51) definem estudo 

de caso como “Estudo profundo e exaustivo de indivíduos e instituições em 

particular, de maneira a permitir o seu amplo e detalhado conhecimento”. Gil (2010, 

p.37) ratifica definindo o estudo de caso como “estudo profundo e exaustivo de um 

ou de poucos objetivos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado 

conhecimento”.  

 
3.5 ANÁLISE DOCUMENTAL 

 

Além da coleta de dados por meio dos questionários e entrevistas, outro 

importante processo utilizado neste estudo foi a análise documental, considerada 

como a técnica que abrange tanto a analise qualitativa quanto a quantitativa. 

Segundo Gil (2010, p.121), “A consulta a fontes documentais é imprescindível em 

qualquer estudo de caso”. Portanto, a análise desses dados torna-se fundamental 

para que se possa identificar os fatores da evasão que mais predominaram no 

período ora estipulado.  
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4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 ESTUDO DE CASO  

 
4.1.1 Origem do CEFET/RJ 

 

No Brasil, os Centros Federais de Educação Tecnológica refletem a evolução 

de um tipo de instituição educacional que, no século XX, acompanhou e ajudou a 

desenvolver o processo de industrialização do país (SILVEIRA, 2007). 

A história desses Centros está, pois, ligada à origem do ensino 

profissionalizante, que, em termos de abrangência nacional, remonta a 1909, 

quando o Presidente Nilo Peçanha determinou, por decreto, a criação de Escolas de 

Aprendizes Artífices nas capitais dos estados, para proporcionar um ensino 

profissional, primário e gratuito (SILVEIRA, 2007).  

Situada na cidade do Rio de Janeiro, que até 1960 foi capital da República, a 

instituição ora denominada CEFET/RJ teve essa vocação definida desde 1917, 

quando, criada a Escola Normal de Artes e Ofícios Wenceslau Brás pela Prefeitura 

Municipal do Distrito Federal – origem do atual Centro, recebeu a incumbência de 

formar professores, mestres e contramestres para o ensino profissional. Tendo 

passado à jurisdição do Governo Federal em 1919, ao se reformular, em 1937, a 

estrutura do então Ministério da Educação, essa Escola Normal é transformada em 

liceu destinado ao ensino profissional de todos os ramos e graus de ensino, como 

aconteceu às referidas Escolas de Aprendizes Artífices, que eram mantidas pela 

União (SILVEIRA, 2007).  

Naquele ano de 1937 tinha sido aprovado o plano de construção do liceu 

profissional que substituiria a Escola Normal de Artes e Ofícios. Antes, porém, que o 

liceu fosse inaugurado, sua denominação foi mudada, passando a chamar-se Escola 

Técnica Nacional, consoante o espírito da Lei Orgânica do Ensino Industrial, 

promulgada em 30 de janeiro de 1942. Faz-se importante ressalta que caberia aos 

professores estrangeiros, recém-contratados para compor seu quadro profissional, a 
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missão de contribuir para a efetivação desse projeto. A essa Escola, instituída pelo 

Decreto-Lei 4.127, de 25 de fevereiro de 1942, que estabeleceu as bases de 

organização da rede federal de estabelecimentos de ensino industrial, coube 

ministrar cursos de 1º ciclo (industriais e de mestria) e de 2º ciclo (técnicos e 

pedagógicos) (SILVEIRA, 2007). 

É essa Escola que, tendo recebido outras designações em sua trajetória – 

Escola Técnica Federal da Guanabara, em 1965, (pela identificação com a 

denominação do respectivo Estado) e Escola Técnica Federal Celso Suckow da 

Fonseca, em 1967, (como homenagem póstuma ao primeiro Diretor escolhido a 

partir de uma lista tríplice composta pelos votos dos docentes), transforma-se em 

Centro Federal de Educação Tecnológica pela Lei 6.545, de 30 de junho de 1978 

(SILVEIRA, 2007).  

O Decreto 47.038, de 16 de outubro de 1959, trouxe maior autonomia 
administrativa para a Escola Técnica Nacional, que gradativamente foi 
extinguindo a oferta de cursos de 1º ciclo, passando a atuar na formação 
exclusiva de técnicos. Em 1966, são implantados os cursos de Engenharia 
de Operação, introduzindo-se, assim, a formação de profissionais para a 
indústria em cursos de nível superior de curta duração. Os cursos eram 
realizados em convênio com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, para 
efeito de colaboração do corpo docente e expedição de diplomas. A 
necessidade de preparação de professores para as disciplinas específicas 
dos cursos técnicos e dos cursos de Engenharia de Operação levou, em 
1971, à criação do Centro de Treinamento de Professores, funcionando em 
convênio com o Centro de Treinamento do Estado da Guanabara (CETEG) 
e o Centro Nacional de Formação Profissional (CENAFOR). (SILVEIRA, 
2007, p. 40).  

A autora destaca o reconhecimento concebido a instituição a partir de 1978, 

Quando o Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – 

CEFET/RJ, no espírito da lei que o criou, passou a ter objetivos conferidos a 

instituições de educação superior, devendo atuar como autarquia de regime 

especial, vinculada ao Ministério da Educação e Cultura – detentora de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didática e disciplinar, na oferta de cursos de 

graduação e pós-graduação, em atividades de extensão e na realização de 

pesquisas na área tecnológica (SILVEIRA, 2007). 
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4.1.2 Política educacional 

 

Contribuir para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro e da região 

tornou-se um desafio permanente na política educacional do CEFET/RJ. Assim, o 

Centro busca manter-se sempre:  

Atento às Diretrizes de Política Industrial, Tecnológica e de Comércio 
Exterior do país, volta-se a uma formação profissional que deve ir ao 
encontro da inovação e do desenvolvimento tecnológico, da modernização 
industrial e potencialização da capacidade e escala produtiva das empresas 
aqui instaladas, da inserção externa e das opções estratégicas de 
investimento em atividades portadoras de futuro – sem perder de vista a 
dimensão social do desenvolvimento (http://portal.cefet-rj.br/). 

Dessa forma, o Centro mantém a essência de uma instituição pública que 

objetiva a formação de profissionais para os setores de metalmecânica, 

petroquímica, energia elétrica, eletrônica, telecomunicações, informática entre 

outros.  

 

4.1.3 Ampliação da rede e diversificação de cursos 

 

Trazendo, em sua história, o reconhecimento social da antiga Escola Técnica, 

o CEFET/RJ expandiu-se academicamente e em área física. Atualmente, a 

instituição é constituída por uma unidade-sede (Maracanã), e sete unidades de 

ensino descentralizadas – uma em Nova Iguaçu, município da Baixada Fluminense; 

outra em Maria da Graça, bairro da cidade do Rio de Janeiro; cinco outras nos 

municípios de Petrópolis, Nova Friburgo, Itaguaí, Angra dos Reis e Valença. Sua 

atuação educacional inclui a oferta regular de cursos de Ensino Médio Profissional, 

cursos de graduação (superiores de tecnologia e bacharelado), cursos de mestrado, 

cursos de doutorado, além de atividades de pesquisa e de extensão, estas incluindo 

cursos de pós-graduação lato sensu, entre outros (SILVEIRA, 2007).  
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Na tentativa de responder às demandas que se estabelecem e geram novas 
necessidades de qualificação profissional, o CEFET/RJ intensifica a oferta 
educacional, criando novas UnEDs e ofertando novos cursos técnicos de 
nível médio, cursos de nível superior, como também cursos de pós-
graduação. Esse processo de criação de novos cursos, de certa forma, 
reflete uma dinâmica de surgimento de novas necessidades de formação 
profissional, face às transformações constantes no mundo do trabalho, 
tornando necessário novas especializações profissional devido ao 
desaparecimento de certas ocupações. (http://portal.cefet-rj.br/). 

Conforme Bastos (2014), o prestígio social adquirido por este Centro Federal 

ao longo de sua trajetória, aliado a um ensino médio profissional de qualidade, faz 

com que, anualmente, o número de candidatos que se inscrevem no concurso de 

admissão aos cursos técnicos de nível médio seja muito superior ao número de 

vagas oferecidas. Em virtude disso, segundo o autor, até o final de 2012, observava-

se um perfil de alunado mais elitizado, advindos de escolas privadas renomadas no 

cenário educacional. Tal procura, para a maioria desses candidatos, dava-se pela 

inserção em um ensino médio reconhecidamente forte que lhes fossem dar base 

para galgar o ensino superior. Com isso, devido ao grau de dificuldade verificado no 

concurso de admissão, tornavam-se mínimas as possibilidades de ingresso dos 

estudantes oriundos das camadas populares.  

Ao final de 2012 é promulgada a Lei 12.711/2012, lei das cotas. Essa lei traz 

em sua essência a obrigatoriedade da implantação das cotas nos processos 

seletivos nas instituições federais de ensino superior e em todos os 

estabelecimentos federais de ensino técnico de nível médio. Dessa forma, a partir de 

2013 a instituição, adequando-se a exigência imposta pela supracitada lei, passa a 

reservar 50% de vagas em seu concurso de admissão, conforme estabelecido 

abaixo: 

Art. 10º O número mínimo de vagas reservadas em cada instituição federal de ensino que 

trata esta Portaria será fixado no edital de cada concurso seletivo e calculado de acordo com o 

seguinte procedimento: 

I - define-se o total de vagas por curso e turno a ser ofertado no concurso 
seletivo;  

II - reserva-se o percentual de 50% (cinquenta por cento) do total de vagas 
definido no inciso por curso e turno, para os estudantes que tenham 
cursado integralmente o ensino fundamental ou médio, conforme o caso, 
em escolas públicas;   
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III - reserva-se o percentual de 50% (cinquenta por cento) do total de vagas 
apurado após a aplicação da regra do inciso II, por curso e turno, para os 
estudantes com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário mínimo per capita;  

IV - reservam-se as vagas aos estudantes autodeclarados pretos, pardos e 
indígenas com renda familiar bruta igual ou inferior a 1,5 (um vírgula cinco) 
salário mínimo per capita.  

V - reservam-se as vagas destinadas aos estudantes autodeclarados 
pretos, pardos e indígenas com renda familiar bruta superior a 1,5 (um 
vírgula cinco) salário mínimo per capita (BRASIL, 2012, p. 2). 

 

Tal medida busca proporcionar as pessoas socialmente menos favorecidas 

mais acesso à escola e, com isso, a partir de então, observa-se um perfil 

diversificado de ingressantes no quadro discente do CEFET/RJ. 

Outra mudança ocorrida em 2013 diz respeito à oferta da modalidade de 

ensino, sendo extinta a modalidade de educação profissional técnica de nível médio 

“concomitante” e passando a vigorar a modalidade de ensino “integrada”, objeto 

desta pesquisa. Esse tipo de modalidade, diferentemente da outra que era oferecido 

em 03 anos letivos, tem duração de 04 anos. Ao final desse período, o aluno obtém 

a oportunidade de adquirir duas certificações simultaneamente: uma relativa ao 

Ensino Médio e outra ao Ensino Técnico profissional em nível médio. Outra 

vantagem é que ao concluir o curso o aluno estará apto tanto a cursar o Ensino 

Superior, assim como estará capacitado para o exercício profissional na área técnica 

de sua formação. Vale ressaltar que aos alunos da antiga modalidade foram 

mantidas todas as prerrogativas legais para manutenção de seus estudos.  

Os cursos da modalidade integrada ministrados na Unidade Maracanã são 

oferecidos em dois turnos, manhã e tarde. Entretanto, em algumas séries, em 

função da carga horária e da composição curricular, algumas disciplinas são 

oferecidas no contra turno, ou seja, no turno inverso ao turno de matrícula do 

estudante. 

O Quadro 05 demonstra a oferta de vagas nos cursos técnicos oferecidos de 

forma integrada pelo CEFET/RJ nos períodos de 2013, 2014 e 2015 na UnED 

Maracanã.  
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Quadro 05 - Vagas ofertadas para os anos letivos de 2013, 2014 e 2015 
Fonte: Adaptado de http://portal.cefet-rj.br 

 
 

O Quadro 05 revela um ajuste na oferta de vagas em 2014 e 2015. Tal 

procedimento fez-se necessário para o atendimento aos dois novos cursos, Estradas 

e Turismo, ofertados a partir de 2014. Ressalta-se que se fez necessário uma 

adequação do quadro docente existente à nova demanda curricular. 

 O Quadro 06 apresenta, com base nos dados oriundos do SIE, o número de 

matrículas ativas acumuladas no Ensino Médio Integrado no período de 2013 a 2015 

no âmbito da UnED Maracanã. Vale destacar que além das vagas ofertadas no 

Quadro 05, há também outras formas legais de ingresso, tais como: convênio com 

outras instituições e vagas reservadas para filhos de servidores do CEFET/RJ. 

 

 

 
 

Quadro 06 – Matrículas acumuladas no ensino médio integrado na UnED Maracanã (2013 a 2015). 
  Fonte: DTINF/SIE (2016).  

CAMPUS MARACANÃ  VAGAS OFERTADAS 

ÁREAS PROFISSIONAIS CURSOS 2013 2014 2015 

Infraestrutura 
Edificações 76 62 64 

Estradas Não ofertada 38 32 

Ambiente e Saúde 
Meteorologia 38 31 32 

Controle e processos Industriais 

Eletrônica 76 62 64 

Eletrotécnica 76 62 64 

Mecânica  76 62 64 

Segurança Segurança do Trabalho 38 31 32 

Gestão e Negócio Administração 38 31 32 

Informática e Comunicação  

Informática 76 62 64 

Telecomunicações 38 31 32 

Turismo, Hospitalidade e lazer  Turismo Não ofertada 38 32 

TOTAL 
532 510 512 

ANO MATRÍCULAS ENSINO MÉDIO INTEGRADO (UnED Maracanã) 

2013 726 

2014 
1202 

2015 
1688 
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Para o atendimento a essa demanda, a Unidade Maracanã disponibiliza, 

conforme Quadro 07, variados ambientes físicos destinados às atividades 

acadêmicas. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

               Quadro 07 - Número de ambientes disponibilizados às atividades acadêmicas 
              Fonte: DEIES, set 2016 

 

4.2  ANÁLISE DOS DADOS NA UnED MARACANÃ  

 

Os dados, relativos aos anos de 2013, 2014 e 2015, são provenientes do 

(SIE), e através da análise dos mesmos foi possível mensurar sobre a evasão 

escolar no Ensino Médio Integrado na UnED Maracanã. Dessarte, com a discussão 

dos resultados, busca-se ampliar a compreensão sobre a evasão escolar no espaço 

pesquisado.  

Ambientes Unidade Maracanã  

Academia de Musculação 01 

Assistência Médico-Odontológico 04 

Auditórios 08 

Bibliotecas 01 

Cantinas 01 

Ginásios poliesportivos 01 

Laboratórios e oficinas 166 

Piscinas 01 

Pistas de Atletismo 01 

Quadras cobertas 01 

Quadras descobertas 03 

Quiosques informatizados 01 

Refeitórios 01 

Salas de aula 72 

Salas de Prof./Coord./ Depto. 91 

Videotecas 01 
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O abandono à escola é constituído pela reunião de variadas dimensões que 

atuam e se opõem no interior dessa problemática. “Dimensões estas de ordem 

política, econômica, cultural e de caráter social”. Assim, não se pode entender e 

analisar a evasão escolar isoladamente, pois há forte influência dos fatores 

socioeconômicos, culturais, educacionais, históricos e sociais, entre outros, na hora 

de decidir em abandonar a escola. (BATISTA et al., 2009, p. 04). 

É fato que na maioria das vezes, a evasão é fruto da acentuada desigualdade 

social, e da baixa expectativa econômica de determinada classe social, que troca as 

salas de aula pelo mercado de trabalho com a finalidade de complementar renda ou 

até de assumir sustento familiar (ADELEKE e OGUNKOLA 2013). Essa inserção 

precoce no mercado de trabalho acaba por determinar uma redução significativa no 

tempo que se pode dispensar a carga horária do ensino regular referente a aulas 

presenciais e, assim, contribuir para o processo de evasão. 

De posse dos resultados do questionário, avaliou-se o perfil de cada aluno da 

amostra de evadidos. A análise desses dados tornou-se fundamental para que se 

pudesse identificar os fatores que mais predominaram no fracasso escolar em cada 

período e, consequentemente, levaram o discente à evasão.   

 

4.3 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Este tópico apresenta os resultados provenientes dos questionários aplicados 

aos discentes evadidos e das entrevistas elaboradas junto aos 

professores/coordenadores. Os dados, referentes ao questionário aplicados aos 

alunos evadidos, serão configurados utilizando-se a ferramenta Excel, 

apresentando-se os resultados em forma de estatística descritiva. Para simplificar a 

observação dos resultados, os mesmos serão compilados em formato de gráficos e 

tabelas.   
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4.3.1 Análise dos questionários aplicados aos discentes evadidos do ensino 
médio integrado 

 

O questionário (Apêndice A), conforme já especificado na metodologia, 

contou com a participação de 100 indivíduos que compõem a amostra de evadidos. 

 O primeiro contexto está direcionado aos dados pessoais dos alunos 

evadidos. Quanto ao gênero (Gráfico 01), observou-se que (71%) dos evadidos 

pertenciam ao gênero masculino.  

 

 
Gráfico 01– Gênero dos alunos evadidos 

 
 

Em relação à etnia (Gráfico 02), 61% autodeclararam-se brancos; 28% negros 

e 11% pardos. Portanto, ressalta-se que não há candidatos autodeclarados 

amarelos e índios nesta amostra. 

 

 
Gráfico 02 – Etnia dos alunos evadidos  
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Os resultados inerentes à forma de ingresso (Gráfico 03) apontam que 48% 

dos alunos participantes da pesquisa concorreram em ampla concorrência 

(candidatos que preencham os requisitos necessários para participar do certame, 

mas que não se enquadram nos parâmetros estabelecidos pela lei 12.711 no que se 

refere às cotas); 36% como cotistas e 16% ingressaram por outras formas legais 

(filhos de servidos e convênio com outras instituições de ensino).   

 

 
Gráfico 03– forma de ingresso 

 

Para o contexto urbano, abordou-se sobre a cidade e bairro em que residia 

quando abandonou o curso, o meio de transporte utilizado entre casa x CEFET/RJ e 

o tempo despendido no trajeto casa x CEFET/RJ. 

 Quanto ao local de residência (Gráfico 04), verificou-se que a maior 

concentração, 49%, residia na zona norte do Rio de Janeiro; 22% na zona oeste; 8% 

na zona sul e 21% na Região Metropolitana. 

 

 
Gráfico 04 – Local de residência   
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 Entre os modais mais utilizados, 47% dos questionados beneficiavam-se do 

ônibus; 22% dos trens; 19% utilizavam transportes mistos; 8% metrô e 4% utilizavam 

outros meios de transportes. 

 Quanto ao tempo despendidos, 38% relataram que o percurso era efetuado 

entre 01h e 01h30m; 31% até 01h; 19% em até 30 minutos e 12 % acima de 

01h30m.  

Através das questões impostas no contexto familiar e social buscou-se 

conhecer com quem o evadido residia na época de sua evasão; o total de pessoas 

que conviviam em seu ambiente familiar; os principais responsáveis pelo sustento 

familiar; o estado civil dos pais, se os mesmos viviam juntos, separados, etc. e sobre 

a escolaridade dos responsáveis.  

No tocante à convivência com os responsáveis, 78% responderam que viviam 

com os pais. 18% somente com a mãe.  3% somente com o pai e apenas 1% com 

outros familiares. 

 Em relação ao número de pessoas que conviviam com o evadido, 7% 

relataram que residiam com mais 02 pessoas; 54% com mais 03 pessoas; 31% com 

mais 04 pessoas e 8% com 05 ou mais pessoas.  

Quanto aos responsáveis pelo sustento familiar, 67% revelaram que pai e 

mãe trabalham conjuntamente em prol do sustento da família; 16% apenas o pai; 5% 

apenas a mãe e 12% contavam com a renda de outros familiares.  

As respostas sobre o estado civil dos pais mostraram que 17% viviam 

separados, 59% eram legalmente casados e 24 viviam em união estável. 

Sobre a escolaridade dos responsáveis, 4% possuíam ensino médio 

incompleto; 35% possuíam ensino médio completo; 6% possuíam ensino técnico; 

13% possuíam nível superior incompleto e 42% possuíam nível superior completo. 

Não houve relatos em relação aos analfabetos, ao ensino fundamental incompleto e 

ensino fundamental completo.  

No contexto financeiro inquiriu-se a respeito da renda mensal bruta de sua 
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família e se o imóvel no qual residia era emprestado/cedido, alugado, próprio, 

financiado, outro.  

Em relação à renda mensal bruta, 37% alegaram uma renda familiar entre 01 

e 03 salários mínimos, enquanto 29% encontravam-se na faixa de mais de 03 até 05 

salários mínimos e 34% declararam receber mais de 05 até 10 salários mínimos. 

Portanto, não foram mencionada renda abaixo de 01 salário e nem acima de 10 

salários mínimos.  

No que tange à moradia, 4% disseram que moravam de favor, ou seja, o 

imóvel era cedido; 39% moravam em imóvel alugado; 42% imóvel próprio e 15% 

moravam em imóvel com financiamento ativo. 

Quanto ao acesso a informação, indagou-se sobre o acesso à internet na 

época em que estudava no CEFET/RJ. Todos informaram que possuíam acesso nas 

mais diversificadas formas, dentre elas o ambiente escolar. Entretanto, apenas 61% 

desfrutavam desse benefício na própria residência. Insta frisar que a própria 

Instituição disponibiliza acesso gratuito a WEB em todo seu ambiente físico. 

No contexto educacional e profissional abordou-se sobre a rede de ensino 

onde se deu a conclusão do ensino fundamental; Se o evadido já concluiu o ensino 

médio; Se ainda cursa ou cursou algum ensino profissionalizante e sobre a sua 

ocupação atualmente. 

Na analise do percentual de alunos que cursaram o ensino fundamental em 

escola pública, constatou-se que 48% concluíram o ensino fundamental na rede 

pública de ensino, enquanto 14% cursaram parte na rede privada e parte na pública 

e 38% somente na rede privada.  

Sobre a conclusão do ensino médio, 72% continuam cursando o ensino médio 

regular; ao passo que 21% já concluíram essa modalidade e 7% não frequentam 

qualquer modalidade de ensino. 

Quando perguntados se cursaram ou estão cursando algum ensino 

profissionalizante, apenas 6% responderam que continuam frequentando esta 

modalidade de ensino.  
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As respostas sobre a principal ocupação atualmente (Gráfico 05) 

evidenciaram que 73% continuam estudando; 15% trabalham e estudam; 8% 

encontram-se apenas empregados e 4% estagiando. Nenhum dos entrevistados 

selecionou a opção “desempregado”. 

 

 
Gráfico 05 – Ocupação principal atual 

 

O contexto institucional procurou abranger questões sobre o fator 

determinante na sua escolha do curso; se havia dificuldade na aprendizagem; se o 

atual currículo escolar da instituição atende as diferenças individuais dos alunos; se 

recebeu apoio motivacional tanto pelo CEFET/RJ, quanto pelos responsáveis e, em 

uma escala tipo Likert, classificar os parâmetros institucionais relativos à estrutura 

física, qualidade do ensino, assiduidade dos docentes e os recursos tecnológicos 

disponíveis aos discentes do ensino médio integrado da Unidade Maracanã. 

No que tange a escolha do curso (Gráfico 06), 63% relataram que sofreram 

influência familiar; 31% fizeram a escolha devido a maior possibilidade de ingresso 

no mercado de trabalho e 6% por melhores possibilidades salariais. Um fato 

interessante foi que nenhum dos pesquisados revelou ter obtido orientação 

vocacional.  

 

 
Gráfico 06 – Fator da escolha do curso  
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Já o parâmetro “dificuldade na aprendizagem” revelou que 38% dos alunos 

encontravam limitações para assimilar o conteúdo escolar.  

Quanto ao atual currículo escolar da Instituição, 56% responderam que não 

atende as diferenças individuais dos alunos, enquanto que 22% alegaram que nunca 

atentaram a respeito do currículo escolar vigente na instituição.  

No tocante ao apoio motivacional, 83% dos respondentes alegaram que 

obtiveram total apoio por parte de seus familiares, enquanto 17% argumentaram que 

receberam pouco apoio familiar. Em relação ao apoio recebido da Instituição, 43% 

declararam ter recebido pouco apoio e, a maioria, 57%, confirmou que não houve 

nenhum apoio por parte do CEFET/RJ. No tocante ao pouco apoio recebido pelo 

CEFET/RJ, os discentes alegaram que somente receberam incentivos dos 

professores na tentativa de mantê-los na instituição.   

A avaliação dos parâmetros institucionais relativos à assiduidade dos 

docentes, recursos tecnológicos disponíveis, qualidade do ensino e estrutura física 

da escola, pertinentes ao ensino médio integrado da Unidade Maracanã, 

demonstrou que 18% classificaram a assiduidade dos docentes como ruim; 47% 

como razoável e 35% como muito bom.  

Na classificação dos recursos tecnológicos disponíveis, 29% classificaram 

como razoável; 53% como muito bom e 18% como excelente. 

Em relação à qualidade do ensino, 34% dos entrevistados classificaram como 

razoável; 47% como muito bom e 19% como excelente. 

 No tocante a estrutura física da escola, 49% classificaram como razoável; 

27% como muito bom e 24% como ruim.  

Por fim, em resposta a questão 29, cujo objetivo era conhecer os motivos 

predominantes do abandono escolar que se fazem presentes no ensino médio 

integrado da UnED Maracanã, indagou-se ao discente evadido a respeito da 

principal causa que o levou a evadir da instituição, conforme Tabela 04.  

  



73 
 

  Tabela 04 – Fatores predominantes da evasão escolar na UnED Maracanã 

 
 

 

 

 

 

 

 
                         Fonte: Questionário aplicado aos discentes evadidos 

 

Verificou-se que o desinteresse próprio foi o fator de evasão com maior 

número de apontamentos, onde 39% dos alunos participantes apontaram-no como a 

causa determinante de suas escolhas em abandonar a escola. Para 31% dos 

evadidos a dificuldade na aprendizagem foi apontada como o principal motivo de 

evasão, enquanto que 23% dos entrevistados relataram como causa à escolha 

errada do curso e 7% a escola distante 

Através dos dados coletados foi possível observar que, dos alunos evadidos 

por demonstrarem desinteresse, 84,6% provêm de escolas privadas e, portanto, 

ingressaram por ampla concorrência, 79,4% tem pais com formação superior e 

74,3% possuem renda acima de 05 até 10 salários mínimos.   

Quanto aos que se enquadravam no fator “dificuldades no aprendizado”, os 

dados revelaram que 87%, pertencem ao grupo de cotista; 77,4% dos pais possuem 

o nível médio e 83,8 possuem renda entre 01 até 03 salários mínimos.  

A correlação das duas variáveis que mais predominaram no processo da 

evasão no espaço pesquisado (Gráfico 07) evidencia o perfil socioeconômico e 

cultural dos alunos evadidos na UnED Maracanã.   

 
Gráfico 07– Correlação desinteresse x dificuldades no aprendizado  
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É possível perceber que o desenvolvimento do processo de ensino e 

aprendizagem está fortemente relacionado ao fator socioeconômico do aluno. A 

variável “desinteresse” interage no grupo de alunos que, em sua maioria, pertence a 

famílias bem estruturadas, com poder aquisitivo, responsáveis com grau de 

instrução elevado e provindo da rede privada de ensino.  

Contudo, observando-se o parâmetro “dificuldade no aprendizado”, é possível 

verificar um perfil de alunado cuja situação socioeconômica é visivelmente 

desfavorável, composto, em grande parte, por ingressantes beneficiários do sistema 

de cotas. 

 Dessa forma, diante dos resultados expostos na Tabela 04, pode-se 

constatar no contexto escolar da UnED Maracanã a influência de distintas variáveis 

no processo da evasão escolar. Entretanto, no que tange ao perfil dos alunos 

evadidos, a ocorrência desse fenômeno é promovida pela conjunção de duas 

variáveis que distintamente predominam em função da condição socioeconômica e 

cultural na qual o aluno está inserido.  

Faz-se importante ressaltar que no decorrer da aplicação dos questionários 

com os ex-alunos, alguns reclames foram impostos por estes, destacando-se, a 

limitação dos programas de ajuda de custo conferido aos alunos pela instituição e o 

não oferecimento de um sistema de alimentação (bandejão). O conteúdo dessas 

ponderações visa à reestruturação dos programas sociais vigentes, para que se 

possa contemplar com mais abrangência os alunos necessitados. Quanto à 

implantação do sistema de bandejão ou restaurante universitário (RU), devo 

ressaltar que é uma reivindicação antiga por parte dos discentes desta instituição. 

Destaca-se que o valor das refeições ofertadas nas cercanias da instituição, digo por 

experiência própria, são impraticáveis e, sendo assim, é comum na UnED Maracanã 

alunos que fazem uso de marmitas.  

4.3.2 Análise das entrevistas com os professores/coordenadores dos cursos 
do ensino médio integrado 
 
 

 Conforme já explicitado na metodologia, a entrevista contou com a 
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participação de doze docentes. Os sujeitos foram identificados através de código 

alfanumérico, onde a letra E significa entrevistado e o numeral simboliza a 

sequência das entrevistas. 

 E1 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação de 
mestre, tempo de magistério na instituição entre 15 e 25 anos; 

 E2 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação 
em especialização, tempo de magistério na instituição entre 10 e 20 
anos; 

 E3 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação de 
mestre, tempo de magistério na instituição entre 15 e 25 anos; 

 E4 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação 
em especialização, tempo de magistério na instituição entre 10 e 20 
anos; 

 E5 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação 
em especialização, tempo de magistério na instituição entre 05 e 15 
anos; 

 E6 – professor Magistério Superior, pertence ao quadro efetivo e 
possui titulação de doutor, tempo de magistério na instituição entre 20 
e 30 anos; 

 E7 – professor Magistério Superior, pertence ao quadro efetivo e 
possui titulação de doutor, tempo de magistério na instituição entre 20 
e 30 anos; 

 E8 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação de 
mestre, tempo de magistério na instituição entre 15 e 25 anos; 

 E9 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação 
em especialização, tempo de magistério na instituição entre 10 e 20 
anos;  

 E10 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação 
de doutor, tempo de magistério na instituição entre 15 e 25 anos; 

 E11 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação 
de mestre, tempo de magistério na instituição entre 10 e 20 anos; 

 E12 – professor EBTT, pertence ao quadro efetivo e possui titulação 
em especialização, tempo de magistério na instituição entre 05 e 15 
anos. 
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Em resposta sobre a importância na escolha do curso, a maioria dos docentes 

segue a linha que (E1) “O aluno é muito jovem, vem fazer o técnico por imposição 

ou decisão familiar, sem ter a mínima noção do curso que escolheu”; (E2)“Uma 

escolha não racional,..., em uma fase de pouca maturidade”; (E3) “Muitas vezes 

quem escolhe o curso são os pais”; (E4) “Não conhecem a essência do curso e 

posteriormente não se identificam”; (E5) “Um exemplo clássico é observado no curso 

de informática, onde o candidato inscreve-se com a errada concepção que ficará 

boa parte da aula defronte ao computador”. (E6) “Acredito que é preciso conhecer 

melhor o curso, o mercado de trabalho,..., para enfrentar o curso até sua conclusão”; 

(E7) “Muitos jovens acabam escolhendo o curso por pressão familiar e não por 

vocação”; (E8) “Grande parte dos alunos faz essa escolha sem qualquer orientação, 

sendo influenciados pelos familiares”; (E9) “A orientação deve ser clara, sem 

interferência dos familiares”; (E10) “A orientação é fundamental para que não sejam 

frustra expectativas do curso”; (E11) “Grande parte dos alunos faz essa escolha sem 

qualquer orientação”; (E12) “Tendo pleno conhecimento do que é um curso técnico o 

aluno poderá optar pelo que melhor se identificar”.  Percebe-se uma corroboração 

entre os argumentos dos docentes E1, E3, E7, E8, E9 e E10 a respeito da imposição 

familiar. Estas argumentações são confirmadas no Gráfico 06, onde 63% dos alunos 

afirmaram sofrer influência familiar nas escolhas de seus cursos. 

Quanto ao fator aprendizagem, observa-se uma grande preocupação por 

parte dos docentes, visto que (E1) “Alguns alunos têm muita dificuldade, ou por falta 

de base, ou por não se identificar com o curso”; (E4) “Chegam com muita deficiência 

do ensino fundamental, sem rotina de estudo”; (E5) “A aprendizagem requer um 

comprometimento do aluno e depende de uma escolha madura e racional pelo 

curso”; (E6) “É possível notar que grande parte dos alunos é bastante dispersa, o 

que acaba atrapalhando os demais”; (E7) “As turmas são muito heterogêneas. 

Alguns alunos tem muita dificuldade ou por falta de base ou por não se identificar 

com o curso ou com a escola”; (E8) “Muitos estão interessados só no Ensino Médio”; 

(E9) “Alguns apresentam deficiências oriundas do ensino fundamental, 

demonstrando falta de preparo em matérias que exigem mais raciocínio como 

matemática, física e química”; (E10) “Os alunos hoje em dia vêm muito mal 

preparados, não conhecem conceitos fundamentais de física, química e 

matemática”. Observando a Tabela 04, assim como o Gráfico 07, torna-se possível 
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corroborar os argumentos ora expostos, dado que 31% dos alunos, a maioria 

provinda de escola pública, apontaram como principal motivo de suas evasões, a 

dificuldade na aprendizagem.   

Grande parte dos professores entrevistados, 58,3%, aponta que o atual 

currículo escolar está defasado, não atendendo as diferenças individuais dos alunos.  

(E1) “Ruim. Não vejo isso sendo aplicado”; (E3) “Não há muita preocupação com 

isso”; (E6) “Não atende. Ruim”; (E7) “O currículo precisa ser revisto”; (E8) “É 

necessário à elaboração de um currículo que atenda as diversidades”; (E10) “Não 

vejo nada que foque a preocupação com as diferenças individuais”; (E11) “Temos 

que estudar uma forma de atendê-lo”. Fica perceptível na análise do contexto que se 

faz urgente à elaboração de um currículo que atenda as diferenças individuais dos 

alunos, que possibilite aos alunos, independente de sua realidade social, o acesso à 

aprendizagem e que promova estímulos para que permaneçam no espaço escolar. 

Indagados sobre as atividades impulsionadoras para motivação dos alunos, 

observou-se uma unanimidade nas atividades laboratoriais e visitas técnicas. Há 

também os que apostam nos projetos de pesquisa e extensão, monitoria e 

competições nacionais como formas alternativas para o estímulo dos discentes, 

principalmente daqueles que se apresentam com dificuldades ou desmotivados. 

No que concerne à assiduidade dos professores; 38% consideraram como 

razoável; 25% como muito bom; 25% como excelente e 12% como ruim. 

Para os recursos tecnológicos, 33%responderam ser muito bom; 42% como 

razoável, 12% como excelente e 13 como ruim. 

Quanto à qualidade do ensino, 29 % acham razoável, enquanto que 36,5% 

afirmaram ser muito bom e 34;5% como excelente. 

Em relação à estrutura física da escola, 25% dos docentes classificaram 

como razoável, enquanto que 58,3% consideraram como muito bom e 16,6% como 

ruim. 

Na classificação dos fatores que influenciam os alunos a evadir, um dos 

fatores da evasão mais significativo na concepção de 83,3% dos docentes foi o 
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desinteresse próprio do aluno. Isso vem ratificar os dados da Tabela 04, onde se 

verifica que 39% da amostra de evadidos confirmaram o “desinteresse” como a 

principal causa do seu abandono escolar. 

 Outros fatores que receberam classificação por parte dos professores como 

muitos influentes foram à dificuldade na aprendizagem (75%); à escolha errada do 

curso (67%) e a falta de apoio familiar (81%).  

No que tange ao parâmetro escola distante, a maior parte dos docentes, 75%, 

classificou como influência fraca. Para o fator necessidade de trabalhar, todos os 

professores entrevistados, ou seja, 100% consideraram como influência insuficiente.   

Esses argumentos são confirmados pelos dados refletidos na tabela 04, onde se 

verifica que 7% dos evadidos declararam a longa distância entre a escola e 

residência como o principal motivo da sua evasão e nenhum dos entrevistados 

alegou ter abandonado a escola por motivos laborais. 

A entrevista fez-se de suma importância, pois através dos relatos dos 

professores pôde-se perceber quão é a preocupação desses docentes para com a 

permanência de seus alunos em sala de aula. Observou-se no transcorrer das 

entrevistas a expressão de satisfação dos docentes em relação aos alunos que 

galgaram êxito academicamente, como também profissionalmente. 

Faz-se importante ressaltar que mesmo com as atuais dificuldades 

educacionais, verificou-se o prazer que os mesmos têm pelo que fazem, cientes da 

promoção motivacional de seus alunos, relevando esta como um fator primordial 

para o êxito escolar. 

 

4.4 PROPOSTA DE ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO À EVASÃO ESCOLAR 

 

Em relação às políticas de prevenção ao abandono escolar aplicáveis ao 

contexto encontrado no CEFET/RJ, inúmeras são as barreiras que deverão ser 

enfrentadas para que se possa encarar este desafio, dada a gama de fatores que se 

relacionam a esse fenômeno. Dessa forma, a análise dos dados obtidos através da 

pesquisa de campo permite apontar a necessidade de implementação das seguintes 
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propostas no âmbito do CEFET/RJ: 

 Disponibilizar, em seus certames, um manual orientativo sobre o 
conteúdo de cada curso ofertado, buscando dirimir dúvidas dos 
candidatos na escolha de suas carreiras e, com isso, reduzir o 
número de ingressantes que optam, inconscientemente, por curso 
cujo conteúdo não condiz com a expectativa esperada; 

 Expansão dos programas de assistência estudantil ofertados pela 
instituição. Este é um fator decisivo para o equilíbrio das 
desigualdades sociais entre os discentes; 

 Implantação do sistema de restaurante universitário. O sistema de RU 
contribuiria positivamente para a manutenção dos alunos, 
principalmente aos pertencentes às classes populares, no ambiente 
acadêmico;  

 Redução do período letivo de 04 anos para 03 anos. Como relatado 
pelos docentes, a redução para 03 anos, como acontece nas UnEDs 
Nova Iguaçu e Nova Friburgo, seria fundamental para a retenção do 
alunado que busca somente o ensino médio; 

 Implementação de um sistema de reforço escolar, ofertando-se as 
aulas no contra turno. Dessa forma, seriam amenizados os problemas 
relativos à assimilação de conteúdo. 

 

4.5 CONSIDERAÇÕES CRÍTICAS 

 

Os resultados obtidos através do questionário imposto aos discentes que 

evadiram da instituição revelaram um perfil composto em sua maioria pelo gênero 

masculino, onde 48% do conjunto dos evadidos ingressaram por ampla concorrência 

e 37% da amostra possuem renda familiar entre 01 e 03 salários mínimos. Dessa 

forma, pôde-se conhecer um pouco da realidade por eles vivenciadas, assim como 

perceber o quão diversificado é o perfil socioeconômico e cultural presente no 

alunado do CEFET/RJ.   

A avaliação dos dados apresentados na Tabela 04 apontou que o abandono 

ocorreu por questões diversas. Os dados evidenciam que o fator “desinteresse 

próprio” é, predominantemente, a causa mais significativa de evasão ocorrida na 

unidade Maracanã do CEFET/RJ. Esse fator consolidou-se dado que uma grande 

parcela dos entrevistados atribuiu seu desinteresse em virtude do longo período 
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para a conclusão do curso, 04 anos. Para esses alunos, cuja visão voltava-se 

apenas para um ensino médio de qualidade, essa longa permanência no ciclo médio 

tornou-se um dos principais desestimuladores verificados no ensino médio 

integrado. Os docentes participantes corroboram com este argumento, afirmando 

que “o período excessivamente longo do curso torna-o pouco atraente e, portanto 

desmotivador”.  

Quanto à dificuldade na aprendizagem, os alunos, a maioria oriundo de 

escola pública, afirmaram obter uma grande deficiência para acompanhar a atual 

grade curricular vigente no CEFET/RJ. Verificou-se no relato dos professores que 

essa dificuldade na assimilação do conteúdo acadêmico observada nos alunos está 

diretamente relacionada ao ensino precário recebido no ciclo fundamental. Segundo 

os docentes, há consciência das necessidades educacionais desses alunos, 

principalmente dos provindos das classes sociais menos favorecidas e, portanto, é 

de se esperar que alguns alunos sintam-se despreparados para acompanhar o 

conteúdo curricular imposto pela Instituição objeto deste estudo. Dessa forma, vale 

destacar que para um bom desempenho do aluno, em qualquer modalidade de 

ensino, exige-se que o mesmo seja disciplinado para cumprir com as tarefas 

pertinentes ao seu curso, que elabore planos de estudo, que seja persistente ao 

encontrar as dificuldades ao longo do curso, entre outros atributos. 

Em relação à preponderância da influência familiar, esta pode ser claramente 

percebida no Gráfico 06. Observa-se que 63% dos evadidos sofreram interferência 

dos familiares na escolha de seus cursos. Entretanto, essa ingerência familiar pode 

agir de forma negativa, conforme exposto na Tabela 04 e ratificada pelos 

argumentos advindos dos professores ora questionados, induzindo o jovem a 

ingressar em um curso com o qual não se identifica e, portanto, deparar-se com 

conteúdos escolares totalmente adversos ao que se esperava. Isso, somado ao 

despreparo do alunado, devido a um ensino fundamental de baixa qualidade, faz 

com que uma parcela significativa de alunos manifeste seu desinteresse pelo curso, 

o que, por consequência, faz aumentar o número de evasão. 

É possível também observar no Gráfico 06 que 31% dos alunos optaram 

pelos cursos por terem melhores expectativas de ingresso no mercado de trabalho. 

Assim, diante de um mercado cada vez mais exigente por profissionais capacitados, 
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faz-se importante conscientizar o jovem que a qualificação profissional ainda é uma 

alternativa viável para aqueles que buscam uma colocação nesse mercado. 

A análise dos resultados exposto no tópico 2.6, (SÍNTESE DA EVASÃO 

ESCOLAR), revela os mais variáveis motivos que interagem no processo de escolha 

do aluno em abandonar a escola. Dentre os resultados apresentados na literatura 

Quadro 02, destaca-se o desinteresse do aluno, onde este fator apresenta maior 

frequência sobre as outras variáveis.  

Através do confronto dos resultados deste estudo (Quadro 08) com dados 

encontrados na literatura, pode-se observar uma relação de correspondência e 

pequenas divergências com os resultados apresentados pelos autores referenciados 

no capítulo2.  

 

LITERATURA PESQUISA DE CAMPO 

Motivos da evasão escolar Autores Entrevistas 
(Professores) 

Questionários 
(Alunos Evadidos) 

Desinteresse do Aluno 
Barros et al. (2008), Neri 
(2009), Mendes (2013) e 
Bastos (2014), 

83,3% 39% 

Dificuldade na 
Aprendizagem 

Peixoto, Braga e Bogutchi 
(2003); Rumberger e Lim 
(2008) 

66,6% 31% 

Escolha errada do curso 
Mattos, Neto e Bernardino 
(2013) 

58,3% 23% 

Distância Escola x 
Residência 

Conceição e Zamora 
(2015) 

16,6% 7% 

Necessidade de Trabalhar 
Ferreira (2013); Watakabe 
(2015) 

- - 

Quadro 08 – Correlação da literatura com os resultados da pesquisa 
Fonte: autor 

 

Assim, como na literatura, este estudo aponta o desinteresse por parte dos 

alunos como o fator determinante da evasão escolar. Entretanto, corroborando os 

resultados encontrados por Bastos (2014), identificou-se que o perfil dos alunos que 

evadiram do CEFET/RJ por motivo de desinteresse não se enquadram nas classes 

sociais mais pobres. Isso talvez, como já mencionado, possa ser atribuído ao fato de 

que esses alunos busquem somente um ensino médio de qualidade, não lhes 

interessando a formação técnica, pois trazem como meta o acesso ao nível superior.   
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Quanto ao fator dificuldade na aprendizagem, constatou-se que os alunos, 

cuja evasão se deu em virtude do supracitado fator, são, em sua maioria, provindos 

da rede pública de ensino e pertencem as camadas sociais populares. Assim, 

verificou-se nesta pesquisa uma aproximação muito expressiva com os dados 

presentes na literatura.  

Outro fator que se mostra relevante na literatura no processo de abandono 

escolar é a necessidade de trabalhar, imputando-se a forte influência deste 

parâmetro a precária situação socioeconômica na qual o aluno se insere. Todavia, o 

presente trabalho divergiu da literatura, pois, mesmo com 37% dos entrevistados 

alegando renda entre 01 e 03 salários mínimos, não se observou na amostra de 

evadidos a presença deste fator, conforme descrito na Tabela 04.    

Consideradas as causas que influenciam no processo da evasão escolar 

elencadas no tópico 2.6, pode-se constatar que neste estudo, os resultados 

assemelham-se aos detectados na literatura. Posto isto, este estudo ratifica os 

estudos de Barros et al. (2008), Neri (2009), Mendes (2013) e Bastos (2014), 

apontando o desinteresse por parte dos alunos, como o fator determinante da 

evasão escolar no espaço pesquisado. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho buscou uma aproximação com os estudos e pesquisas 

realizados acerca do tema evasão escolar.  

Os conceitos reunidos no capítulo 2 desta pesquisa abordam a evasão 

escolar sob diferentes concepções, onde os autores referenciados apresentam em 

seus estudos uma significativa contribuição que, com amplidão, favorece no 

entendimento desse fenômeno. Baseado nos estudos dos referidos autores pôde-se 

compreender aspectos importantes que deram sustento a conclusão deste trabalho.  

Os resultados levam a perceber a ausência de uma política de prevenção ao 

abandono escolar no âmbito da instituição. A perda significativa de alunos mostra-se 

como uma acentuada fragilidade no atendimento ao diversificado perfil sociocultural 

presente no alunado da UnED Maracanã. Percebe-se a falta de uma política 

específica para o acolhimento dos ingressantes amparados pela lei 12.711, visto que 

a supracitada lei apenas garante o acesso a uma educação de qualidade, porém, 

cabe a instituição implementar políticas que garantam condições de permanência.  

Posto isto, é preciso permanecer alertas as céleres mutações por qual passa 

a educação, pois, para que se adeque a esta nova realidade, será preciso abolir aos 

velhos conceitos educacionais vigentes no espaço pesquisado. Ciente de que as 

diferenças são inerentes aos seres humanos, enxerga-se a urgência de inovações 

curriculares que estrategicamente tornem o ambiente escolar mais atrativo, 

resgatando o interesse e motivação do aluno pelo aprendizado, pois, dessa forma, 

preza-se a impressão que nos encontraremos edificados para enfrentar este atual 

desafio. 

A análise da pesquisa de campo permitiu a obtenção de resposta a todas as 

questões propostas no capítulo 1 desta pesquisa. Para que se pudesse atender aos 

objetivos, foram elaboradas, fundamentando-se nos autores referenciados no 

capítulo 2, as seguintes questões: “Quais os fatores predominantes da evasão 

escolar no âmbito do CEFET/RJ?”; “De que forma a família, aluno e escola podem 

ser responsabilizados pelo fracasso escolar?”; “Até que ponto o perfil 

socioeconômico e cultural dos alunos é um fator determinante para o fracasso 
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escolar?”; “Quais são as políticas de prevenção ao abandono aplicáveis ao contexto 

encontrado no CEFET/RJ”.  

Respondendo ao questionamento da pesquisa que visa identificar os fatores 

predominantes da evasão escolar no ensino médio integrado da UnED Maracanã. 

Os dados verificados apontam o desinteresse do aluno como o parâmetro que mais 

influenciou no processo de evasão. Outros fatores identificados foram à dificuldade 

na aprendizagem, a escolha errada do curso e o longo trajeto entre residência e 

escola.   

Em resposta ao questionamento sobre a responsabilização da família, aluno 

ou escola pelo fracasso escolar, mesmo percebendo-se uma forte imposição familiar 

sobre as decisões do aluno, este trabalho não apurou subsídios suficientes para 

apontar isoladamente um culpado pelo insucesso desses alunos. Contudo, conforme 

já verificado em outras pesquisas, é preciso à interação de todo o sistema que 

envolve a educação: Estado, escola, família, aluno e sociedade, onde cada qual 

possa entender a sua forma de participação e assim contribuir mutuamente para 

melhorar as condições do sistema público de ensino. 

Com relação ao questionamento a respeito do perfil socioeconômico e cultural 

dos alunos ser um fator determinante para o fracasso escolar, observou-se que o 

processo de evasão se faz presente independentemente da condição 

socioeconômica e cultural.  Verificou-se nesta pesquisa, ao contrário do encontrado 

na literatura, que o perfil da maioria dos alunos evadidos não está relacionado às 

classes mais pobres. A análise desses dados permitiu verificar que a variável 

“desinteresse” interage no grupo de alunos pertencente, em sua maioria, a famílias 

estruturadas, com situação econômica confortável, responsáveis com grau de 

instrução elevado e provindo da rede privada de ensino. Portanto, é possível afirmar 

que o ensino técnico não é visto como prioritário para este grupo, cujo objetivo volta-

se exclusivamente para um ensino médio de qualidade e, dessa forma, conquistem 

o ingresso no nível superior.   

Quanto às políticas de prevenção ao abandono escolar aplicáveis ao contexto 

encontrado no CEFET/RJ, verificou-se a necessidade da propositura das ações 

elencadas no tópico 4.4 (PROPOSTA DE ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO À 
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EVASÃO ESCOLAR ). Sugere-se a aplicabilidade dessas propostas como forma de 

tornar o ambiente acadêmico mais acolhedor e, dessa forma, ajudar a minimizar as 

taxas de evasão no ambiente educacional pesquisado.  

Autores empenhados em pesquisas sobre as possíveis causas da evasão e 

repetência escolar consideram a desigualdade social como o fator preponderante. 

Posto isto, atualmente observa-se um modelo escolar desorganizado e 

despreparado para o atendimento a população economicamente desfavorecida. 

Como resultado, tornou-se comum assistir esses jovens amargarem seus fracassos 

em suas trajetórias acadêmicas, vitimados a um processo de marginalização e 

exclusão perante a sociedade. Portanto, faz-se necessário a elaboração de um 

projeto político pedagógico que possa atender as diferenças individuais dos alunos 

e, com isso, consiga transformá-los em cidadãos conscientes, críticos e totalmente 

capacitados. 

Assim, conclui-se que cabe, não só aos dirigentes, mas a todos os 

comprometidos com a educação no espaço pesquisado, trabalhar pela revitalização 

da escola, promovendo um modelo de ensino que corresponda as atuais 

expectativas e interesse do corpo discente.   Faz-se, urgentemente, necessário o 

estabelecimento de metas que atendam as diferenças individuais dos alunos e 

contribuam para a atratividade, motivação e o desenvolvimento coletivo do alunado, 

garantindo-lhes condições de permanência, independentemente de sua condição 

socioeconômico e cultural. 

 

5.1 PROPOSTA DE ESTUDOS FUTUROS  

 

Dando continuidade a este estudo, alvitra-se que pesquisas futuras possam 

investigar os egressos dessa modalidade de ensino do período ora analisado, 

abordando-se seus posicionamentos na sociedade por decorrência da formação 

profissional.  

Outra sugestão de pesquisa seria a investigação desta mesma modalidade de 

ensino nas UnEDs Nova Iguaçu e Nova Friburgo, dado que nestas unidades a 

modalidade de ensino médio integrado é ministrada em apenas 3 anos, 
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diferentemente da unidade ora pesquisada.  

Sugere-se ainda que pesquisas futuras repliquem o trabalho, porém 

analisando o índice de evasão no ensino superior da própria UnED Maracanã, onde 

a partir de 2013, adotou como forma de ingresso o Sistema de Seleção Unificada 

(SiSU).  
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APÊNDICES 

 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 
QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS EVADIDOS 

 

  
 

1. Idade: _________ 

 

2. Gênero:     (   ) feminino     (   ) masculino   

 
 

3. Etnia: 

(   )  Amarela  

(   )  Branca 

(   )  Indígena 

(   )  Negra 

(   )   Parda 

 

 
4. Ano de ingresso no CEFET/RJ: ________________ 

 

5. Forma de Ingresso:  

    (   )  Ampla concorrência  

    (   )  Cota Social  

    (   )  Cota Racial 

    (   )  Outra forma_________________________________________ 

 

6. Em que ano você evadiu do CEFET/RJ?    _________________ 

 

 
7. Em que cidade e bairro residia quando abandonou o curso? _______________/___________________ 

 
 

8. Qual o meio de transporte utilizado entre casa x CEFET/RJ x casa? 

       Você pode assinalar mais de um: 

     (   )  Ônibus;              (   )  Trem; 

     (   )  Metro;                (   )  Barca; 

     (   )  Bicicleta;            (   )  Outro ___________________ 
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9. Quantas horas em média você gastava no trajeto de sua casa até o CEFET/RJ?  

  _______ h ______min 

 

10. Com quem você residia quando evadiu do CEFET/RJ? 

(   )  Com seus pais; 

(   )  Somente com seu pai; 

(   )  Somente com sua mãe; 

(   )  Com outros familiares; 

(   )  Outros _________________________________ 

 

 
11. Quantas pessoas residiam com você? _______________  

 

 
12. Quais os principais responsáveis pelo sustento familiar? 

Você pode assinalar mais de uma opção: 

   (   )  Pai 

   (   )  Mãe 

   (   )  Avô/Avó 

   (   )  Outros_____________________________ 

 

 

13. Na época de sua evasão seus pais: 

(   ) viviam Juntos?    (   ) Separados?    (   ) Divorciando?     (   )  Outra situação? ____________________________ 
 

 

14. Qual o grau de escolaridade de seus responsáveis?  

   Pai      Mãe     Outro 

   (   )      (   )       (   )   Não alfabetizado 

   (   )      (   )       (   )   Fundamental incompleto  

   (   )      (   )       (   )   Fundamental completo 

   (   )      (   )       (   )   Ensino médio incompleto 

   (   )      (   )       (   )   Ensino médio completo 

   (   )      (   )       (   )   Ensino técnico completo 

   (   )      (   )       (   )   Superior incompleto 

   (   )      (   )       (   )   Superior completo 

   (   )      (   )       (   )   Outro _____________________________  
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15. Qual a renda mensal bruta de sua família? 

Você deve somar os rendimentos brutos de todos os membros de sua família que trabalhem e morem em sua 
casa.  

(   )  até 1 salário mínimo  

(   )  mais de 1 até 3 salários mínimos 

(   )  mais de 3 até 5 salários mínimos 

(   )  mais de 5 até 10 salários mínimos  

(   )  mais de 10 salários mínimos  

 

16. O imóvel no qual você reside com sua família é: 

(   )  Emprestado/Cedido, ocupação; 

(   )  Alugado; 

(   )  Próprio; 

(   )  Financiado com prestações ativas; 

(   )  Outro ______________________ 

 

17. Você possuía acesso à internet na época em que estudava no CEFET/RJ? 

(   )  Não; 

(   )  Sim, em casa;  

(   )  Sim, no próprio CEFET/RJ; 

(   )  Sim, em outros locais. Quais? _______________________________ 

 

18. Onde você concluiu seu ensino fundamental? 

(   )  Rede pública 

(   )  Rede privada 

 

19. Você continua estudando? 

(   )  Sim             (   )  Não 

 

 
20. (Se sim), Onde?   

      (   )   Rede Federal; 

      (   )   Rede Municipal;  

      (   )   Rede Estadual 

      (   )   Rede Privada 

      (   )   Supletivo 

      (   )   Outra forma _______________________       
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21. Você ainda cursa ou cursou algum ensino profissionalizante após sua saída do CEFET/RJ? 

      (   )  Sim           (   ) Não 

 
22.    (Caso sim), Qual instituição? _______________________________________ 

 
23. Qual a sua principal ocupação atualmente? 

Você pode assinalar mais de uma opção: 

      (   ) Estudante 

      (   ) Empregado 

      (   ) Desempregado 

      (   ) Estagiando 

      (   ) Outros     

 

 
24. Qual o fator determinante na sua escolha do curso? 

(   )  Orientação vocacional  

(   )  Maior possibilidade de ingresso no mercado de trabalho   

(   )  Melhores possibilidades salariais 

(   )  Baixa concorrência pelas vagas 

(   )  Influência dos pais ou familiares 

(   )  outros ____________________ 

 

25. Quanto à aprendizagem, você tinha dificuldade em assimilar a matéria?    

(   ) Sim                 (   ) Não 

 

26. Você acha que o atual currículo escolar do CEFET/RJ atende as diferenças individuais dos alunos? 

(   ) Sim                  (   ) Não 

 

 
27. Quanto ao apoio motivacional recebido em seu período no CEFET/RJ, qual nota de 1 a 3 você atribui aos seus 

responsáveis e ao CEFET/RJ? 

             Grau de Influência 

 1 2 3 
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Responsáveis    

CEFET/RJ       
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28. Classifique, conforme sua percepção, os parâmetros institucionais relativos ao ensino médio integrado do 

CEFET/RJ: 

 GRAU DE INFLUÊNCIA 
 1

1 
2

2 
3

3 
4

4 
5

5 
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u
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n
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PARÂMETROS  

Assiduidade dos Professores 
     

Recursos Tecnológicos  
     

Qualidade do ensino      

Estrutura física da escola      

 
 
 

29. Qual o principal motivo da sua evasão do CEFET/RJ? 

(   )  Desinteresse próprio 

(   )  Necessidade de trabalhar 

(   )  Dificuldade na Aprendizagem 

(   )  Falta de Apoio Familiar 

(   )  Escolha errada do curso 

(   )  Escola distante  

(   )  Outro  _______________________________________ 
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APÊNDICE B – ENTREVISTA 
 

 
ENTREVISTA COM OS PROFESSORES/COORDENADORES 

 
 

 

1. De que forma, em sua opinião, a orientação para escolha do curso pode interferir no processo de evasão? 

 

 

 
 
 
 
 

2. Qual a sua percepção em relação aos alunos no que tange ao fator aprendizagem? 

 

 

 
 
 
 
 

3. Como você avalia o atual currículo escolar no atendimento as diferenças individuais dos alunos? 

 

 

 
 
 
 
 

4. Que tipos de atividades impulsionadoras são promovidas na motivação dos alunos? 
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5. Classifique, conforme sua percepção, os parâmetros institucionais relativos ao ensino médio integrado do 

CEFET/RJ: 

 

 
GRAU DE INFLUÊNCIA 

 1
1 

2
2 

3
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4
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5
5 
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PARÂMETROS  

Assiduidade dos Professores      

Recursos Tecnológicos      

Qualidade do ensino      

Estrutura física da escola      

 
 

 

 

 

6. Classifique os fatores abaixo que, a seu ver, mais influenciam na decisão dos alunos em abandonar o ensino 
médio integrado no âmbito do CEFET/RJ:  

 

 GRAU DE INFLUÊNCIA 

 
1 

2
2 

3
3 

3
4 

5
5 
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FATORES DA EVASÃO  

Desinteresse do Aluno 
     

Necessidade de Trabalhar 
     

Dificuldades na aprendizagem 
     

Falta de apoio Familiar 
     

Escolha errada do curso 
     

Escola distante 
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APÊNDICE C – AUTORIZAÇÃO DE PESQUISA 
 
 
 

 
 
 
  


